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Módosítás 1
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A belső piac az Unió egyik 
sarokköve. Megalakulása óta
bebizonyította, hogy jelentősen hozzájárul 
a növekedéshez, a versenyképességhez és 
a foglalkoztatáshoz. Új lehetőségeket és 
méretgazdaságosságot teremtett az 
európai vállalkozások, különösen a 
mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) 
számára és erősítette ipari 
versenyképességüket. A belső piac 
hozzájárult a munkahelyteremtéshez és 
nagyobb választékot kínált a fogyasztók 
számára alacsonyabb áron. Továbbra is 
egy erősebb, kiegyensúlyozottabb és 
tisztességesebb gazdaság építésének 
motorja. Ez az Unió egyik legfontosabb 
vívmánya és a legjobb eszköze az egyre 
inkább globalizálódó világban.

(1) A belső piac az Unió egyik 
sarokköve. Megalakulása óta nem segítette 
elő a növekedést, a versenyképességet és a 
várt munkahelyteremtést.

Or. fr

Módosítás 2
Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A belső piac az Unió egyik 
sarokköve. Megalakulása óta 
bebizonyította, hogy jelentősen hozzájárul 
a növekedéshez, a versenyképességhez és a 
foglalkoztatáshoz. Új lehetőségeket és 
méretgazdaságosságot teremtett az európai 
vállalkozások különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára,  és 
erősítette ipari versenyképességüket. A 

(1) A belső piac az Unió egyik 
sarokköve. Megalakulása óta 
bebizonyította, hogy jelentősen hozzájárul 
a növekedéshez, a versenyképességhez és a 
foglalkoztatáshoz. Új lehetőségeket és 
méretgazdaságosságot teremtett az európai 
vállalkozások számára. Továbbra is egy 
erősebb gazdaság építésének motorja. Ez 
az Unió egyik legfontosabb vívmánya és a 
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belső piac hozzájárult a 
munkahelyteremtéshez és nagyobb 
választékot kínált a fogyasztók számára 
alacsonyabb áron. Továbbra is egy 
erősebb, kiegyensúlyozottabb és 
tisztességesebb gazdaság építésének 
motorja. Ez az Unió egyik legfontosabb 
vívmánya és a legjobb eszköze az egyre 
inkább globalizálódó világban.

legjobb eszköze az egyre inkább 
globalizálódó világban.

Or. en

Módosítás 3
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A belső piac az Unió egyik
sarokköve. Megalakulása óta 
bebizonyította, hogy jelentősen hozzájárul 
a növekedéshez, a versenyképességhez és a 
foglalkoztatáshoz. Új lehetőségeket és 
méretgazdaságosságot teremtett az európai 
vállalkozások, különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára és 
erősítette ipari versenyképességüket. A 
belső piac hozzájárult a 
munkahelyteremtéshez és nagyobb 
választékot kínált a fogyasztók számára 
alacsonyabb áron. Továbbra is egy 
erősebb, kiegyensúlyozottabb és 
tisztességesebb gazdaság építésének 
motorja. Ez az Unió egyik legfontosabb 
vívmánya és a legjobb eszköze az egyre 
inkább globalizálódó világban.

(1) A belső piac az Unió sarokköve. 
Megalakulása óta bebizonyította, hogy 
jelentősen hozzájárul a növekedéshez, a 
versenyképességhez és a foglalkoztatáshoz. 
Új lehetőségeket és méretgazdaságosságot 
teremtett az európai vállalkozások, 
különösen a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) számára és 
erősítette ipari versenyképességüket. A 
belső piac hozzájárult a 
munkahelyteremtéshez és nagyobb 
választékot kínált a fogyasztók számára 
alacsonyabb áron. Továbbra is egy 
erősebb, kiegyensúlyozottabb és 
tisztességesebb gazdaság építésének 
motorja. Ez az Unió egyik legfontosabb 
vívmánya és a legjobb eszköze az egyre 
inkább globalizálódó világban.

Or. en

Módosítás 4
Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
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3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós jogszabályok jelentős 
része a belső piac működésének 
támogatását szolgálja. Ez különösen a 
versenyképességre, a szabványosításra, a 
fogyasztóvédelemre, a piacfelügyeletre és 
az élelmiszerlánc szabályozására 
vonatkozik, de az üzleti, kereskedelmi és 
pénzügyi tranzakciók szabályaira is, 
valamint a tisztességes verseny 
előmozdítására, amely a belső piac 
működéséhez elengedhetetlen egyenlő 
versenyfeltételeket teremti meg.

(3) Az uniós jogszabályok jelentős 
része a belső piac működésének 
támogatását szolgálja. Ez különösen a 
versenyképességre, a szabványosításra, a 
fogyasztóvédelemre, a 
környezetvédelemre, az állatok jólétének 
védelmére, a piacfelügyeletre és az 
élelmiszerlánc szabályozására, a gazdasági 
fenntarthatóságra vonatkozik, de az üzleti, 
kereskedelmi és pénzügyi tranzakciók 
szabályaira is, valamint a tisztességes 
verseny előmozdítására, amely a belső piac 
működéséhez elengedhetetlen egyenlő 
versenyfeltételeket teremti meg.

Or. en

Módosítás 5
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azonban a belső piac megfelelő 
működésének továbbra is vannak 
akadályai, és új akadályok is felmerülnek. 
A szabályok elfogadása csak az első lépés, 
de ugyanolyan fontos, hogy azok 
működjenek is. Működésük végső soron 
attól függ, hogy a polgárok bíznak-e az
Unióban, és abban, hogy képes 
előmozdítani a munkahelyteremtést és a
növekedést, miközben védi a közérdeket. 

(4) Azonban a belső piac megfelelő 
működésének továbbra is vannak 
akadályai, és új akadályok is felmerülnek. 
A szabályok elfogadása csak az első lépés, 
de ugyanolyan fontos, hogy teljes 
mértékben és tisztességesen alkalmazzák 
azokat. Működésük végső soron attól függ, 
hogy a polgárok bíznak-e az Unióban, mint 
amely képes előmozdítani a fenntartható
növekedést, valamint olyan jelentős 
munkahelyeket létrehozni, amelyek 
megfelelnek valamennyi jelenlegi uniós 
munkajognak és jogszabálynak, miközben 
védi a közérdeket.

Or. en
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Módosítás 6
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azonban a belső piac megfelelő 
működésének továbbra is vannak
akadályai, és új akadályok is felmerülnek. 
A szabályok elfogadása csak az első lépés,
de ugyanolyan fontos, hogy azok 
működjenek is. Működésük végső soron 
attól függ, hogy a polgárok bíznak-e az 
Unióban, és abban, hogy képes 
előmozdítani a munkahelyteremtést és a 
növekedést, miközben védi a közérdeket.

(4) A belső piac megfelelő 
működésének akadályai jelenleg továbbra 
is fennállnak, és új akadályok merülnek 
fel. A szabályok elfogadása csak az első 
lépés; ugyanolyan fontos, hogy azok 
működjenek is. Működésük végső soron 
attól függ, hogy a polgárok bíznak-e az 
Unióban, és abban, hogy képes 
előmozdítani a munkahelyteremtést és a 
növekedést, miközben védi a közérdeket. 
Jelen pillanatban az állampolgárok 
elvárásai ezeken a területeken egyáltalán 
nem teljesültek.

Or. fr

Módosítás 7
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azonban a belső piac megfelelő 
működésének továbbra is vannak 
akadályai, és új akadályok is felmerülnek. 
A szabályok elfogadása csak az első lépés,
de ugyanolyan fontos, hogy azok 
működjenek is. Működésük végső soron 
attól függ, hogy a polgárok bíznak-e az 
Unióban, és abban, hogy képes 
előmozdítani a munkahelyteremtést és a 
növekedést, miközben védi a közérdeket.

(4) Azonban a belső piac megfelelő 
működésének továbbra is vannak 
akadályai, és új akadályok is felmerülnek. 
A szabályok elfogadása csak az első lépés;
ugyanolyan fontos, hogy azok működjenek 
is. Működésük végső soron attól függ, 
hogy a polgárok bíznak-e az Unióban, mint 
amely képes előmozdítani a 
munkahelyteremtést és a növekedést, 
miközben védi a közérdeket - ezt a 
bizalmat nagymértékben aláásták az 
Európai Unió gazdasági és társadalmi 
kudarcai.

Or. fr
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Módosítás 8
Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azonban a belső piac megfelelő 
működésének továbbra is vannak 
akadályai, és új akadályok is felmerülnek. 
A szabályok elfogadása csak az első lépés, 
de ugyanolyan fontos, hogy azok 
működjenek is. Működésük végső soron 
attól függ, hogy a polgárok bíznak-e az
Unióban, és abban, hogy képes 
előmozdítani a munkahelyteremtést és a 
növekedést, miközben védi a közérdeket.

(4) Azonban a belső piac megfelelő 
működésének továbbra is vannak 
akadályai, és új akadályok is felmerülnek. 
A szabályok elfogadása csak az első lépés, 
de ugyanolyan fontos, hogy azok 
működjenek is. Működésük végső soron 
attól függ, hogy a polgárok bíznak-e az 
Unióban, mint amely képes előmozdítani a 
munkahelyteremtést és a növekedést, 
miközben védi a közérdeket és bolygónkat.

Or. en

Módosítás 9
Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Számos uniós cselekvési program 
létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a 
kkv-k – versenyképessége, a 
fogyasztóvédelem, a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztói és 
végfelhasználói, a pénzügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai 
döntéshozatal és az élelmiszerlánc 
területén. Néhány további tevékenységet 
közvetlenül a belső piac költségvetési 
tételei finanszíroznak. A különböző 
intézkedések közötti szinergiák 
korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és 
létre kell hozni egy rugalmasabb és 
mozgékonyabb keretet az olyan 
tevékenységek finanszírozására, amelyek a 

(5) Számos uniós cselekvési program 
létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a 
kkv-k – versenyképessége, a 
fogyasztóvédelem, a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztói és 
végfelhasználói, a pénzügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai 
döntéshozatal és az élelmiszerlánc 
területén. Néhány további tevékenységet 
közvetlenül a belső piac költségvetési 
tételei finanszíroznak. A különböző 
intézkedések közötti szinergiák 
korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és 
létre kell hozni egy rugalmasabb és 
mozgékonyabb keretet az olyan 
tevékenységek finanszírozására, amelyek a 
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jól működő belső piac megvalósítását 
célozzák a leginkább költséghatékony 
módon. Ezért új programot kell létrehozni, 
amely tartalmazza a korábban más 
programok és más vonatkozó költségvetési 
tételek által finanszírozott 
tevékenységeket. A javasolt programnak 
olyan új kezdeményezéseket is 
tartalmaznia kell, amelyek célja a belső 
piac működésének javítása.

jól működő belső piac megvalósítását 
célozzák a leginkább költséghatékony 
módon, ugyanakkor megóvják a 
közérdeket, anélkül, hogy káros hatással 
lennének a környezetre, és anélkül, hogy 
megpróbálnának szembeszegülni az 
élelmiszer-hulladék és élelmiszer-csalás, 
az állatjóllét, a hatósági ellenőrzések és az 
emberi és állatbetegségek elleni küzdelem 
területére vonatkozó uniós szabályokkal.
Ezért új programot kell létrehozni, amely 
tartalmazza a korábban más programok és 
más vonatkozó költségvetési tételek által 
finanszírozott tevékenységeket. A javasolt 
programnak olyan új kezdeményezéseket is 
tartalmaznia kell, amelyek célja a belső 
piac működésének javítása, valamint az 
emberi egészség és az állatok 
egészségének, az állatok, mint érző lények 
méltóságának és a környezetnek a magas 
szintű védelme.

Or. en

Módosítás 10
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Számos uniós cselekvési program 
létezik jelenleg a vállalkozások – köztük a 
kkv-k – versenyképessége, a 
fogyasztóvédelem, a pénzügyi 
szolgáltatások fogyasztói és 
végfelhasználói, a pénzügyi 
szolgáltatásokkal kapcsolatos szakpolitikai 
döntéshozatal és az élelmiszerlánc 
területén. Néhány további tevékenységet 
közvetlenül a belső piac költségvetési 
tételei finanszíroznak. A különböző 
intézkedések közötti szinergiák 
korszerűsítésre és kiaknázásra várnak, és 
létre kell hozni egy rugalmasabb és 
mozgékonyabb keretet az olyan 

(A magyar változatot nem érinti.)
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tevékenységek finanszírozására, amelyek a 
jól működő belső piac megvalósítását 
célozzák a leginkább költséghatékony 
módon. Ezért új programot kell létrehozni, 
amely tartalmazza a korábban más 
programok és más vonatkozó költségvetési 
tételek által finanszírozott 
tevékenységeket. A javasolt programnak 
olyan új kezdeményezéseket is 
tartalmaznia kell, amelyek célja a belső 
piac működésének javítása.

Or. en

Módosítás 11
Bolesław G. Piecha

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az európai statisztikák fejlesztése, 
előállítása és közzététele a 99/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott külön európai statisztikai 
program hatálya alá47 tartozik. Az európai 
statisztikák előállításának és 
közzétételének folytonossága érdekében az 
új programnak az európai statisztikai 
program által lefedett tevékenységekre is ki 
kell terjednie, és ennek érdekében keretet 
kell biztosítania az európai statisztikák 
kidolgozásához, előállításához és 
közzétételéhez. Az új programnak létre kell 
hoznia az európai statisztikákra vonatkozó 
pénzügyi keretet annak érdekében, hogy az 
összes uniós szakpolitika tervezéséhez, 
végrehajtásához, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez magas színvonalú, 
összehasonlítható és megbízható 
statisztikákat nyújtson Európa számára.

(6) Az európai statisztikák fejlesztése, 
előállítása és közzététele a 99/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott külön európai statisztikai 
program hatálya alá47 tartozik. Az európai 
statisztikák előállításának és 
közzétételének folytonossága érdekében az 
új programnak az európai statisztikai 
program által lefedett tevékenységekre is ki 
kell terjednie, és ennek érdekében keretet 
kell biztosítania az európai statisztikák 
kidolgozásához, előállításához és 
közzétételéhez. Az új programnak létre kell 
hoznia az európai statisztikákra vonatkozó 
pénzügyi keretet annak érdekében, hogy az 
összes uniós szakpolitika tervezéséhez, 
végrehajtásához, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez magas színvonalú, 
összehasonlítható és megbízható 
statisztikákat nyújtson Európára 
vonatkozóan. A statisztikák készítése 
azonban nem eredményezheti a 
vállalkozások vagy a közigazgatási szervek 
adminisztratív terheinek megnövekedését.
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_________________ _________________

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az 
európai statisztikai programról (2013–
2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az 
európai statisztikai programról (2013–
2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

Or. pl

Módosítás 12
Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az európai statisztikák fejlesztése, 
előállítása és közzététele a 99/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott külön európai statisztikai 
program hatálya alá47 tartozik. Az európai 
statisztikák előállításának és 
közzétételének folytonossága érdekében az 
új programnak az európai statisztikai 
program által lefedett tevékenységekre is ki 
kell terjednie, és ennek érdekében keretet 
kell biztosítania az európai statisztikák 
kidolgozásához, előállításához és 
közzétételéhez. Az új programnak létre kell 
hoznia az európai statisztikákra vonatkozó 
pénzügyi keretet annak érdekében, hogy az 
összes uniós szakpolitika tervezéséhez, 
végrehajtásához, nyomon követéséhez és 
értékeléséhez magas színvonalú, 
összehasonlítható és megbízható 
statisztikákat nyújtson Európa számára.

(6) Az európai statisztikák fejlesztése, 
előállítása és közzététele a 99/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet által 
létrehozott külön európai statisztikai 
program hatálya alá47 tartozik. Az európai 
statisztikák előállításának és 
közzétételének folytonossága érdekében az 
új programnak az európai statisztikai 
program által lefedett tevékenységekre is ki 
kell terjednie, és ennek érdekében keretet 
kell biztosítania az európai statisztikák 
kidolgozásához, előállításához és 
közzétételéhez. Az új programnak létre kell 
hoznia az európai statisztikákra vonatkozó 
pénzügyi keretet annak érdekében, hogy a 
lakosság, a gazdasági és társadalmi 
szereplők, valamint a közigazgatás 
számára az összes uniós szakpolitika 
tervezéséhez, végrehajtásához, nyomon 
követéséhez és értékeléséhez magas 
színvonalú, összehasonlítható és 
megbízható statisztikákat nyújtson 
Európára vonatkozóan.

_________________ _________________

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az 
európai statisztikai programról (2013–
2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).

47 Az Európai Parlament és a Tanács 
99/2013/EU rendelete (2013. január 15.) az 
európai statisztikai programról (2013–
2017) (HL L 39., 2013.2.9., 12. o.).
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Or. en

Módosítás 13
Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A programnak támogatnia kell a 
belső piac megfelelő működését biztosító 
uniós jogszabályok kialakítását, 
végrehajtását és érvényesítését. A 
programnak elő kell segítenie, hogy a belső 
piac valamennyi szereplője – a 
vállalkozások, a polgárok, köztük a 
fogyasztók, a civil társadalom és a 
közigazgatási szervek – megfelelő 
feltételek mellett tevékenykedhessenek. 
Ennek érdekében a programnak törekednie 
kell a vállalkozások – különösen a kkv-k –
versenyképességének biztosítására, és 
egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági 
szabályok érvényesítésére, valamint –
megfelelő eszközök, ismeretek és a 
megalapozott döntések meghozatalához, 
illetve az Unió szakpolitikai 
döntéshozatalában való részvételük 
erősítéséhez szükséges kompetenciák 
biztosítása révén – a vállalkozások és a 
magánszemélyek tudatosságának 
növelésére. Ezenkívül a programnak 
törekednie kell a szabályozási és 
adminisztratív együttműködés fokozására, 
nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a 
tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, 
beleértve a stratégiai közbeszerzés 
alkalmazását is. A programnak továbbá 
olyan magas színvonalú nemzetközi 
szabványok kidolgozásának támogatására 
kell törekednie, amelyek segítik az uniós 
jogszabályok végrehajtását. Ez magában 
foglalja szabványok létrehozását is a 
pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat 
terén, ezáltal hozzájárulva az Unió 
tőkepiacainak átláthatóságához és 

(8) A programnak támogatnia kell a 
belső piac megfelelő működését biztosító 
uniós jogszabályok kialakítását, 
végrehajtását és érvényesítését. A 
programnak elő kell segítenie, hogy a belső 
piac valamennyi szereplője – a 
vállalkozások, a polgárok, köztük a 
fogyasztók, a civil társadalom és a 
közigazgatási szervek – megfelelő 
feltételek mellett tevékenykedhessenek. 
Ennek érdekében a programnak törekednie 
kell a vállalkozások – különösen a kkv-k –
versenyképességének biztosítására, és 
egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági 
szabályok érvényesítésére, valamint –
megfelelő eszközök, ismeretek és a 
megalapozott döntések meghozatalához, 
illetve az Unió szakpolitikai 
döntéshozatalában való részvételük 
erősítéséhez szükséges kompetenciák 
biztosítása révén – a vállalkozások és a 
magánszemélyek tudatosságának 
növelésére. Ezenkívül a programnak 
törekednie kell a szabályozási és 
adminisztratív együttműködés fokozására, 
nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a 
tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, 
beleértve a stratégiai közbeszerzés 
alkalmazását is. A programnak továbbá 
olyan magas színvonalú nemzetközi 
szabványok kidolgozásának támogatására 
kell törekednie, amelyek segítik az uniós 
jogszabályok végrehajtását. Ez magában 
foglalja szabványok létrehozását is a 
pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat 
terén, ezáltal hozzájárulva az Unió 
tőkepiacainak átláthatóságához és 
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megfelelő működéséhez, valamint a 
befektetők védelmének fokozásához. A 
programnak támogatnia kell a 
jogszabályalkotást és a szabványok 
kialakítását is az érdekelt felek lehető 
legszélesebb körű bevonásával. A program 
céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az 
állatok és a növények egészségének az 
élelmiszerláncon belüli magas szintű 
biztosítását szolgáló uniós jogszabályok 
végrehajtásának és érvényesítésének 
támogatását, valamint az állatjólét 
javítását.

megfelelő működéséhez, valamint a 
befektetők, a fogyasztók és az állatok
védelmének fokozásához. A programnak 
támogatnia kell a jogszabályalkotást és a 
szabványok kialakítását is az érdekelt felek 
lehető legszélesebb körű bevonásával. A 
program céljául kell továbbá kitűzni az 
emberek, az állatok és a növények 
egészségének az élelmiszerláncon belüli 
magas szintű biztosítását szolgáló uniós 
jogszabályok végrehajtásának és 
érvényesítésének támogatását, valamint az 
állatjólét javítását.

Or. en

Módosítás 14
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A programnak támogatnia kell a 
belső piac megfelelő működését biztosító 
uniós jogszabályok kialakítását, 
végrehajtását és érvényesítését. A 
programnak elő kell segítenie, hogy a belső 
piac valamennyi szereplője – a 
vállalkozások, a polgárok, köztük a 
fogyasztók, a civil társadalom és a 
közigazgatási szervek – megfelelő 
feltételek mellett tevékenykedhessenek. 
Ennek érdekében a programnak törekednie 
kell a vállalkozások – különösen a kkv-k –
versenyképességének biztosítására, és 
egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági 
szabályok érvényesítésére, valamint -
megfelelő eszközök, ismeretek és a 
megalapozott döntések meghozatalához, 
illetve az Unió szakpolitikai 
döntéshozatalában való részvételük 
erősítéséhez szükséges kompetenciák 
biztosítása révén - a vállalkozások és a 
magánszemélyek tudatosságának 
növelésére. Ezenkívül a programnak 

(8) A programnak támogatnia kell a 
belső piac megfelelő működését biztosító 
uniós jogszabályok kialakítását, 
végrehajtását és érvényesítését. A 
programnak elő kell segítenie, hogy a belső 
piac valamennyi szereplője – a 
vállalkozások, a polgárok, köztük a 
fogyasztók, a civil társadalom és a 
közigazgatási szervek – megfelelő 
feltételek mellett tevékenykedhessenek. 
Ennek érdekében a programnak a 
következő célokat kell kitűznie:
(1) a vállalkozások – különösen a kkv-
k – versenyképességének biztosítása;
(2) a fogyasztóvédelmi és biztonsági 
szabályok érvényesítésének támogatása, 
megfelelő eszközök, ismeretek és a 
megalapozott döntések meghozatalához, 
illetve az Unió szakpolitikai 
döntéshozatalában való részvételük 
erősítéséhez szükséges kompetenciák 
biztosítása révén a vállalkozások és a 
magánszemélyek tudatosságának növelése;
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törekednie kell a szabályozási és 
adminisztratív együttműködés fokozására, 
nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a 
tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, 
beleértve a stratégiai közbeszerzés 
alkalmazását is. A programnak továbbá
olyan magas színvonalú nemzetközi 
szabványok kidolgozásának támogatására
kell törekednie, amelyek segítik az uniós 
jogszabályok végrehajtását. Ez magában 
foglalja szabványok létrehozását is a 
pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat 
terén, ezáltal hozzájárulva az Unió 
tőkepiacainak átláthatóságához és 
megfelelő működéséhez, valamint a 
befektetők védelmének fokozásához. A 
programnak támogatnia kell a 
jogszabályalkotást és a szabványok 
kialakítását is az érdekelt felek lehető 
legszélesebb körű bevonásával. A program 
céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az 
állatok és a növények egészségének az 
élelmiszerláncon belüli magas szintű 
biztosítását szolgáló uniós jogszabályok 
végrehajtásának és érvényesítésének 
támogatását, valamint az állatjólét 
javítását.

(3) a szabályozási és adminisztratív 
együttműködés fokozása, nevezetesen a 
bevált gyakorlatok cseréje, a tudástárak és 
hatáskörök kiépítése révén, beleértve a 
stratégiai közbeszerzés alkalmazását;
(4) olyan magas színvonalú nemzetközi 
szabványok kidolgozásának támogatása, 
amelyek segítik az uniós jogszabályok 
végrehajtását. Ez magában foglalja 
szabványok létrehozását a pénzügyi 
beszámolás és a könyvvizsgálat terén, 
ezáltal hozzájárulva az Unió tőkepiacainak 
átláthatóságához és megfelelő 
működéséhez, valamint a befektetők 
védelmének fokozásához;
(5) Jogszabályalkotás és a szabványok 
kialakítása az érdekelt felek lehető 
legszélesebb körű bevonásával;
(6) Az emberek, az állatok és a 
növények egészségének az 
élelmiszerláncon belüli magas szintű 
biztosítását szolgáló uniós jogszabályok 
végrehajtásának és érvényesítésének 
támogatása, valamint az állatjólét javítása.

Or. en

Módosítás 15
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A programnak támogatnia kell a 
belső piac megfelelő működését biztosító 
uniós jogszabályok kialakítását, 
végrehajtását és érvényesítését. A 
programnak elő kell segítenie, hogy a belső 
piac valamennyi szereplője – a 
vállalkozások, a polgárok, köztük a 
fogyasztók, a civil társadalom és a 
közigazgatási szervek – megfelelő 

(8) A programnak támogatnia kell a 
belső piac megfelelő működését biztosító 
uniós jogszabályok kialakítását, 
végrehajtását és érvényesítését. A 
programnak elő kell segítenie, hogy a belső 
piac valamennyi szereplője – a 
vállalkozások, a polgárok, köztük a 
fogyasztók, a civil társadalom és a 
közigazgatási szervek – megfelelő 
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feltételek mellett tevékenykedhessenek. 
Ennek érdekében a programnak törekednie 
kell a vállalkozások – különösen a kkv-k –
versenyképességének biztosítására, és 
egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági 
szabályok érvényesítésére, valamint –
megfelelő eszközök, ismeretek és a 
megalapozott döntések meghozatalához, 
illetve az Unió szakpolitikai 
döntéshozatalában való részvételük 
erősítéséhez szükséges kompetenciák 
biztosítása révén – a vállalkozások és a 
magánszemélyek tudatosságának 
növelésére. Ezenkívül a programnak 
törekednie kell a szabályozási és 
adminisztratív együttműködés fokozására, 
nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a 
tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, 
beleértve a stratégiai közbeszerzés 
alkalmazását is. A programnak továbbá 
olyan magas színvonalú nemzetközi 
szabványok kidolgozásának támogatására 
kell törekednie, amelyek segítik az uniós 
jogszabályok végrehajtását. Ez magában 
foglalja szabványok létrehozását is a 
pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat 
terén, ezáltal hozzájárulva az Unió 
tőkepiacainak átláthatóságához és 
megfelelő működéséhez, valamint a 
befektetők védelmének fokozásához. A 
programnak támogatnia kell a 
jogszabályalkotást és a szabványok 
kialakítását is az érdekelt felek lehető 
legszélesebb körű bevonásával. A program 
céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az 
állatok és a növények egészségének az 
élelmiszerláncon belüli magas szintű 
biztosítását szolgáló uniós jogszabályok 
végrehajtásának és érvényesítésének 
támogatását, valamint az állatjólét 
javítását.

feltételek mellett tevékenykedhessenek. 
Ennek érdekében a programnak törekednie 
kell a vállalkozások – különösen a kkv-k –
versenyképességének biztosítására, és 
egyúttal a fogyasztóvédelmi és biztonsági 
szabályok érvényesítésére, valamint –
megfelelő eszközök, ismeretek és a 
megalapozott döntések meghozatalához, 
illetve az Unió szakpolitikai 
döntéshozatalában való részvételük 
erősítéséhez szükséges kompetenciák 
biztosítása révén – a vállalkozások és a 
magánszemélyek tudatosságának 
növelésére. Ezenkívül a programnak 
törekednie kell a szabályozási és 
adminisztratív együttműködés fokozására, 
nevezetesen a bevált gyakorlatok cseréje, a 
tudástárak és hatáskörök kiépítése révén, 
beleértve a stratégiai közbeszerzés 
alkalmazását is. A programnak továbbá 
olyan magas színvonalú nemzetközi 
szabványok kidolgozásának támogatására 
kell törekednie, amelyek segítik az uniós 
jogszabályok végrehajtását. Ez magában 
foglalja szabványok létrehozását is a 
pénzügyi beszámolás és a könyvvizsgálat 
terén, ezáltal hozzájárulva az Unió 
tőkepiacainak átláthatóságához és 
megfelelő működéséhez, valamint a 
befektetők védelmének fokozásához. A 
programnak támogatnia kell a 
jogszabályalkotást és a szabványok 
kialakítását is az érdekelt felek lehető 
legszélesebb körű bevonásával. A program 
céljául kell továbbá kitűzni az emberek, az 
állatok és a növények egészségének az 
élelmiszerláncon belüli magas szintű 
biztosítását szolgáló uniós jogszabályok 
végrehajtásának és érvényesítésének 
támogatását, valamint az állatjólét 
javítását, olyan megfontolásokat, amelyek 
tekintetében a polgárok igényei jelenleg 
lényegében nem teljesülnek.

Or. fr

Módosítás 16
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Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A modern belső piac előmozdítja a 
versenyt és a fogyasztók, a vállalkozások 
és a munkavállalók javát szolgálja. A 
szolgáltatások folyamatosan fejlődő belső 
piacának jobb kiaknázása az európai 
vállalkozások számára lehetővé teszi a 
munkahelyteremtést és a határokon átnyúló 
növekedést, szélesebb szolgáltatási 
választékot kínál jobb áron és magas 
színvonalat tart fenn a fogyasztók és a 
munkavállalók számára. Ennek elérése 
érdekében a programnak hozzá kell 
járulnia a fennmaradó akadályok 
megszüntetéséhez és biztosítania kell az új 
innovatív üzleti modellekhez alkalmazkodó 
szabályozási keretet.

(9) A modern belső piac előmozdítja a 
versenyt és a fogyasztók, a vállalkozások 
és a munkavállalók javát szolgálja, betartja 
a környezetvédelmi és állatjóléti uniós 
szabályokat. A szolgáltatások 
folyamatosan fejlődő belső piacának jobb 
kiaknázása az európai vállalkozások 
számára lehetővé teszi a 
munkahelyteremtést és a határokon átnyúló 
növekedést, szélesebb szolgáltatási 
választékot kínál jobb áron és magas 
színvonalat tart fenn a fogyasztók, a 
munkavállalók, a környezet és az állatok
számára. Ennek elérése érdekében a 
programnak hozzá kell járulnia az új 
innovatív üzleti modellekhez alkalmazkodó 
szabályozási keret biztosításához.

Or. en

Módosítás 17
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A modern belső piac előmozdítja a 
versenyt és a fogyasztók, a vállalkozások 
és a munkavállalók javát szolgálja. A 
szolgáltatások folyamatosan fejlődő belső 
piacának jobb kiaknázása az európai 
vállalkozások számára lehetővé teszi a 
munkahelyteremtést és a határokon átnyúló 
növekedést, szélesebb szolgáltatási 
választékot kínál jobb áron és magas 
színvonalat tart fenn a fogyasztók és a 
munkavállalók számára. Ennek elérése 
érdekében a programnak hozzá kell 

(9) A modern belső piac előmozdítja a 
versenyt és a fogyasztók, a vállalkozások 
és a munkavállalók javát kell szolgálnia. A 
szolgáltatások folyamatosan fejlődő belső 
piacának jobb kiaknázása az európai 
vállalkozások számára lehetővé teszi olyan 
jelentős munkahelyek létrehozását, 
amelyek megfelelnek valamennyi jelenlegi 
uniós munkajognak és jogszabálynak, és a 
határokon átnyúló növekedést, szélesebb 
szolgáltatási választékot kínálva jobb áron 
és magas színvonalat tartva fenn a 
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járulnia a fennmaradó akadályok 
megszüntetéséhez és biztosítania kell az új 
innovatív üzleti modellekhez alkalmazkodó 
szabályozási keretet.

termelők, fogyasztók és a munkavállalók 
számára. Ennek elérése érdekében a 
programnak hozzá kell járulnia a 
fennmaradó akadályok megszüntetéséhez 
és biztosítania kell az összes fenti 
szabványnak megfelelő és az új innovatív 
üzleti modellekhez alkalmazkodó 
szabályozási keretet.

Or. en

Módosítás 18
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A modern belső piac előmozdítja a 
versenyt és a fogyasztók, a vállalkozások 
és a munkavállalók javát szolgálja. A 
szolgáltatások folyamatosan fejlődő belső 
piacának jobb kiaknázása az európai 
vállalkozások számára lehetővé teszi a 
munkahelyteremtést és a határokon átnyúló 
növekedést, szélesebb szolgáltatási 
választékot kínál jobb áron és magas 
színvonalat tart fenn a fogyasztók és a 
munkavállalók számára. Ennek elérése 
érdekében a programnak hozzá kell 
járulnia a fennmaradó akadályok 
megszüntetéséhez és biztosítania kell az új 
innovatív üzleti modellekhez alkalmazkodó 
szabályozási keretet.

(9) A modern belső piac úgy 
tekinthető, hogy előmozdítja a versenyt és 
a fogyasztók, a vállalkozások és a 
munkavállalók javát szolgálja. A 
szolgáltatások folyamatosan fejlődő belső 
piacának jobb kiaknázása az európai 
vállalkozások számára lehetővé teszi a 
munkahelyteremtést és a határokon átnyúló 
növekedést, szélesebb szolgáltatási 
választékot kínál jobb áron és magas 
színvonalat tart fenn a fogyasztók és a 
munkavállalók számára. Ennek elérése 
érdekében a programnak hozzá kell 
járulnia a fennmaradó akadályok 
megszüntetéséhez és biztosítania kell az új 
innovatív üzleti modellekhez alkalmazkodó 
szabályozási keretet.

Or. fr

Módosítás 19
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az új szabályozási és végrehajtási 
kihívások szorosan kapcsolódnak a 
digitális forradalom gyorsan változó 
környezetéhez, és olyan kérdéseket 
érintenek, mint a számítógépes biztonság, a 
tárgyak internete vagy a mesterséges 
intelligencia. Amennyiben valamilyen kár 
következik be, a termékbiztonságra és a 
felelősségre vonatkozó szigorú szabályok 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy olyan 
szakpolitikai választ lehessen biztosítani, 
amely lehetővé teszi az európai polgárok, 
így a fogyasztók és a vállalkozások 
számára is, hogy éljenek az ilyen szabályok 
előnyeivel. A programnak ezért hozzá kell 
járulnia az innováció elősegítését célzó 
uniós termékfelelősségi rendszer gyors 
alkalmazkodásához és érvényesítéséhez.

(11) Az új szabályozási és végrehajtási 
kihívások szorosan kapcsolódnak a 
digitális forradalom gyorsan változó 
környezetéhez, és olyan kérdéseket 
érintenek, mint a számítógépes biztonság, a 
tárgyak internete vagy a mesterséges 
intelligencia. Amennyiben valamilyen kár 
következik be, a termékbiztonságra és a 
felelősségre vonatkozó szigorú szabályok 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy olyan 
szakpolitikai választ lehessen biztosítani, 
amely lehetővé teszi az európai polgárok, 
így a termelők, fogyasztók és a 
vállalkozások számára is, hogy éljenek az 
ilyen szabályok előnyeivel. A programnak 
ezért hozzá kell járulnia az innováció 
elősegítését célzó uniós termékfelelősségi 
rendszer gyors alkalmazkodásához és 
érvényesítéséhez.

Or. en

Módosítás 20
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az uniós jognak meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatala egyrészt 
hátrányos helyzetbe hozza a szabályoknak 
megfelelő termékeket, másrészt 
veszélyeztethetik a fogyasztókat. Számos 
vállalkozó figyelmen kívül hagyja a 
szabályokat vagy az ismeretek hiánya 
miatt, vagy szándékosan, versenyelőny 
szerzése érdekében. A piacfelügyeleti 
hatóságok gyakran alulfinanszírozottak és 
tevékenységüket a nemzeti határok 
korlátozzák, miközben a vállalkozók uniós 
vagy akár globális szinten kereskednek. A 
piacfelügyeleti hatóságok különösen az e-
kereskedelem esetében küzdenek nagy 

(12) Az uniós jognak meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatala egyrészt 
hátrányos helyzetbe hozza a szabályoknak 
megfelelő termékeket, másrészt 
veszélyeztethetik a fogyasztókat és a 
környezetet. Számos vállalkozó figyelmen 
kívül hagyja a szabályokat vagy az 
ismeretek hiánya miatt, vagy szándékosan, 
versenyelőny szerzése érdekében. A 
piacfelügyeleti hatóságok gyakran 
alulfinanszírozottak és tevékenységüket a 
nemzeti határok korlátozzák, miközben a
vállalkozók uniós vagy akár globális 
szinten kereskednek. A piacfelügyeleti 
hatóságok különösen az e-kereskedelem 
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nehézségekkel a harmadik országokból 
behozott nem megfelelő termékek nyomon 
követése és a joghatóságuk alá tartozó 
felelős szervezet megkeresése terén. A 
programnak ezért arra kell törekednie, 
hogy a vállalkozók részére megfelelő 
ösztönzőket nyújtson, megerősítse a 
megfelelőségi ellenőrzéseket és elősegítse 
a végrehajtó hatóságok közötti határokon 
átnyúló együttműködést, és ezáltal fokozza 
a termékek megfelelőségének 
megerősítésére. A programnak hozzá kell 
továbbá járulnia a piacfelügyeleti 
tevékenységek meglévő keretének 
megszilárdításához, ösztönöznie kell a 
különböző tagállamok piacfelügyeleti 
hatóságainak együttes fellépését, javítania 
kell az információcserét és elő kell 
mozdítania a piacfelügyeleti tevékenységek 
konvergenciáját és szorosabb integrációját.

esetében küzdenek nagy nehézségekkel a 
harmadik országokból behozott nem 
megfelelő termékek nyomon követése és a 
joghatóságuk alá tartozó felelős szervezet 
megkeresése terén. A programnak ezért 
arra kell törekednie, hogy a vállalkozók 
részére megfelelő ösztönzőket nyújtson, 
megerősítse a megfelelőségi ellenőrzéseket 
és elősegítse a végrehajtó hatóságok 
közötti határokon átnyúló együttműködést, 
és ezáltal fokozza a termékek 
megfelelőségét az Unióban és a harmadik 
országokkal. A programnak hozzá kell 
továbbá járulnia a piacfelügyeleti 
tevékenységek meglévő keretének 
megszilárdításához, ösztönöznie kell a 
különböző tagállamok piacfelügyeleti 
hatóságainak együttes fellépését, javítania 
kell az információcserét és elő kell 
mozdítania a piacfelügyeleti tevékenységek 
konvergenciáját és szorosabb integrációját.

Or. en

Módosítás 21
Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az uniós jognak meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatala egyrészt 
hátrányos helyzetbe hozza a szabályoknak 
megfelelő termékeket, másrészt 
veszélyeztethetik a fogyasztókat. Számos 
vállalkozó figyelmen kívül hagyja a 
szabályokat vagy az ismeretek hiánya 
miatt, vagy szándékosan, versenyelőny 
szerzése érdekében. A piacfelügyeleti 
hatóságok gyakran alulfinanszírozottak és 
tevékenységüket a nemzeti határok 
korlátozzák, miközben a vállalkozók uniós 
vagy akár globális szinten kereskednek. A 
piacfelügyeleti hatóságok különösen az e-
kereskedelem esetében küzdenek nagy 

(12) Az uniós jognak meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatala egyrészt 
hátrányos helyzetbe hozza a szabályoknak 
megfelelő termékeket másrészt 
veszélyeztethetik a fogyasztókat és a 
környezetet. Számos vállalkozó figyelmen 
kívül hagyja a szabályokat vagy az 
ismeretek hiánya miatt, vagy szándékosan, 
versenyelőny szerzése érdekében. A 
piacfelügyeleti hatóságok gyakran 
alulfinanszírozottak és tevékenységüket a 
nemzeti határok korlátozzák, miközben a 
vállalkozók uniós vagy akár globális 
szinten kereskednek. A piacfelügyeleti 
hatóságok különösen az e-kereskedelem 



AM\1168580HU.docx 19/65 PE629.600v02-00

HU

nehézségekkel a harmadik országokból 
behozott nem megfelelő termékek nyomon 
követése és a joghatóságuk alá tartozó 
felelős szervezet megkeresése terén. A 
programnak ezért arra kell törekednie, 
hogy a vállalkozók részére megfelelő 
ösztönzőket nyújtson, megerősítse a 
megfelelőségi ellenőrzéseket és elősegítse 
a végrehajtó hatóságok közötti határokon 
átnyúló együttműködést, és ezáltal fokozza 
a termékek megfelelőségének
megerősítésére. A programnak hozzá kell 
továbbá járulnia a piacfelügyeleti 
tevékenységek meglévő keretének 
megszilárdításához, ösztönöznie kell a 
különböző tagállamok piacfelügyeleti 
hatóságainak együttes fellépését, javítania 
kell az információcserét és elő kell 
mozdítania a piacfelügyeleti tevékenységek 
konvergenciáját és szorosabb integrációját.

esetében küzdenek nagy nehézségekkel a 
harmadik országokból behozott nem 
megfelelő termékek nyomon követése és a 
joghatóságuk alá tartozó felelős szervezet 
megkeresése terén. A programnak ezért 
arra kell törekednie, hogy megerősítse a 
megfelelőségi ellenőrzéseket, betartassa a 
megfelelésre vonatkozó szabályokat, 
megszigorítsa a meg nem felelés esetén 
alkalmazott szankciókat, és elősegítse a 
végrehajtó hatóságok közötti határokon 
átnyúló együttműködést és ezáltal fokozza 
a termékek megfelelőségét. A programnak 
hozzá kell továbbá járulnia a 
piacfelügyeleti tevékenységek meglévő 
keretének megszilárdításához, ösztönöznie 
kell a különböző tagállamok 
piacfelügyeleti hatóságainak együttes 
fellépését, javítania kell az 
információcserét és elő kell mozdítania a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
konvergenciáját és szorosabb integrációját.

Or. en

Módosítás 22
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az uniós jognak meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatala egyrészt 
hátrányos helyzetbe hozza a szabályoknak 
megfelelő termékeket, másrészt 
veszélyeztethetik a fogyasztókat. Számos 
vállalkozó figyelmen kívül hagyja a 
szabályokat vagy az ismeretek hiánya 
miatt, vagy szándékosan, versenyelőny 
szerzése érdekében. A piacfelügyeleti 
hatóságok gyakran alulfinanszírozottak és 
tevékenységüket a nemzeti határok 
korlátozzák, miközben a vállalkozók uniós 
vagy akár globális szinten kereskednek. A 
piacfelügyeleti hatóságok különösen az e-

(12) Az uniós jognak meg nem felelő 
termékek forgalomba hozatala egyrészt 
hátrányos helyzetbe hozza a szabályoknak 
megfelelő termékeket, másrészt 
veszélyeztethetik a fogyasztókat. Számos 
vállalkozó figyelmen kívül hagyja a 
szabályokat vagy az ismeretek hiánya 
miatt, vagy szándékosan, versenyelőny 
szerzése érdekében. A piacfelügyeleti 
hatóságok gyakran alulfinanszírozottak és 
tevékenységüket a nemzeti határok 
korlátozzák, miközben a vállalkozók uniós 
vagy akár globális szinten kereskednek. A 
piacfelügyeleti hatóságok különösen az e-
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kereskedelem esetében küzdenek nagy 
nehézségekkel a harmadik országokból 
behozott nem megfelelő termékek nyomon 
követése és a joghatóságuk alá tartozó 
felelős szervezet megkeresése terén. A 
programnak ezért arra kell törekednie, 
hogy a vállalkozók részére megfelelő 
ösztönzőket nyújtson, megerősítse a 
megfelelőségi ellenőrzéseket és elősegítse 
a végrehajtó hatóságok közötti határokon 
átnyúló együttműködést, és ezáltal fokozza 
a termékek megfelelőségének 
megerősítésére. A programnak hozzá kell 
továbbá járulnia a piacfelügyeleti 
tevékenységek meglévő keretének 
megszilárdításához, ösztönöznie kell a 
különböző tagállamok piacfelügyeleti 
hatóságainak együttes fellépését, javítania 
kell az információcserét és elő kell 
mozdítania a piacfelügyeleti tevékenységek 
konvergenciáját és szorosabb integrációját.

kereskedelem esetében küzdenek nagy 
nehézségekkel a harmadik országokból 
behozott nem megfelelő termékek nyomon 
követése és a joghatóságuk alá tartozó 
felelős szervezet megkeresése terén. A 
programnak ezért arra kell törekednie, 
hogy a vállalkozók részére megfelelő 
ösztönzőket nyújtson, megerősítse a 
megfelelőségi ellenőrzéseket és elősegítse 
a végrehajtó hatóságok közötti határokon 
átnyúló együttműködést, és ezáltal fokozza 
a termékek megfelelőségét. A programnak 
hozzá kell továbbá járulnia a 
piacfelügyeleti tevékenységek meglévő 
keretének megszilárdításához, ösztönöznie 
kell a különböző tagállamok 
piacfelügyeleti hatóságainak együttes 
fellépését, javítania kell az 
információcserét és elő kell mozdítania a 
piacfelügyeleti tevékenységek 
konvergenciáját és szorosabb integrációját.

Or. en

Módosítás 23
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A termékbiztonsága közös 
problémát jelent. A megfelelőségértékelő 
szervezetek ellenőrzik, hogy a termékek 
megfelelnek-e a biztonsági 
követelményeknek a forgalomba hozatal 
előtt. Ezért rendkívül fontos, hogy a 
megfelelőségértékelő szervezetek 
megbízhatóak legyenek, és megfelelő 
szakértelemmel rendelkezzenek. Az Unió 
létrehozta a megfelelőségértékelő 
szervezetek akkreditálási rendszerét, amely 
ellenőrzi e szervezetek hatáskörét, 
pártatlanságát és függetlenségét. A fő 
kihívás most az, hogy az akkreditációs 
rendszer összhangba kerüljön a legújabb 

(13) A termékbiztonság közös 
problémát jelent, és jelenleg a polgárok 
jogos elvárásai közé tartozik. A 
megfelelőségértékelő szervezetek 
ellenőrzik, hogy a termékek megfelelnek-e 
a biztonsági követelményeknek a 
forgalomba hozatal előtt. Ezért rendkívül 
fontos, hogy a megfelelőségértékelő 
szervezetek megbízhatóak legyenek, és 
megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek. 
Az Unió létrehozta a megfelelőségértékelő 
szervezetek akkreditálási rendszerét, amely 
ellenőrzi e szervezetek hatáskörét, 
pártatlanságát és függetlenségét. A fő 
kihívás most az, hogy az akkreditációs 
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helyzettel és biztosítani lehessen, hogy 
alkalmazása ugyanolyan szigorúsággal 
történjen az egész Unióban. A programnak 
ezért olyan intézkedéseket kell támogatnia, 
amelyek biztosítják, hogy a 
megfelelőségértékelő szervezetek továbbra 
is teljesítsék a szabályozási 
követelményeket és javuljon az európai 
akkreditációs rendszer, különösen az új 
szakpolitikai területeken, támogatva a 
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 14. cikkében48 említett Európai 
Akkreditálási Együttműködést (EA).

rendszer összhangba kerüljön a legújabb 
helyzettel és biztosítani lehessen, hogy 
alkalmazása ugyanolyan szigorúsággal 
történjen az egész Unióban. A programnak 
ezért olyan intézkedéseket kell támogatnia, 
amelyek biztosítják, hogy a 
megfelelőségértékelő szervezetek továbbra 
is teljesítsék a szabályozási 
követelményeket és javuljon az európai 
akkreditációs rendszer, különösen az új 
szakpolitikai területeken, támogatva a 
765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 14. cikkében48 említett Európai 
Akkreditálási Együttműködést (EA).

_________________ _________________

48 Az Európai Parlament és a Tanács 
765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 
2008.8.13., 30. o.).

48 Az Európai Parlament és a Tanács 
765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a 
termékek forgalmazása tekintetében az 
akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak 
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 
2008.8.13., 30. o.).

Or. fr

Módosítás 24
Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel az online kereskedelem és az 
utazási szolgáltatások fejlődése nyomán a 
fogyasztói piacok ma már nem ismernek 
határokat, fontos annak biztosítása, hogy az 
Unióban lakóhellyel rendelkező fogyasztók 
megfelelő védelmet élvezhessenek az áruk 
és szolgáltatások harmadik országból 
származó gazdasági szereplőktől való 
behozatalakor. A programnak ezért 
szükség esetén lehetővé kell tennie a 
fontos, harmadik országbeli uniós 
kereskedelmi partnerek megfelelő 
szerveivel való együttműködés 

(14) Mivel az online kereskedelem és az 
utazási szolgáltatások fejlődése nyomán a 
fogyasztói piacok ma már nem ismernek 
határokat, fontos annak biztosítása, hogy az 
Unióban, illetve az Unión kívül lakóhellyel 
rendelkező fogyasztók megfelelő védelmet 
élvezhessenek az áruk, szolgáltatások vagy 
élő állatok harmadik országból származó 
gazdasági szereplőktől való behozatalakor 
vagy kivitelekor. A programnak ezért 
szükség esetén lehetővé kell tennie a 
fontos, harmadik országbeli uniós 
kereskedelmi partnerek megfelelő 
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támogatását. szerveivel való együttműködés 
támogatását.

Or. en

Módosítás 25
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A program célkitűzéseinek elérése 
és a polgárok és a vállalkozások életének 
megkönnyítése érdekében magas 
színvonalú, felhasználóközpontú 
közszolgáltatásokat kell bevezetni. Ez azt 
jelenti, hogy a közigazgatásoknak új 
módon kell elkezdeniük dolgozni, és a 
továbbiakban nem szabad összevontan 
kezelniük igazgatásaik különböző részeit, 
valamint hozzá kell fogniuk az ilyen 
közszolgáltatások a polgárokkal és a 
vállalkozásokkal történő együttes 
létrehozásához. Továbbá mivel a belső 
piacon a határokon átnyúló tevékenységek 
folyamatos és állandó növekedése 
figyelhető meg, naprakész információkat, 
valamint az adminisztratív formaságokra 
vonatkozó információkat kell 
rendelkezésre bocsátani a vállalkozások és 
a polgárok jogairól. Ezenkívül a jogi 
tanácsadás és a nemzeti szinteken 
felmerülő problémák megoldásának 
segítése is elengedhetetlen. Továbbá 
szükség van a nemzeti közigazgatások 
egyszerű és hatékony módon történő 
összekapcsolására, valamint annak 
értékelésére, hogy a belső piac hogyan 
működik a gyakorlatban. A Programnak 
tehát támogatnia kell a következő már 
meglévő kormányzati eszközöket: az 
Európa Önökért portált, amelynek a 
jövőbeni egységes digitális portál gerincét 
kell képeznie, az Európa Önökért 
Tanácsadó Szolgálatot, a SOLVIT-et, a 

(16) A program célkitűzéseinek elérése 
és a polgárok és a vállalkozások életének 
megkönnyítése érdekében magas 
színvonalú, felhasználóközpontú 
közszolgáltatásokat kell bevezetni. Ez azt 
jelenti, hogy a közigazgatásoknak új 
módon kell elkezdeniük dolgozni, és a 
továbbiakban növelniük kell igazgatásaik 
különböző részei közötti együttműködést, 
valamint hozzá kell fogniuk az ilyen 
közszolgáltatások a polgárokkal és a 
vállalkozásokkal történő együttes 
létrehozásához. Továbbá mivel a belső 
piacon a határokon átnyúló tevékenységek 
folyamatos és állandó növekedése 
figyelhető meg, naprakész információkat, 
valamint az adminisztratív formaságokra 
vonatkozó információkat kell 
rendelkezésre bocsátani a vállalkozások és 
a polgárok jogairól. Ezenkívül a jogi 
tanácsadás és a nemzeti szinteken 
felmerülő problémák megoldásának 
segítése is elengedhetetlen. Továbbá 
szükség van a nemzeti közigazgatások 
egyszerű és hatékony módon történő 
összekapcsolására, valamint annak 
értékelésére, hogy a belső piac hogyan 
működik a gyakorlatban. A polgárok 
mindennapi életének és a vállalkozások 
határokon átnyúló kereskedelemre való 
képességének javítása érdekében, a
Programnak tehát támogatnia kell a 
következő már meglévő kormányzati 
eszközöket:
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belső piaci információs rendszert és az 
egységes piaci eredménytáblát a polgárok 
mindennapi életének és a vállalkozások 
határokon átnyúló kereskedelemre való 
képességének javítása érdekében.

* az Európa Önökért portált, amelynek a 
jövőbeni egységes digitális portál gerincét 
kell képeznie;
* az Európa Önökért Tanácsadó 
Szolgálatot;
* a SOLVIT-et;
* a belső piaci információs rendszert;
* az egységes piaci eredménytáblát.

Or. en

Módosítás 26
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A programnak elő kell segítenie a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelmet célzó uniós jogi keret 
tagállamok általi helyes és teljes körű 
végrehajtását és alkalmazását, valamint az 
e terület új kihívásainak kezelésére 
szolgáló új szakpolitikák kidolgozását. 
Támogatnia kell az európai érdekű 
nemzetközi szervezetek – például az 
Európa Tanács pénzmosás elleni 
intézkedések értékelését és a terrorizmus 
finanszírozását vizsgáló szakértői 
bizottságának – vonatkozó tevékenységeit 
is.

(18) A programnak elő kell segítenie a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelmet célzó uniós jogi keret 
tagállamok általi helyes és teljes körű 
végrehajtását és alkalmazását (amely 
jelenleg rendkívül hatástalan), valamint az 
e terület új kihívásainak kezelésére 
szolgáló új szakpolitikák kidolgozását. 
Támogatnia kell az európai érdekű 
nemzetközi szervezetek – például az 
Európa Tanács pénzmosás elleni 
intézkedések értékelését és a terrorizmus 
finanszírozását vizsgáló szakértői 
bizottságának – vonatkozó tevékenységeit 
is.

Or. fr

Módosítás 27
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A programnak elő kell segítenie a 
pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás 
elleni küzdelmet célzó uniós jogi keret 
tagállamok általi helyes és teljes körű 
végrehajtását és alkalmazását, valamint az e 
terület új kihívásainak kezelésére szolgáló új 
szakpolitikák kidolgozását. Támogatnia kell 
az európai érdekű nemzetközi szervezetek –
például az Európa Tanács pénzmosás elleni 
intézkedések értékelését és a terrorizmus 
finanszírozását vizsgáló szakértői 
bizottságának – vonatkozó tevékenységeit is.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 28
Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A pénzügyi szolgáltatások, a 
pénzügyi stabilitás és az uniós tőkepiac 
területén, ezen belül a fenntartható
finanszírozás területén a belső piac 
megvalósítása és fejlesztése 
nagymértékben függ a tényeken alapuló 
uniós politikai intézkedésektől. E cél 
elérése érdekében a Bizottságnak aktív 
szerepet kell vállalnia a pénzügyi piacok és 
a pénzügyi stabilitás folyamatos nyomon 
követésében, értékelve az uniós 
jogszabályok tagállamok általi 
végrehajtását, felmérve, hogy a meglévő 
jogszabályok alkalmasak-e a célokra, és új 
kockázatok felmerülése esetén – az 
érdekelt feleknek a szakpolitikai 
folyamatokba való folyamatos bevonásával 
– meg kell határoznia a lehetséges 
cselekvési területeket. Az ilyen 
tevékenységek az elemzések, tanulmányok, 
képzési anyagok, felmérések, 
megfelelőségértékelések, értékelések és 

(19) A pénzügyi szolgáltatások, a 
pénzügyi stabilitás és az uniós tőkepiac 
területén, ezen belül a fenntartható 
finanszírozás területén a belső piac 
megvalósítása és fejlesztése 
nagymértékben függ a tényeken alapuló 
uniós politikai intézkedésektől. E cél 
elérése érdekében a Bizottságnak aktív 
szerepet kell vállalnia a pénzügyi piacok és 
a pénzügyi stabilitás folyamatos nyomon 
követésében, értékelve az uniós 
jogszabályok tagállamok általi 
végrehajtását, felmérve, hogy a meglévő 
jogszabályok alkalmasak-e a célokra, és új 
kockázatok felmerülése esetén – az 
érdekelt feleknek, polgári 
csoportosulásoknak, nem kormányzati 
szervezeteknek és általában a 
nyilvánosságnak a szakpolitikai 
folyamatokba való folyamatos bevonásával 
– meg kell határoznia a lehetséges 
cselekvési területeket. Az ilyen 
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statisztikák készítésén alapulnak és azokat 
informatikai rendszerek és kommunikációs 
eszközök támogatják.

tevékenységek az elemzések, tanulmányok, 
képzési anyagok, felmérések, 
megfelelőségértékelések, értékelések és 
statisztikák készítésén alapulnak és azokat 
informatikai rendszerek és kommunikációs 
eszközök támogatják.

Or. en

Módosítás 29
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) A pénzügyi szolgáltatások, a 
pénzügyi stabilitás és az uniós tőkepiac 
területén, ezen belül a fenntartható 
finanszírozás területén a belső piac 
megvalósítása és fejlesztése 
nagymértékben függ a tényeken alapuló 
uniós politikai intézkedésektől. E cél 
elérése érdekében a Bizottságnak aktív 
szerepet kell vállalnia a pénzügyi piacok és 
a pénzügyi stabilitás folyamatos nyomon 
követésében, értékelve az uniós 
jogszabályok tagállamok általi 
végrehajtását, felmérve, hogy a meglévő 
jogszabályok alkalmasak-e a célokra, és új 
kockázatok felmerülése esetén – az 
érdekelt feleknek a szakpolitikai 
folyamatokba való folyamatos bevonásával 
– meg kell határoznia a lehetséges 
cselekvési területeket. Az ilyen 
tevékenységek az elemzések, tanulmányok, 
képzési anyagok, felmérések, 
megfelelőségértékelések, értékelések és 
statisztikák készítésén alapulnak és azokat 
informatikai rendszerek és kommunikációs 
eszközök támogatják.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en
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Módosítás 30
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az európai vállalkozások 
versenyképességének erősítése és a 
valóban egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása, valamint a nyitott és 
versenyképes belső piac kiemelkedő 
fontosságú. A kkv-k az európai gazdaság 
motorjai, hiszen az összes európai 
vállalkozás 99 %-át teszik ki, a 
munkahelyek kétharmadát biztosítják, és 
jelentős mértékben hozzájárulnak a 
regionális és helyi dimenziójú új 
munkahelyek teremtéséhez.

(22) Az európai vállalkozások 
versenyképességének erősítése és a 
valóban egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása, valamint a nyitott és 
versenyképes belső piac kiemelkedő 
fontosságú. A kkv-k az európai gazdaság 
motorjai, hiszen az összes európai 
vállalkozás 99 %-át teszik ki, a 
munkahelyek kétharmadát biztosítják, és 
jelentős mértékben hozzájárulnak a 
regionális és helyi dimenziójú új 
munkahelyek teremtéséhez. A szabad csere 
elvén alapuló politika, amely 
megakadályozza, hogy a tagállamok 
megvédjék nemzeti gazdasági egységeiket, 
a kkv-kat sújtja.

Or. fr

Módosítás 31
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az európai vállalkozások 
versenyképességének erősítése és a 
valóban egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása, valamint a nyitott és 
versenyképes belső piac kiemelkedő 
fontosságú. A kkv-k az európai gazdaság 
motorjai, hiszen az összes európai 
vállalkozás 99 %-át teszik ki munkahelyek 
kétharmadát biztosítják, és jelentős 
mértékben hozzájárulnak a regionális és 
helyi dimenziójú új munkahelyek 
teremtéséhez.

(A magyar változatot nem érinti.)
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Or. en

Módosítás 32
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A kkv-k olyan közös kihívásokkal 
néznek szembe, amelyek a 
nagyvállalatokat nem érintik ugyanolyan 
mértékben: ilyen a finanszírozás szerzése, 
a képzett munkaerő felvétele, az 
adminisztratív terhek enyhítése, a 
kreativitás és az innováció serkentése, a 
piacokhoz való hozzáférés és a 
nemzetköziesítési tevékenységek 
elősegítése. A programnak az ilyen piaci 
hiányosságokat arányosan kell kezelnie, de 
eközben nem torzíthatja indokolatlanul a 
versenyt a belső piacon.

(23) A kkv-k olyan közös kihívásokkal 
néznek szembe, amelyek a 
nagyvállalatokat nem érintik ugyanolyan 
mértékben, ilyen kihívások például a 
következők: a finanszírozás szerzése; a 
képzett munkaerő felvétele; az 
adminisztratív terhek enyhítése; a 
kreativitás és az innováció serkentése; a 
piacokhoz való hozzáférés és a 
nemzetköziesítési tevékenységek 
elősegítése. A programnak az ilyen piaci 
hiányosságokat arányosan kell kezelnie, de 
eközben nem torzíthatja indokolatlanul a 
versenyt a belső piacon.

Or. en

Módosítás 33
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Számos uniós versenyképességi 
probléma származik abból, hogy a kkv-k 
nehézségekkel küzdenek a 
finanszírozáshoz való hozzáférés 
tekintetében, mert a hitelképességük 
bizonyításáért harcolnak, és elégtelen 
garanciáik vannak. További finanszírozási 
kihívások merülnek fel abból adódóan, 
hogy a kkv-k versenyképességének 
fenntartásához szükség van a 
digitalizációra, a nemzetköziesítésre, 

(A magyar változatot nem érinti.)
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innovációs tevékenységekre és a 
munkavállalók kompetenciáinak 
növelésére. A finanszírozáshoz való 
korlátozott hozzáférés negatív hatást 
gyakorol a vállalkozások létrehozására, a 
növekedési és túlélési mutatókra, valamint 
az új vállalkozók azon készségére, hogy 
életképes vállalatokat vegyenek át üzleti 
örökség keretében.

Or. en

Módosítás 34
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) E piaci hiányosságok leküzdésének 
és annak biztosítása érdekében, hogy a 
kkv-k továbbra is az uniós gazdaság 
versenyképességének alapját képezzék, a 
kis- és középvállalkozásoknak külön 
támogatásra van szükségük az [...] európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozandó InvestEU Alap kkv-keretének 
hitel- és tőkeeszközei52 révén. Az 
1287/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet53 alapján bevezetett 
hitelgarancia-rendszer bizonyított 
hozzáadott értéket képvisel, és várhatóan 
pozitív hozzájárulást fog nyújtani legalább 
500 000 kkv számára; jogutódját az 
InvestEU Alap kkv-keretében hozzák létre.

(A magyar változatot nem érinti.)

_________________

52 COM(2018) 439 végleges

53 Az Európai Parlament és a Tanács 
1287/2013/EU rendelete (2013. december 
11.) a vállalkozások és a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét 
segítő program (COSME) (2014–2020) 
létrehozásáról és az 1639/2006/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről 
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(HL L 347., 2013.12.20., 33. o.).

Or. en

Módosítás 35
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az InvestEU Alap kkv-keret e 
pénzügyi eszközök és költségvetési 
garancia útján e program szakpolitikai 
célkitűzéseivel is foglalkozik majd. A 
pénzügyi támogatást a piaci hiányosságok 
vagy az optimálisnál gyengébb befektetési 
helyzetek kezelésére kell felhasználni, 
arányos módon, és az intézkedéseknek nem 
szabad megkettőznie vagy kizárnia a 
magánfinanszírozást, illetve torzítania a 
versenyt a belső piacon. A fellépéseknek 
világos európai hozzáadott értékkel kell 
rendelkezniük.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 36
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A programnak hatékony támogatást 
kell nyújtania a kkv-k számára egész 
életciklusukon át. A kkv-k és az ipari 
ágazatok tekintetében kidolgozott speciális 
ismeretekre és szakértelemre, valamint az 
európai, nemzeti és regionális érdekelt 
felekkel folytatott munkában szerzett nagy 
tapasztalatra kell épülnie. E támogatásnak 
az Enterprise Europe Hálózat sikeres 

(27) A programnak hatékony támogatást 
kell nyújtania a kkv-k számára egész 
életciklusukon át, valamint azoknak a 
nehézségeknek a leküzdésére kell 
törekednie, amelyekkel szembesülnek. A 
kkv-k és az ipari ágazatok tekintetében 
kidolgozott speciális ismeretekre és 
szakértelemre, valamint az európai, 
nemzeti és regionális érdekelt felekkel 
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tapasztalatára kell épülnie, amely 
egyablakos ügyintézőhelyként szolgál a 
kkv-k versenyképességének javításához, 
valamint üzleti tevékenységüknek az 
egységes piacon és azon túli fejlesztéséhez. 
A Hálózat a továbbiakban is folytatni 
kívánja a más uniós programok, 
nevezetesen a Horizont 2020 program 
nevében, e programok pénzügyi 
forrásainak felhasználásával történő 
szolgáltatások nyújtását. Az új vállalkozók 
mentori programjának továbbra is olyan 
eszköznek kell maradnia, amely lehetővé 
teszi új vagy feltörekvő vállalkozók 
számára, hogy egy másik ország tapasztalt 
vállalkozójával való kapcsolatfelvétel 
révén üzleti tapasztalatot szerezzenek, és 
ezáltal a vállalkozói tehetségek 
megerősödjenek. A programnak további 
erőfeszítéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy növelje és bővítse 
földrajzi lefedettségét, és így szélesebb 
körű megfelelő lehetőséget biztosítson a 
vállalkozóknak, adott esetben kiegészülve 
más uniós kezdeményezésekkel.

folytatott munkában szerzett nagy 
tapasztalatra kell épülnie. E támogatásnak 
az Enterprise Europe Hálózat sikeres 
tapasztalatára kell épülnie, amely 
egyablakos ügyintézőhelyként szolgál a 
kkv-k versenyképességének javításához, 
valamint üzleti tevékenységüknek az 
egységes piacon és azon túli fejlesztéséhez. 
A Hálózat a továbbiakban is folytatni 
kívánja a más uniós programok, 
nevezetesen a Horizont 2020 program 
nevében, e programok pénzügyi 
forrásainak felhasználásával történő 
szolgáltatások nyújtását. Az új vállalkozók 
mentori programjának továbbra is olyan 
eszköznek kell maradnia, amely lehetővé 
teszi új vagy feltörekvő vállalkozók 
számára, hogy egy másik ország tapasztalt 
vállalkozójával való kapcsolatfelvétel 
révén üzleti tapasztalatot szerezzenek, és 
ezáltal a vállalkozói tehetségek 
megerősödjenek. A programnak további 
erőfeszítéseket kell tennie annak 
érdekében, hogy növelje és bővítse 
földrajzi lefedettségét, és így szélesebb 
körű megfelelő lehetőséget biztosítson a 
vállalkozóknak, adott esetben kiegészülve 
más uniós kezdeményezésekkel.

Or. fr

Módosítás 37
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Az európai szabványok fontos 
szerepet játszanak a belső piacon. 
Létfontosságúak a vállalkozások, 
különösen a kkv-k versenyképességéhez. 
Ezenkívül kulcsfontosságúak az uniós 
jogszabályok és szakpolitikák 
támogatásában számos olyan fő területen, 
mint például az energiaügy, az 

(A magyar változatot nem érinti.)
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éghajlatváltozás, az információs és 
kommunikációs technológia, az 
erőforrások fenntartható használata, az 
innováció, a termékbiztonság, a 
fogyasztóvédelem, a munkavállalók 
biztonsága és a munkavégzés körülményei, 
valamint a népesség elöregedése; és így 
pozitívan befolyásolják a társadalom 
egészét.

Or. en

Módosítás 38
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) A jól működő egységes pénzügyi 
beszámolási keret alapvető a belső piac, a 
tőkepiacok hatékony működése és a 
pénzügyi szolgáltatások integrált uniós 
piacának megvalósítása szempontjából a 
tőkepiaci unió összefüggésében.

(A magyar változatot nem érinti.)

Or. en

Módosítás 39
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Az 1606/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet55 szerint a 
Nemzetközi Számviteli Standard Testület 
által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardokat (IFRS-eket) és 
az IFRS Értelmezési Bizottság vonatkozó 
értelmezéseit csak abban az esetben kell 
beilleszteni az uniós jogba, hogy azokat az 

(33) Az 1606/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet55 szerint a 
Nemzetközi Számviteli Standard Testület 
által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardokat (IFRS-eket) és
az IFRS Értelmezési Bizottság vonatkozó 
értelmezéseit csak abban az esetben kell 
beilleszteni az uniós jogba, hogy azokat az 
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uniós szabályozott piacokon jegyzett 
értékpapírokkal rendelkező vállalatok 
alkalmazzák, ha az IFRS-ek megfelelnek 
az említett rendeletben meghatározott 
kritériumoknak, többek között azon 
kriériumnak, hogy az elszámolások 
„megbízható és valós képet”adjanak a 
2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 4. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően56, és elősegítsék az európai 
közjót. Ezeket a nemzetközi számviteli 
standardokat átlátható és demokratikusan 
ellenőrizhető eljárás keretében kell 
kidolgozni. Az IFRS-ek ezért jelentős 
szerepet töltenek be a belső piac 
működésében és így az Uniónak közvetlen 
érdeke fűződik annak biztosításához, hogy 
az IFRS-ek kidolgozására és jóváhagyására 
irányuló folyamat olyan standardokat 
eredményezzen, amelyek összhangban 
állnak a belső piac jogi kereteinek 
követelményeivel. Ezért megfelelő 
finanszírozási megállapodásokat kell 
létrehozni az IFRS Alapítvány számára.

uniós szabályozott piacokon jegyzett 
értékpapírokkal rendelkező vállalatok 
alkalmazzák, ha az IFRS-ek megfelelnek 
az említett rendeletben meghatározott 
kritériumoknak, többek között azon 
kriériumnak, hogy az elszámolások 
„megbízható és valós képet”adjanak a 
2013/34/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 4. cikke (3) bekezdésének 
megfelelően56, és elősegítsék az európai 
közjót. Ebben az összefüggésben fontos 
megjegyezni, hogy amennyiben 
ellentmondás van a számviteli "standard" 
és a törvény között, a törvény minden 
esetben elsőbbséget élvez. Ezeket a 
nemzetközi számviteli standardokat 
átlátható és demokratikusan ellenőrizhető 
eljárás keretében kell kidolgozni. Az IFRS-
ek ezért jelentős szerepet töltenek be a 
belső piac működésében és így az Uniónak 
közvetlen érdeke fűződik annak 
biztosításához, hogy az IFRS-ek 
kidolgozására és jóváhagyására irányuló 
folyamat olyan standardokat 
eredményezzen, amelyek összhangban 
állnak a belső piac jogi kereteinek 
követelményeivel. Ezért megfelelő 
finanszírozási megállapodásokat kell 
létrehozni az IFRS Alapítvány számára.

_________________ _________________

55 Az Európai Parlament és a Tanács 
1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) 
a nemzetközi számviteli standardok 
alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. 
o.).

55 Az Európai Parlament és a Tanács 
1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) 
a nemzetközi számviteli standardok 
alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. 
o.).

56 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a 
meghatározott típusú vállalkozások éves 
pénzügyi kimutatásairól, összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól 
és a kapcsolódó beszámolókról, a 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 
182., 2013.6.29., 19. o.).

56 Az Európai Parlament és a Tanács 
2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a 
meghatározott típusú vállalkozások éves 
pénzügyi kimutatásairól, összevont 
(konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól 
és a kapcsolódó beszámolókról, a 
2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv módosításáról, valamint a 
78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 
182., 2013.6.29., 19. o.).
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Or. en

Módosítás 40
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Unió azáltal, hogy támogatja és 
kiegészíti azokat a tagállami 
szakpolitikákat, amelyek célja, hogy 
fogyasztóként a polgárok maximálisan 
kihasználhassák a belső piacban rejlő 
lehetőségeket, és ennek során 
biztonságukat, illetve jogi és gazdasági 
érdekeiket konkrét intézkedések védjék, 
tásához, hozzájárul a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosításához, a 
fogyasztók lehetőségeinek kiszélesítéséhez 
és a belső piac középpontjába való 
helyezésükhöz. Az Uniónak azt is 
biztosítania kell, hogy a fogyasztói és 
termékbiztonsági jogszabályok 
megfelelően és azonos módon 
érvényesüljenek a gyakorlatban, és hogy a 
vállalkozások egyenlő versenyfeltételeket 
mellette tisztességes versenyben 
vehessenek részt a belső piacon. Ezenkívül 
ki kell szélesíteni a fogyasztók 
lehetőségeit, ösztönözni és segíteni kell 
őket a fenntartható döntések 
meghozatalában, mivel ez hozzájárul a 
fenntartható, energia- és erőforrás-
hatékony és körkörös gazdasághoz.

(36) Az Unió azáltal, hogy támogatja és 
kiegészíti azokat a tagállami 
szakpolitikákat, amelyek célja, hogy 
fogyasztóként a polgárok maximálisan 
kihasználhassák a belső piacban rejlő 
lehetőségeket, és ennek során 
biztonságukat, illetve jogi és gazdasági 
érdekeiket konkrét intézkedések védjék, 
hozzájárul a magas szintű 
fogyasztóvédelem biztosításához, a 
fogyasztók lehetőségeinek kiszélesítéséhez 
és a belső piac középpontjába való 
helyezésükhöz. Az Uniónak azt is 
biztosítania kell, hogy a fogyasztói és 
termékbiztonsági jogszabályok 
megfelelően és azonos módon 
érvényesüljenek a gyakorlatban, és hogy a 
termelők és a vállalkozások egyenlő 
versenyfeltételeket mellette tisztességes 
versenyben vehessenek részt a belső 
piacon. Ezenkívül ki kell szélesíteni a 
fogyasztók lehetőségeit, ösztönözni és 
segíteni kell őket a fenntartható döntések 
meghozatalában, mivel ez hozzájárul a 
fenntartható, energia- és erőforrás-
hatékony és körkörös gazdasághoz.

Or. en

Módosítás 41
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) A programnak támogatnia kell az 
illetékes nemzeti hatóságokat, köztük a 
termékbiztonság felügyeletéért felelős 
hatóságokat is, akik különösen a veszélyes 
termékekre vonatkozó uniós gyors riasztási 
rendszeren keresztül működnek együtt. 
Támogatnia kell továbbá a 2001/95/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv58 és 
a 765/2008/EK rendelet végrehajtását a 
fogyasztóvédelem és a termékbiztonság, 
valamint a fogyasztóvédelmi 
együttműködési hálózat és a harmadik 
országbeli és az uniós illetékes hatóságok 
közötti nemzetközi együttműködés 
tekintetében. A programnak továbbá arra is 
törekednie kell, hogy minden fogyasztónak 
és kereskedőnek hozzáférése legyen a 
minőségi peren kívüli vitarendezéshez és 
az online vitarendezéshez, valamint a 
jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó 
információkhoz.

(A magyar változatot nem érinti.)

_________________

58 Az Európai Parlament és a Tanács 
2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) 
az általános termékbiztonságról (HL L 11., 
2002.1.15., 4. o.).

Or. en

Módosítás 42
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózata segítséget nyújt a fogyasztóknak 
abban, hogy a belső piacon és az EGT-ben 
határokon átnyúló termék- vagy 
szolgáltatásvásárláskor – valósuljon az 
meg online vagy utazás közben –
élhessenek az uniós fogyasztói jogokkal. A 

(39) Az Európai Fogyasztói Központok 
Hálózata segítséget nyújt a fogyasztóknak 
abban, hogy a belső piacon és az EGT-ben 
határokon átnyúló termék- vagy 
szolgáltatásvásárláskor – valósuljon az 
meg online vagy utazás közben –
élhessenek az uniós fogyasztói jogokkal. A 
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30 központtal rendelkező erős hálózat, 
amelyet az uniós fogyasztói programok 
több mint tíz éve finanszíroznak közösen, 
bizonyította, hogy a fogyasztók és a 
kereskedők belső piacba vetett bizalmának 
megerősítése szempontjából hozzáadott 
értékkel bír. Évente több mint 100 000 
fogyasztó kérésével foglalkozik, és több 
millió polgárt ér el sajtó-és online 
információs tevékenységein keresztül. Ez 
az Unió egyik legértékesebb polgári 
segítségnyújtási hálózata és központjainak 
többsége a belső piaci joggal, mint például 
a 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel59 foglalkozó 
kapcsolattartó pontoknak ad otthont, és a 
hálózat működésének értékelése 
megerősítette, a működés folytatásának 
fontosságát. A hálózat a harmadik 
országokban működő hasonló szervekkel 
való viszonossági megállapodások 
kialakítását is tervezi.

30 központtal rendelkező hálózat, amelyet 
az uniós fogyasztói programok több mint 
tíz éve finanszíroznak közösen, 
bizonyította, hogy a fogyasztók és a 
kereskedők belső piacba vetett bizalmának 
megerősítése szempontjából hozzáadott 
értékkel bír. Évente több mint 100 000 
fogyasztó kérésével foglalkozik, és több 
millió polgárt ér el sajtó-és online 
információs tevékenységein keresztül. Ez 
az Unió egyik legértékesebb polgári 
segítségnyújtási hálózatai és központjainak 
többsége a belső piaci joggal, mint például 
a 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel59 foglalkozó 
kapcsolattartó pontoknak ad otthont; a 
hálózat működésének értékelése 
megerősítette, a működés folytatásának 
fontosságát. A hálózat a harmadik 
országokban működő hasonló szervekkel 
való viszonossági megállapodások 
kialakítását is tervezi.

_________________ _________________

59 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelve (2006. december 
12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 
376., 2006.12.27., 36. o.).

59 Az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelve (2006. december 
12.) a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 
376., 2006.12.27., 36. o.).

Or. en

Módosítás 43
Bolesław G. Piecha

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az uniós fogyasztó- és 
marketingjognak 2017 májusában a 
Bizottság által végzett alkalmassági 
ellenőrzése feltárta, hogy azokban az 
esetekben, amikor a fogyasztókat hátrány 
éri a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
megsértése miatt, javítani kell a szabályok 
érvényesítését és meg kell könnyíteni a 

(40) Az uniós fogyasztó- és 
marketingjognak 2017 májusában a 
Bizottság által végzett alkalmassági 
ellenőrzése feltárta, hogy azokban az 
esetekben, amikor a fogyasztókat hátrány 
éri a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
megsértése miatt, javítani kell a szabályok 
érvényesítését és meg kell könnyíteni a 



PE629.600v02-00 36/65 AM\1168580HU.docx

HU

jogorvoslatot. Ennek eredményeképpen a
Bizottság 2018 áprilisában elfogadta az 
„Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” 
című kezdeményezést, amelynek célja 
többek között az, hogy a kettős minőségi 
szabványok, a tagállamok erősebb 
végrehajtási kapacitása, a fokozott 
termékbiztonság, a nemzetközi 
együttműködés fokozása és a jogorvoslat új 
lehetőségei tekintetében a fogyasztók 
egyenlő bánásmódot élvezzenek az 
egységes piacon, különösen a minősített 
szervezetek reprezentatív tevékenységei 
révén. A program célja többek között, hogy 
a tudatosság növelése és a tudásépítés, a 
kapacitásbővítés és a fogyasztói 
szervezetek és a fogyasztóvédelmi 
hatóságok bevált gyakorlatainak cseréje, 
hálózatok szervezése, a piaci információk 
fejlesztése, a fogyasztói belső piac 
tényeken alapuló értékelésének 
megerősítése, informatikai rendszerek és a 
kommunikációs eszközök révén támogassa 
a fogyasztóvédelmi politikát.

jogorvoslatot. A Bizottság elfogadta az „Új 
megállapodás a fogyasztói érdekekért” 
című kezdeményezést, amelynek célja 
többek között az, hogy a tagállamok 
közötti kettős minőségi szabványok, a 
tagállamok erősebb végrehajtási 
kapacitása, a fokozott termékbiztonság, a 
nemzetközi együttműködés fokozása és a 
jogorvoslat új lehetőségei tekintetében a 
fogyasztók egyenlő bánásmódot 
élvezzenek az egységes piacon, különösen 
a minősített szervezetek reprezentatív 
tevékenységei révén. A program célja 
többek között, hogy a tudatosság növelése 
és a tudásépítés, a kapacitásbővítés és a 
fogyasztói szervezetek és a 
fogyasztóvédelmi hatóságok bevált 
gyakorlatainak cseréje, hálózatok 
szervezése, a piaci információk fejlesztése, 
a fogyasztói belső piac tényeken alapuló 
értékelésének megerősítése, informatikai 
rendszerek és a kommunikációs eszközök 
révén támogassa a fogyasztóvédelmi 
politikát.

Or. pl

Módosítás 44
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az uniós fogyasztó- és 
marketingjognak 2017 májusában a 
Bizottság által végzett alkalmassági 
ellenőrzése feltárta, hogy azokban az 
esetekben, amikor a fogyasztókat hátrány 
éri a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
megsértése miatt, javítani kell a szabályok 
érvényesítését és meg kell könnyíteni a 
jogorvoslatot. Ennek eredményeképpen a 
Bizottság 2018 áprilisában elfogadta az „Új 
megállapodás a fogyasztói érdekekért” 
című kezdeményezést, amelynek célja 

(40) Az uniós fogyasztó- és 
marketingjognak 2017 májusában a 
Bizottság által végzett alkalmassági 
ellenőrzése feltárta, hogy azokban az 
esetekben, amikor a fogyasztókat hátrány 
éri a fogyasztóvédelmi jogszabályok 
megsértése miatt, javítani kell a szabályok 
érvényesítését és meg kell könnyíteni a 
jogorvoslatot. Ennek eredményeképpen a 
Bizottság 2018 áprilisában elfogadta az „Új 
megállapodás a fogyasztói érdekekért” 
című kezdeményezést, amelynek célja 
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többek között az, hogy a kettős minőségi 
szabványok, a tagállamok erősebb 
végrehajtási kapacitása, a fokozott 
termékbiztonság, a nemzetközi 
együttműködés fokozása és a jogorvoslat új 
lehetőségei tekintetében a fogyasztók 
egyenlő bánásmódot élvezzenek az 
egységes piacon, különösen a minősített 
szervezetek reprezentatív tevékenységei 
révén. A program célja többek között, hogy 
a tudatosság növelése és a tudásépítés, a 
kapacitásbővítés és a fogyasztói 
szervezetek és a fogyasztóvédelmi 
hatóságok bevált gyakorlatainak cseréje, 
hálózatok szervezése, a piaci információk 
fejlesztése, a fogyasztói belső piac 
tényeken alapuló értékelésének 
megerősítése, informatikai rendszerek és a 
kommunikációs eszközök révén támogassa 
a fogyasztóvédelmi politikát.

többek között az, hogy a kettős minőségi 
szabványok, a tagállamok erősebb 
végrehajtási kapacitása, a fokozott 
termékbiztonság, a nemzetközi 
együttműködés fokozása és a jogorvoslat új 
lehetőségei tekintetében a fogyasztók 
egyenlő bánásmódot élvezzenek az 
egységes piacon, különösen a minősített 
szervezetek reprezentatív tevékenységei 
révén. A program célja, hogy a tudatosság 
növelése és a tudásépítés, a 
kapacitásbővítés és a fogyasztói 
szervezetek és a fogyasztóvédelmi 
hatóságok bevált gyakorlatainak cseréje, 
hálózatok szervezése, a piaci információk 
fejlesztése, a fogyasztói belső piac 
tényeken alapuló értékelésének 
megerősítése, informatikai rendszerek és a 
kommunikációs eszközök révén támogassa 
a fogyasztóvédelmi politikát.

Or. en

Módosítás 45
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az élelmiszer-ellátási lánc 
egészében magas szintű egészségvédelem 
szükséges ahhoz, hogy a belső piac 
hatékonyan működjön. A biztonságos és 
fenntartható élelmiszer-ellátási lánc a 
társadalom és a belső piac előfeltétele. A 
határokon átnyúló egészségügyi válságok 
és az élelmiszerekkel kapcsolatos 
riadalmak akadályozzák a belső piac 
működését a személyek és az áruk 
mozgásának korlátozása és a termelés 
megzavarása által.

(44) Az élelmiszer-ellátási lánc 
egészében magas szintű egészségvédelem 
szükséges a fogyasztók és a környezet 
védelmi érdekében, valamit ahhoz, hogy a 
belső piac hatékonyan működjön. A 
biztonságos és fenntartható élelmiszer-
ellátási lánc a társadalom és a belső piac 
előfeltétele. A határokon átnyúló 
egészségügyi válságok és az 
élelmiszerekkel kapcsolatos riadalmak 
veszélyeztetik a fogyasztókat, az állatokat 
és károsítják a környezetet, akadályozzák 
a belső piac működését a személyek és az 
áruk mozgásának korlátozása és a termelés 
megzavarása által. Ezért kiemelt 
fontosságú a magas szintű egészségügyi 
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szabványok, az állatjólét és az 
egészségvédelem biztosítása az élelmiszer-
ellátási láncon keresztül.

Or. en

Módosítás 46
Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az élelmiszer-ellátási lánc 
egészében magas szintű egészségvédelem 
szükséges ahhoz, hogy a belső piac 
hatékonyan működjön. A biztonságos és 
fenntartható élelmiszer-ellátási lánc a 
társadalom és a belső piac előfeltétele. A 
határokon átnyúló egészségügyi válságok 
és az élelmiszerekkel kapcsolatos 
riadalmak akadályozzák a belső piac 
működését a személyek és az áruk 
mozgásának korlátozása és a termelés 
megzavarása által.

(44) Az élelmiszer-ellátási lánc 
egészében magas szintű egészségvédelem 
szükséges ahhoz, hogy a belső piac 
hatékonyan működjön. A biztonságos és 
fenntartható élelmiszer-ellátási lánc a 
társadalom és a belső piac előfeltétele. A 
határokon átnyúló egészségügyi válságok 
és az élelmiszerekkel kapcsolatos 
riadalmak akadályozzák a belső piac 
működését a személyek és az áruk 
mozgásának korlátozása és a termelés 
megzavarása által. Ezért az új és 
ismeretlen betegségek és kártevők által 
okozott ártalom megelőzésének kiemelt 
fontosságúnak kell lennie.

Or. en

Módosítás 47
Bolesław G. Piecha

Rendeletre irányuló javaslat
44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44) Az élelmiszer-ellátási lánc 
egészében magas szintű egészségvédelem 
szükséges ahhoz, hogy a belső piac 
hatékonyan működjön. A biztonságos és 
fenntartható élelmiszer-ellátási lánc a 

(44) Az élelmiszer-ellátási lánc 
egészében magas szintű egészségvédelem 
szükséges ahhoz, hogy a belső piac 
hatékonyan működjön. A biztonságos és 
fenntartható élelmiszer-ellátási lánc a 
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társadalom és a belső piac előfeltétele. A 
határokon átnyúló egészségügyi válságok 
és az élelmiszerekkel kapcsolatos 
riadalmak akadályozzák a belső piac 
működését a személyek és az áruk 
mozgásának korlátozása és a termelés 
megzavarása által.

társadalom és a belső piac előfeltétele. A 
határokon átnyúló egészségügyi válságok 
(pl. a madárinfluenza vagy az afrikai 
sertéspestis) és az élelmiszerekkel 
kapcsolatos riadalmak akadályozzák a 
belső piac működését a személyek és az 
áruk mozgásának korlátozása és a termelés 
megzavarása által.

Or. pl

Módosítás 48
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az uniós jogszabályok általános 
célkitűzése az élelmiszerlánc területén a 
magas szintű emberi, állati és növényi 
előmozdítása az élelmiszerláncon belül, az 
állatjólét javítása, a magas szintű védelem 
elősegítése és a fogyasztók tájékoztatása, 
valamint a környezet magas szintű 
védelme, ideértve a biológiai sokféleség 
megőrzését, mindeközben javítva az 
európai élelmiszer- és takarmánytermékek 
fenntarthatóságát, növelve a minőségi 
előírásokat az Unióban, elősegítve az uniós 
élelmiszer- és takarmányipar 
versenyképességét és kedvezve a 
munkahelyteremtésnek.

(45) Az uniós jogszabályok általános 
célkitűzése az élelmiszerlánc területén a 
magas szintű emberi, állati és növényi 
előmozdítása az élelmiszerláncon belül, az 
állatjólét javítása, a magas szintű védelem 
elősegítése és a fogyasztók tájékoztatása, a 
környezet magas szintű védelmének 
biztosítása, ideértve a biológiai sokféleség 
megőrzését, és végül az élelmiszertermelők 
tisztességes hozamának garantálása, így
javítva az európai élelmiszer- és 
takarmánytermékek fenntarthatóságát, 
növelve a minőségi előírásokat az 
Unióban, elősegítve az uniós élelmiszer- és 
takarmányipar versenyképességét és 
kedvezve az olyan jelentős munkahelyek 
létrehozásának, amelyek megfelelnek 
valamennyi jelenlegi uniós munkajognak 
és jogszabálynak.

Or. en

Módosítás 49
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
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46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Figyelembe véve az intézkedések 
sajátos jellegét az emberek, az állatok és a 
növények egészségének magas szintje 
tekintetében az élelmiszerláncon belül, 
ebben a rendeletben külön támogathatósági 
kritériumokat kell alkalmazni a vissza nem 
térítendő támogatások nyújtására és a 
közbeszerzések igénybevételére 
vonatkozóan. Különösen az (EU, Euratom) 
európai parlamenti és tanácsi rendelettől61

(a költségvetési rendelet) eltérve, a 
visszaható hatály tilalmának elve alóli 
kivételként a biztonsági intézkedések 
költségeinek sürgős és előre nem látható 
természetük miatt elszámolhatóknak kell 
lenniük, és magukban kell foglalniuk egy 
betegség vagy károsító feltételezett 
megjelenéséből eredő költségeket is, 
feltéve, hogy a megjelenést később 
megerősítik és értesítik a Bizottságot. A 
kapcsolódó költségvetési 
kötelezettségvállalások és az elszámolható 
kiadások kifizetése a Bizottságra hárul a 
jogi kötelezettségvállalások aláírását 
követően, és miután értékelte a tagállamok 
által benyújtott kifizetési kérelmeket. A 
költségeknek elszámolhatóknak kell 
lenniük olyan védőintézkedések esetében 
is, amikor az uniós egészségügyi helyzetet 
közvetlenül fenyegeti egy harmadik ország, 
egy tagállam vagy tengerentúli országok és 
területek területén bekövetkező esemény 
vagy fejlemény bizonyos állatbetegségek 
és zoonózisok eredményeképpen, illetve az 
Unióban található növények egészségi 
állapotának támogatására hozott védelmi 
intézkedések vagy egyéb releváns 
tevékenységek tekintetében.

(46) Figyelembe véve az intézkedések 
sajátos jellegét az emberek, az állatok és a 
növények egészségének magas szintje 
tekintetében az élelmiszerláncon belül, 
ebben a rendeletben külön támogathatósági 
kritériumokat kell alkalmazni a vissza nem 
térítendő támogatások nyújtására és a 
közbeszerzések igénybevételére 
vonatkozóan.  Különösen az (EU, 
Euratom) európai parlamenti és tanácsi 
rendelettől61 (a költségvetési rendelet) 
eltérve, a visszaható hatály tilalmának elve 
alóli kivételként a biztonsági intézkedések 
költségeinek sürgős és előre nem látható 
természetük miatt elszámolhatóknak kell 
lenniük, és magukban kell foglalniuk egy 
betegség vagy károsító feltételezett 
megjelenéséből eredő költségeket is, 
feltéve, hogy a megjelenést később 
megerősítik és értesítik a Bizottságot. A 
kapcsolódó költségvetési 
kötelezettségvállalások és az elszámolható 
kiadások kifizetése a Bizottságra hárul a 
jogi kötelezettségvállalások aláírását 
követően, és miután értékelte a tagállamok 
által benyújtott kifizetési kérelmeket. A 
költségeknek elszámolhatóknak kell 
lenniük olyan megelőző- és
védőintézkedések esetében is, amikor az 
uniós egészségügyi helyzetet közvetlenül 
fenyegeti egy harmadik ország, egy 
tagállam vagy tengerentúli országok és 
területek területén bekövetkező esemény 
vagy fejlemény bizonyos állatbetegségek 
és zoonózisok eredményeképpen, illetve az 
Unióban található növények egészségi 
állapotának támogatására hozott védelmi 
intézkedések vagy egyéb releváns 
tevékenységek tekintetében.

_________________ _________________

61 [kiegészítendő] 61 [kiegészítendő]

Or. fr
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Módosítás 50
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A tagállamok által végzett hatósági 
ellenőrzések nélkülözhetetlen eszközök 
annak ellenőrzésére és nyomon követésére, 
hogy a vonatkozó uniós követelményeket 
hogyan alkalmazzák, tartják be és hajtják 
végre. A hatósági ellenőrzési rendszerek 
hatékonysága és eredményessége 
létfontosságú az élelmiszerláncon belül az 
emberek, állatok és növények magas szintű 
biztonságának fenntartása, a környezet és 
az állatjólét magas szintű védelmével 
egyidejűleg. Az ilyen ellenőrzési 
intézkedésekre uniós pénzügyi támogatást 
kell nyújtani. Különösen fontos az uniós 
referencialaboratóriumoknak nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás a Bizottság által 
jóváhagyott munkaprogramok 
végrehajtásából eredő költségek fedezése 
céljából. Továbbá, mivel a hatósági 
ellenőrzések eredményessége attól is függ, 
hogy az ellenőrző hatóságok személyzete 
jól képzett-e, és az uniós jogszabályokról 
megfelelő ismeretekkel rendelkezik-e, az 
Uniónak hozzá kell járulnia az illetékes 
hatóságok által szervezett képzésekhez és a 
kapcsolódó csereprogramokhoz.

(47) A tagállamok által végzett hatósági 
ellenőrzések nélkülözhetetlen eszközök 
annak ellenőrzésére és nyomon követésére, 
hogy a vonatkozó uniós követelményeket 
hogyan alkalmazzák, tartják be és hajtják 
végre. A hatósági ellenőrzési rendszerek 
hatékonysága és eredményessége 
létfontosságú az élelmiszerláncon belül az 
emberek, állatok és növények magas szintű 
biztonságának fenntartása, a környezet és 
az állatjólét magas szintű védelmével 
egyidejűleg. Az ilyen ellenőrzési 
intézkedésekre uniós pénzügyi támogatást 
kell nyújtani. Különösen fontos az uniós 
referencialaboratóriumoknak nyújtott 
pénzügyi hozzájárulás a Bizottság által 
jóváhagyott munkaprogramok 
végrehajtásából eredő költségek fedezése 
céljából. A behozatal fokozott 
ellenőrzéséhez pénzügyi hozzájárulást kell 
biztosítani az olyan jelenségek leküzdése 
érdekében, mint az emberi egészséget 
veszélyeztető és a biológiai sokféleség 
csökkenését okozó illegális bozóthús 
import. Továbbá mivel a hatósági 
ellenőrzések eredményessége attól is függ, 
hogy az ellenőrző hatóságok személyzete 
jól képzett-e, és az uniós jogszabályokról 
megfelelő ismeretekkel rendelkezik-e, az 
Uniónak hozzá kell járulnia az illetékes 
hatóságok által szervezett képzésekhez és a 
kapcsolódó csereprogramokhoz.

Or. en

Módosítás 51
Guillaume Balas
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Rendeletre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) Az európai statisztikai program 
keretében fejlesztett, előállított és közzétett 
magas színvonalú európai statisztikák 
elengedhetetlenek a bizonyítékokon 
alapuló döntéshozatalhoz; az európai 
statisztikáknak időben rendelkezésre kell 
állniuk, és hozzá kell járulniuk az Uniós 
szakpolitikák végrehajtásához – ahogyan 
az az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben tükröződik –, azaz a 
megerősített és integrált gazdasági 
irányításhoz, a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz, a fenntartható 
fejlődéshez, az agrárpolitikához, Európa 
szociális dimenziójához és a 
globalizációhoz.

(48) Az európai statisztikai program 
keretében fejlesztett, előállított és közzétett 
magas színvonalú európai statisztikák 
elengedhetetlenek a bizonyítékokon 
alapuló döntéshozatalhoz, különös 
tekintettel a fogyasztók, az állatok és a 
környezet védelmére, valamint az olyan új 
kockázatokra, mint a termékek 
kiberbiztonsága. Az európai 
statisztikáknak időben rendelkezésre kell 
állniuk, és hozzá kell járulniuk az Uniós 
szakpolitikák végrehajtásához – ahogyan 
az az Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben tükröződik –, azaz a 
megerősített és integrált gazdasági 
irányításhoz, a társadalmi, gazdasági és 
területi kohézióhoz, a fenntartható 
fejlődéshez, az agrárpolitikához, Európa 
szociális dimenziójához és a 
globalizációhoz.

Or. en

Módosítás 52
Mireille D'Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák megoldásának 
szükségességére, és összhangban azzal, 
hogy az EU elkötelezte magát az Egyesült 
Nemzetek fenntartható fejlesztési céljai és 
a Párizsi Megállapodás végrehajtása 
mellett, ennek a programnak hozzá kell 
járulnia az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó 
célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési 

(53) Tekintettel az éghajlatváltozás 
okozta problémák sürgető voltára és
kiemelkedő szükségességére, és 
összhangban azzal, hogy az EU elkötelezte 
magát az Egyesült Nemzetek fenntartható 
fejlesztési céljai és a Párizsi Megállapodás 
végrehajtása mellett, ennek a programnak 
hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok 
érvényesítéséhez és ahhoz az átfogó 
célkitűzéshez, hogy az uniós költségvetési 
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kiadások 25 %-át éghajlat-politikai célok 
támogatására fordítsák.  A program 
előkészítése és végrehajtása során meg kell 
határozni az alkalmazandó intézkedéseket 
és újra kell értékelni azokat a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálati folyamatok 
összefüggésében.

kiadások 25%-át éghajlat-politikai célok 
támogatására fordítsák. A program 
előkészítése és végrehajtása során meg kell 
határozni az alkalmazandó intézkedéseket 
és újra kell értékelni azokat a vonatkozó 
értékelések és felülvizsgálati folyamatok 
összefüggésében.

Or. fr

Módosítás 53
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodás rendelkezik a program 
érintett területén egyrészről az Unió és 
tagállamai, másrészről az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás Európai 
Gazdasági Térségben részt vevő országai 
közötti együttműködésről. Rendelkezni 
kell arról is, hogy a program nyitott legyen 
más országok, beleértve az Unió 
szomszédságában fekvő, valamint az uniós 
tagságot kérelmező, tagjelölt vagy 
csatlakozó országok részvételére is. 
Ezenkívül az európai statisztikák terén a 
programnak nyitottnak kell lennie Svájc 
számára az Európai Közösség és a Svájci 
Államszövetség között a statisztikai 
együttműködés terén létrejött 
megállapodással64 összhangban.

(55) Az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodás rendelkezik a program 
érintett területén egyrészről az Unió és 
tagállamai, másrészről az Európai 
Szabadkereskedelmi Társulás Európai 
Gazdasági Térségben részt vevő országai 
közötti együttműködésről. Rendelkezni 
kell arról is, hogy a program nyitott legyen 
más országok, beleértve az Unió 
szomszédságában fekvő, valamint az uniós 
tagságot kérelmező, tagjelölt vagy 
csatlakozó országok részvételére is. Azzal 
a feltétellel, hogy a program valamennyi 
szabályát és rendeletét betartják, ezenkívül 
az európai statisztikák terén a programnak 
nyitottnak kell lennie Svájc számára az 
Európai Közösség és a Svájci 
Államszövetség között a statisztikai 
együttműködés terén létrejött 
megállapodással64 összhangban.

_________________ _________________

64 HL L 90., 2006.3.28., 2. o. 64 HL L 90., 2006.3.28., 2. o.

Or. en

Módosítás 54
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Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Azok a harmadik országok, 
amelyek az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) tagjai, részt vehetnek az uniós 
programokban az EGT-megállapodás 
alapján létrehozott együttműködés 
keretében, amely a programok 
végrehajtásáról e megállapodás alapján 
hozott döntés keretében rendelkezik. 
Harmadik országok is részt vehetnek más 
jogi eszközök alapján. E rendeletben külön 
rendelkezést kell bevezetni az illetékes 
engedélyezésre jogosult tisztviselő 
szükséges jogainak és hozzáférésének 
biztosítására, valamint az Európai 
Csaláselleni Hivatal (OLAF) és az Európai 
Számvevőszék számára, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák hatásköreiket.

(56) Azok a harmadik országok, 
amelyek az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) tagjai, részt vehetnek az uniós 
programokban az EGT-megállapodás 
alapján létrehozott együttműködés 
keretében, amely a programok 
végrehajtásáról e megállapodás alapján 
hozott döntés keretében rendelkezik, azzal 
a feltétellel, hogy a program valamennyi 
szabályát és rendeletét betartják.
Harmadik országok is részt vehetnek más 
jogi eszközök alapján. E rendeletben külön 
rendelkezést kell bevezetni az illetékes 
engedélyezésre jogosult tisztviselő 
szükséges jogainak és hozzáférésének 
biztosítására, valamint az Európai 
Csaláselleni Hivatal (OLAF) és az Európai 
Számvevőszék számára, hogy teljes körűen 
gyakorolhassák hatásköreiket.

Or. en

Módosítás 55
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) Figyelemmel a világgazdaság 
fokozódó összekapcsoltságára, a 
programnak továbbra is lehetőséget kell 
biztosítania bizonyos tevékenységek esetén 
külső szakértők, így harmadik országok 
tisztviselői, nemzetközi szervezetek 
képviselői vagy gazdasági szereplők 
bevonására.

(60) Figyelemmel a világgazdaság 
fokozódó összekapcsoltságára, a 
programnak továbbra is lehetőséget kell 
biztosítania bizonyos tevékenységek esetén 
külső szakértők, így harmadik országok 
tisztviselői, nemzetközi szervezetek 
képviselői vagy gazdasági szereplők 
bevonására, feltéve, hogy erre objektív és 
átlátható módon kerül sor.
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Or. en

Módosítás 56
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
65 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(65) A programnak elő kell mozdítania a 
szinergiákat és a komplementaritásokat a 
kkv-k és a vállalkozói szellem 
támogatásával kapcsolatban az (EU) […] 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Regionális Fejlesztési 
Alap69keretében. Ezenkívül az (EU) [...] 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott InvestEU Alap kkv-kerete70

garantálni fogja az adósság- és a 
tőketámogatást a kkv-k számára a 
finanszírozási lehetőségekhez történő 
hozzáférés és azok rendelkezésre állásának 
javítása érdekében. A program az (EU) 
[…] európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott űrprogrammal71 is 
szinergiákat szorgalmaz annak érdekében, 
hogy ösztönözze a kkv-kat, hogy előnyt 
szerezzenek az áttörést jelentő 
innovációból és az említett programok 
keretében kidolgozott egyéb 
megoldásokból.

(65) A programnak elő kell mozdítania a 
szinergiákat és a komplementaritásokat a 
kkv-k és a vállalkozói szellem 
támogatásával kapcsolatban az (EU) […] 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott Európai Regionális Fejlesztési 
Alap69keretében. Ezenkívül az (EU) [...] 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel 
létrehozott InvestEU Alap kkv-kerete70

garantálni fogja az adósság- és a 
tőketámogatást a kkv-k és 
mikrovállalkozások számára a 
finanszírozási lehetőségekhez történő 
hozzáférés és azok rendelkezésre állásának 
javítása érdekében. A program az (EU) 
[…] európai parlamenti és tanácsi 
rendelettel létrehozott űrprogrammal71 is 
szinergiákat szorgalmaz annak érdekében, 
hogy ösztönözze a kkv-kat, hogy előnyt 
szerezzenek az áttörést jelentő 
innovációból és az említett programok 
keretében kidolgozott egyéb 
megoldásokból.

_________________ _________________

69 COM(2018) 372 végleges 69 COM(2018) 372 végleges.

70 COM(2018) 439 végleges 70 COM(2018) 439 végleges

71 COM(2018) 447 végleges 71 COM(2018) 447 végleges

Or. it

Módosítás 57
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
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77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) Az állattenyésztésre vagy -
kereskedelemre jelentős hatást gyakorló 
állatbetegségek helyzetének, valamint az 
emberekre veszélyt jelentő zoonózisok 
terjedésének, továbbá az új tudományos 
vagy járványügyi fejleményeknek, 
valamint az Unió számára valószínűleg új 
fenyegetést jelentő állatbetegségek 
figyelembevétele érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az állatbetegségek és 
zoonózisok jegyzékének módosítására 
vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, 
hogy hatékonyan lehessen értékelni a 
program által a célkitűzéseinek 
megvalósítása terén elért eredményeket, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az egyedi 
célkitűzések elérésének mérésére szolgáló 
indikátorok szükség szerinti felülvizsgálata 
vagy kiegészítése, valamint e rendeletnek a 
nyomonkövetési és értékelési keret 
létrehozására vonatkozó rendelkezésekkel 
való kiegészítése céljából. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten, 
és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(77) Az állattenyésztésre vagy -
kereskedelemre jelentős hatást gyakorló 
állatbetegségek helyzetének, valamint az 
emberekre veszélyt jelentő zoonózisok 
terjedésének, továbbá az új tudományos 
vagy járványügyi fejleményeknek, 
valamint az Unió számára valószínűleg új 
fenyegetést jelentő állatbetegségek 
figyelembevétele érdekében a Bizottságnak 
felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el az állatbetegségek és 
zoonózisok jegyzékének módosítására 
vonatkozóan. Annak biztosítása érdekében, 
hogy hatékonyan lehessen értékelni a 
program által a célkitűzéseinek 
megvalósítása terén elért eredményeket, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el az egyedi 
célkitűzések elérésének mérésére szolgáló 
indikátorok szükség szerinti felülvizsgálata 
vagy kiegészítése, valamint e rendeletnek a 
nyomonkövetési és értékelési keret 
létrehozására vonatkozó rendelkezésekkel 
való kiegészítése céljából. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten, 
és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
Az érdekelt felekkel és a fogyasztói 
szervezetekkel szintén konzultálni kell. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
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foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Or. en

Módosítás 58
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés –a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az emberek, állatok és növények 
egészségének védelme és a polgárok 
felhatalmazása érdekében; legyen az a 
szükséges intézkedések megtétele a 
termékek nyomon követhetőségének és a 
termékek gyártási vagy termelési 
folyamatának ellenőrzésének végrehajtása 
érdekében, az állatjólét biztosítása mellett;

Or. en

Módosítás 59
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a belső piac működésének javítása 
és különösen a polgárok, a fogyasztók és a 
vállalkozások – különösen a mikro kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) – védelme és 
erősítése az uniós jog érvényesítésével, a 
piacra jutás megkönnyítésével, 
standardalkotással és az emberi, állati és 
növényi egészség és az állatjólét 
előmozdításával; valamint a tagállamok 
illetékes hatóságai közötti, továbbá a 
tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság 
és a decentralizált uniós ügynökségek 
közötti együttműködés javításával;

a) a belső piac működésének javítása 
és különösen a polgárok, a fogyasztók és a 
vállalkozások – különösen a mikro kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) – védelme és 
erősítése az uniós jog érvényesítésével, a 
piacra jutás megkönnyítésével, 
standardalkotással és az emberi, állati és 
növényi egészség és az állatjólét
védelmével és fokozásával; valamint a 
tagállamok illetékes hatóságai közötti, 
továbbá a tagállamok illetékes hatóságai, a 
Bizottság és a decentralizált uniós 
ügynökségek közötti együttműködés 
javításával; A program hozzájárul ahhoz, 
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hogy az Unió eleget tegyen az ENSZ 
2030-as Fenntartható Fejlődési 
Keretrendszere, valamint az 
éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodás értelmében vállalt 
kötelezettségeinek;

Or. en

Módosítás 60
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a belső piac működésének javítása 
és különösen a polgárok, a fogyasztók és a 
vállalkozások – különösen a mikro kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) – védelme és 
erősítése az uniós jog érvényesítésével, a 
piacra jutás megkönnyítésével, 
standardalkotással és az emberi, állati és 
növényi egészség és az állatjólét 
előmozdításával; valamint a tagállamok 
illetékes hatóságai közötti, továbbá a 
tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság 
és a decentralizált uniós ügynökségek 
közötti együttműködés javításával;

a) a belső piac működésének javítása 
és a vállalkozások – különösen a mikro kis-
és középvállalkozások (kkv-k) – védelme 
és erősítése az uniós jog érvényesítésével, a 
piacra jutás megkönnyítésével, 
standardalkotással; valamint a tagállamok 
illetékes hatóságai közötti, továbbá a 
tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság 
és a decentralizált uniós ügynökségek 
közötti együttműködés javításával;

Or. en

Módosítás 61
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a belső piac működésének javítása 
és különösen a polgárok, a fogyasztók és a 
vállalkozások – különösen a mikro kis- és
középvállalkozások (kkv-k) – védelme és 

a) a belső piac működésének javítása 
és különösen a polgárok, a fogyasztók, 
termelők és a vállalkozások – különösen a 
mikro kis- és középvállalkozások (kkv-k) –
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erősítése az uniós jog érvényesítésével, a 
piacra jutás megkönnyítésével, 
standardalkotással és az emberi, állati és 
növényi egészség és az állatjólét 
előmozdításával; valamint a tagállamok 
illetékes hatóságai közötti, továbbá a 
tagállamok illetékes hatóságai, a Bizottság 
és a decentralizált uniós ügynökségek 
közötti együttműködés javításával;

védelme és erősítése az uniós jog 
érvényesítésével, a piacra jutás 
megkönnyítésével, standardalkotással és az 
emberi, állati és növényi egészség és az 
állatjólét előmozdításával; valamint a 
tagállamok illetékes hatóságai közötti, 
továbbá a tagállamok illetékes hatóságai, a 
Bizottság és a decentralizált uniós 
ügynökségek közötti együttműködés 
javításával;

Or. en

Módosítás 62
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a belső piac hatékonyabbá tétele, az 
akadályok megelőzésének és 
megszüntetésének elősegítése, az uniós jog 
kidolgozásának, végrehajtásának és 
érvényesítésének támogatása a következő 
területeken: az áruk és szolgáltatások belső 
piaca, a közbeszerzés, a piacfelügyelet, 
valamint a társasági jog, a szerződéses és 
szerződésen kívüli jog, a pénzmosás elleni 
küzdelem, a tőke szabad mozgása, a 
pénzügyi szolgáltatások és a verseny, 
beleértve az irányítási eszközök 
fejlesztését;

a) a belső piac hatékonyabbá tétele, a 
helyi gazdasági fejlődés előmozdítása, az 
akadályok megelőzésének és 
megszüntetésének elősegítése, az uniós jog 
kidolgozásának, végrehajtásának és 
érvényesítésének támogatása a következő 
területeken: az áruk és szolgáltatások belső 
piaca, a szociális gazdaság, a 
közbeszerzés, a piacfelügyelet, valamint a 
társasági jog, a szerződéses és szerződésen 
kívüli jog, a pénzmosás elleni küzdelem, a 
tőke szabad mozgása, a pénzügyi 
szolgáltatások és a verseny, beleértve az 
irányítási eszközök fejlesztését;

Or. it

Módosítás 63
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont - i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a fogyasztók, a vállalkozások és a 
civil társadalom lehetőségeinek növelése, 
segítése és oktatása; a magas szintű 
fogyasztóvédelem, a fenntartható 
fogyasztás és a termékbiztonság biztosítása 
az illetékes végrehajtó hatóságok és a 
fogyasztói képviseleti szervezetek, 
valamint az együttműködési intézkedések 
támogatásával; annak biztosítása, hogy 
minden fogyasztó hozzáférjen a 
jogorvoslathoz; megfelelő tájékoztatás a 
piacokról és a fogyasztókról;

i. a fogyasztók, a vállalkozások és a 
civil társadalom lehetőségeinek növelése, 
segítése és oktatása, különösen a 
fenntartható fogyasztási szokások és a 
fenntartható termelési folyamatok 
irányában; a fogyasztók tájékoztatásának 
javítása megfelelő címkézés révén, ahol a 
címke tartalmazza a termék tápértékét és 
összetevőit, illetve adott esetben a 
gazdálkodási módszert, valamint a 
felhasznált növényvédő szerek nevét és 
mennyiségét; a magas szintű 
fogyasztóvédelem, a fenntartható 
fogyasztás és a termékbiztonság biztosítása 
az illetékes végrehajtó hatóságok és a 
fogyasztói képviseleti szervezetek, 
valamint az együttműködési intézkedések 
támogatásával; annak biztosítása, hogy 
minden fogyasztó hozzáférjen a 
jogorvoslathoz; megfelelő tájékoztatás a 
piacokról és a fogyasztókról;

Or. en

Módosítás 64
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont - i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a fogyasztók, a vállalkozások és a 
civil társadalom lehetőségeinek növelése, 
segítése és oktatása; a magas szintű 
fogyasztóvédelem, a fenntartható 
fogyasztás és a termékbiztonság biztosítása 
az illetékes végrehajtó hatóságok és a 
fogyasztói képviseleti szervezetek, 
valamint az együttműködési intézkedések 
támogatásával; annak biztosítása, hogy 
minden fogyasztó hozzáférjen a 
jogorvoslathoz; megfelelő tájékoztatás a 
piacokról és a fogyasztókról;

i. a fogyasztók, a termelők, a 
vállalkozások és a civil társadalom 
lehetőségeinek növelése, segítése és 
oktatása; a magas szintű fogyasztóvédelem, 
a fenntartható fogyasztás és a 
termékbiztonság biztosítása az illetékes 
végrehajtó hatóságok és a fogyasztói 
képviseleti szervezetek, valamint az 
együttműködési intézkedések 
támogatásával; annak biztosítása, hogy 
minden fogyasztó hozzáférjen a 
jogorvoslathoz; megfelelő tájékoztatás a 
piacokról és a fogyasztókról;
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Or. en

Módosítás 65
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – d pont – ii. a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a termékek nyomonkövethetőségi 
rendszerének javítása, különösen a nem 
megfelelő termékek élelmiszerláncon 
belül történő észlelésének megkönnyítése 
érdekében a termékek csomagolásán 
kötelezően feltüntetett QR-kódok 
használatával;

Or. en

Módosítás 66
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az emberek, az állatok és a 
növények magas szintű 
egészségvédelmének elősegítése az 
élelmiszerláncon belül és a kapcsolódó 
területeken, beleértve a betegségek és a 
károsítók megelőzése és felszámolása 
révén, valamint az állatjólét javítása, 
illetve a fenntartható élelmiszer-termelés és 
-fogyasztás;

e) az emberek, az állatok és a 
növények magas szintű 
egészségvédelmének elősegítése az 
élelmiszerláncon belül és a kapcsolódó 
területeken, beleértve a betegségek és a 
károsítók megelőzése és felszámolása 
révén, összhangban az antibiotikumok és 
növényvédő szerek fenntartható 
használatára vonatkozó keretrendszerrel; 
az állatjólét tiszteletben tartásának és 
továbbfejlesztésének biztosítása; a 
fenntartható élelmiszer-termelés és -
fogyasztás biztosítása és ösztönzése; a talaj 
és az ökoszisztémák védelmének 
biztosítása;

Or. en
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Módosítás 67
Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az emberek, az állatok és a 
növények magas szintű 
egészségvédelmének elősegítése az 
élelmiszerláncon belül és a kapcsolódó 
területeken, beleértve a betegségek és a 
károsítók megelőzése és felszámolása 
révén, valamint az állatjólét javítása, illetve 
a fenntartható élelmiszer-termelés és -
fogyasztás;

e) az emberek, az állatok és a 
növények magas szintű 
egészségvédelmének elősegítése az 
élelmiszerláncon belül és a kapcsolódó 
területeken, beleértve a betegségek és a 
károsítók megelőzése és felszámolása 
révén, valamint az állatjólét javítása, illetve 
a fenntartható élelmiszer-termelés és -
fogyasztás; ezáltal a kutatásra, az 
innováció ösztönzésére és a bevált 
gyakorlatok e területeken érintett felek 
közötti cseréjére összpontosítva;

Or. en

Módosítás 68
Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – e – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. Az élelmiszerpiac egységes piacon 
belüli egyedi célkitűzései többek között a 
következőket foglalják magukban:

betegségek és károsítók megelőzése és 
felszámolása;

a fenntartható élelmiszer-termelés és -
fogyasztás támogatása az élelmiszer-
hulladékok csökkentése és a fogyasztók 
tájékoztatása révén, az Unión belüli 
magas minőségi előírások biztosítása 
érdekében;

a hatósági ellenőrzések 
eredményességének, hatékonyságának és 
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megbízhatóságának javítása annak 
érdekében, hogy az uniós szabályok az 
egész élelmiszerláncban megfelelően 
végrehajtásra és érvényesítésre 
kerüljenek;

az állatjólét javítását célzó politikák 
támogatása, ideértve az összefüggő 
eljárásokat, például az antimikrobiális 
rezisztencia elleni intézkedéseket az „Egy 
Föld, egy egészségügy” megközelítés és a 
növényvédő szerek fenntartható 
használata tekintetében;

a haszonállat jóléti szabványok szállítási 
szerződésekbe történő belefoglalása;

Or. en

Módosítás 69
Bolesław G. Piecha

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) magas színvonalú statisztikák 
készítése és közlése Európáról időben, 
pártatlanul és költséghatékony módon a 
223/2009/EK rendelet 4. cikkében említett 
Európai Statisztikai Rendszeren belül 
megerősített partnerségek révén és az 
összes érintett külső féllel különféle 
adatforrások, fejlett adatelemzési 
módszerek, intelligens rendszerek és 
digitális technológiák használatának 
segítségével.

f) magas színvonalú statisztikák 
készítése és közlése Európáról időben, 
pártatlanul és költséghatékony módon, és 
adminisztratív többletterheket nem 
eredményezve, a 223/2009/EK rendelet 4. 
cikkében említett Európai Statisztikai 
Rendszeren belül megerősített partnerségek 
révén és az összes érintett külső féllel 
különféle adatforrások, fejlett adatelemzési 
módszerek, intelligens rendszerek és 
digitális technológiák használatának 
segítségével.

Or. pl

Módosítás 70
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
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4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A program 2021–2027 közötti 
időszakban történő megvalósítására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron számítva 
4 088 580 000 EUR.

1. A program 2021–2027 közötti 
időszakban történő megvalósítására szánt 
pénzügyi keretösszeg folyó áron számítva 
4 408 580 000 EUR.

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában említett célkitűzésre vonatkozó költségvetés-növelés 
figyelembevétele érdekében.

Módosítás 71
Bolesław G. Piecha

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk – (2) bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 1 680 000 000 EUR a 3. cikk (2) 
bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésre;

c) 1 892 000 000 EUR a 3. cikk (2) 
bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésre;

Or. pl

Indokolás

A módosítás ismételten a 652/2014/EU rendeletben meghatározott összeget állapítja meg. A 
kihívások ezen a területen nem csökkentek; éppen ellenkezőleg, egyre nőnek.

Módosítás 72
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk – (2) bekezdés – c) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 1 680 000 000 EUR a 3. cikk (2) 
bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésre;

c) 2 000 000 000 EUR a 3. cikk (2) 
bekezdésének e) pontjában említett 
célkitűzésre;
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Or. en

Indokolás

Figyelembe véve, hogy milyen nagy mértékű kihívást jelent annak biztosítása, hogy az Unió 
élelmiszerrendszerei megvédjék az emberek és az állatok egészségét, valamint a biztonságos 
és fenntartható élelmiszer-ellátási rendszerekre való áttérés szükségessége, javasoljuk e 
költségvetési sor növelését. Az Unió arra való képessége, hogy polgárait biztonságos és 
egészséges élelmiszerekkel látja el, kihat a polgároknak az Unióba egészébe vetett bizalmára.

Módosítás 73
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk – (1) bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A program nyitva áll az alábbi harmadik 
országok számára:

A program nyitva áll az alábbi harmadik 
országok számára, azzal a feltétellel, hogy 
valamennyi szabályát és rendeletét 
betartják:

Or. en

Módosítás 74
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelő feltételek megteremtése 
– átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő 
kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, 
bevált gyakorlatok ösztönzése, a 
szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése 
és képzések szervezése révén – a belső piac 
minden szereplője számára, a 
vállalkozásokat, a polgárokat és a 
fogyasztókat, a civil társadalmat és a 
hatóságokat is beleértve;

a) megfelelő feltételek megteremtése 
– átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő 
kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, 
bevált gyakorlatok ösztönzése, a 
szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése 
és képzések szervezése révén – a belső piac 
minden szereplője számára, a 
vállalkozásokat, különösen a 
mikrovállalkozásokat és kkv-kat, a 
polgárokat és a fogyasztókat, a civil 
társadalmat és a hatóságokat is beleértve;

Or. it
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Módosítás 75
Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) megfelelő feltételek megteremtése 
– átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő 
kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, 
bevált gyakorlatok ösztönzése, a 
szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése 
és képzések szervezése révén – a belső piac 
minden szereplője számára, a 
vállalkozásokat, a polgárokat és a 
fogyasztókat, a civil társadalmat és a 
hatóságokat is beleértve;

a) megfelelő feltételek megteremtése 
– átlátható tájékoztatás és figyelemfelkeltő 
kampányok, bevált gyakorlatok cseréje, 
bevált gyakorlatok ösztönzése, a 
szakértelem és a tudás cseréje és terjesztése 
és képzések szervezése révén – a belső piac 
minden szereplője számára, a termelőket, a 
vállalkozásokat, a polgárokat és a 
fogyasztókat, a civil társadalmat és a 
hatóságokat is beleértve;

Or. en

Módosítás 76
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk – (2) bekezdés – b) pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mechanizmusok biztosítása a 
polgárok, a fogyasztók, a végfelhasználók, 
a civil társadalom és a vállalkozások uniós 
képviselői számára a politikai 
megbeszélésekhez, szakpolitikákhoz és 
döntéshozatali eljárásokhoz való 
hozzájárulás érdekében, különösen a 
reprezentatív szervezetek nemzeti és uniós 
szintű működésének támogatásával;

b) mechanizmusok biztosítása a 
polgárok, a fogyasztók, a fogyasztói 
szervezetek, a végfelhasználók, a civil 
társadalom és a vállalkozások uniós 
képviselői számára a politikai 
megbeszélésekhez, szakpolitikákhoz és 
döntéshozatali eljárásokhoz való 
hozzájárulás érdekében, különösen a 
reprezentatív szervezetek nemzeti és uniós 
szintű működésének támogatásával;

Or. en

Módosítás 77
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Luke Ming Flanagan

Rendeletre irányuló javaslat
8. cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) mechanizmusok biztosítása a 
polgárok, a fogyasztók, a végfelhasználók, 
a civil társadalom és a vállalkozások uniós 
képviselői számára a politikai 
megbeszélésekhez, szakpolitikákhoz és 
döntéshozatali eljárásokhoz való 
hozzájárulás érdekében, különösen a 
reprezentatív szervezetek nemzeti és uniós 
szintű működésének támogatásával;

b) mechanizmusok biztosítása a 
polgárok, a fogyasztók, a termelők, a 
végfelhasználók, a civil társadalom és a 
vállalkozások uniós képviselői számára a 
politikai megbeszélésekhez, 
szakpolitikákhoz és döntéshozatali 
eljárásokhoz való hozzájárulás érdekében, 
különösen a reprezentatív szervezetek 
nemzeti és uniós szintű működésének 
támogatásával;

Or. en

Módosítás 78
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a vállalkozások és a gazdaság egész 
ágazatai versenyképességének támogatása, 
valamint a kkv-k támogatása az innováció 
átvételében, az értéklánc-együttműködés az 
ökoszisztémák és klaszterek stratégiai 
összekapcsolásával, beleértve a közös 
klaszterkezdeményezést is;

e) a vállalkozások és a gazdaság egész 
ágazatai versenyképességének támogatása, 
valamint a mikrovállalkozások és a kkv-k 
támogatása az innováció átvételében, az 
értéklánc-együttműködés az ökoszisztémák 
és klaszterek stratégiai összekapcsolásával, 
beleértve a közös klaszterkezdeményezést 
is;

Or. it

Módosítás 79
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
20. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. 
melléklet módosítására, amennyiben az 
szükséges az állattenyésztésre vagy -
kereskedelemre jelentős hatást gyakorló 
állatbetegségek helyzetének, valamint az 
emberekre veszélyt jelentő zoonózisok 
terjedésének, továbbá az új tudományos 
vagy járványügyi fejleményeknek, 
valamint az olyan állatbetegségeknek a 
figyelembevétele érdekében, amelyek 
valószínűleg új veszélyt jelentenek az Unió 
számára.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
20. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a III. 
melléklet módosítására, amennyiben az 
szükséges az állattenyésztésre vagy -
kereskedelemre jelentős hatást gyakorló 
állatbetegségek helyzetének, valamint az 
emberekre veszélyt jelentő zoonózisok 
terjedésének, továbbá az új tudományos 
vagy járványügyi fejleményeknek, 
valamint az olyan állatbetegségeknek a 
figyelembevétele érdekében, amelyek 
valószínűleg új veszélyt jelentenek az Unió 
számára. A III. melléklet módosítása 
során figyelembe kell venni az 
élelmiszerek illegális behozatalát is, 
tekintettel az általuk okozott egészségügyi 
kockázatokra.

Or. en

Módosítás 80
Lukas Mandl

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A program időközi értékelését a 
program végrehajtásáról rendelkezésre 
álló elegendő információ birtokában, de 
legkésőbb négy évvel a program 
végrehajtásának kezdetét követően kell 
elvégezni.

2. Legkésőbb [a program 
végrehajtásának kezdetétől számított 
három éven belül] a Bizottság elkészíti a 
program időközi értékelő jelentését a 
programból támogatott fellépések 
céljainak eléréséről, az eredményekről és 
hatásokról, az erőforrások 
felhasználásának hatékonyságáról és az 
uniós hozzáadott értékről.

Or. en

Módosítás 81
Lukas Mandl
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Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság az értékelések 
megállapításait saját észrevételei 
kíséretében közli az Európai Parlamenttel,
a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottsággal és a Régiók 
Bizottságával.

6. A Bizottság a (2) és az (5) 
bekezdésekben említett jelentéseket saját 
észrevételei kíséretében továbbítja az 
Európai Parlament, a Tanács, az Európai 
Gazdasági és Szociális Bizottság és a 
Régiók Bizottsága részére, valamint 
közzéteszi azokat. Az értékelés 
eredményeihez adott esetben a program 
módosítására irányuló javaslatokat is 
csatolni kell.

Or. en

Módosítás 82
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1.2 pont – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy uniós zárlati károsító 
felszámolására irányuló, valamely tagállam 
illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 
rendelet 17. cikke értelmében, 105vagy az 
említett rendelet 28. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban elfogadott uniós 
intézkedések értelmében hozott 
intézkedések;

a) egy uniós zárlati károsító 
megelőzésére, tárolására és/vagy
felszámolására irányuló, valamely tagállam 
illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 
rendelet 17. cikke értelmében,105 vagy az 
említett rendelet 28. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban elfogadott uniós 
intézkedések értelmében hozott 
intézkedések;

_________________ _________________

105 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a 
növénykárosítókkal szembeni védekező 
intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 
652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 
74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 
2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 

105 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/2031 rendelete (2016. október 26.) a 
növénykárosítókkal szembeni védekező 
intézkedésekről, a 228/2013/EU, a 
652/2014/EU és az 1143/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról, valamint a 69/464/EGK, a 
74/647/EGK, a 93/85/EGK, a 98/57/EK, a 
2000/29/EK, a 2006/91/EK és a 
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2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. 
o.).

2007/33/EK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 317., 2016.11.23., 4. 
o.).

Or. fr

Módosítás 83
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1.2 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós zárlati károsítók 
jegyzékében nem szereplő olyan károsító 
felszámolására irányuló, valamely tagállam 
illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 
rendelet 29. cikke értelmében hozott 
intézkedések, amely uniós zárlati 
károsítónak minősülhet az említett rendelet 
említett cikkében vagy az említett rendelet 
30. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott kritériumok szerint;

b) az uniós zárlati károsítók 
jegyzékében nem szereplő olyan károsító 
megelőzésére, tárolására és/vagy
felszámolására irányuló, valamely tagállam 
illetékes hatósága által az (EU) 2016/2031 
rendelet 29. cikke értelmében hozott 
intézkedések, amely uniós zárlati 
károsítónak minősülhet az említett rendelet 
említett cikkében vagy az említett rendelet 
30. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott kritériumok szerint;

Or. fr

Módosítás 84
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1.2 pont – c alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) olyan károsító elterjedésének 
megakadályozására hozott további 
védekező intézkedések, amely ellen az 
(EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) 
bekezdése és 30. cikkének (1) bekezdése 
alapján az e pont a) alpontjában említett 
felszámolási és e pont b) alpontjában 
említett visszaszorítási intézkedésektől 
eltérő uniós intézkedéseket fogadtak el, 

c) olyan károsító elterjedésének
megakadályozására hozott további 
védekező intézkedések, amely ellen az 
(EU) 2016/2031 rendelet 28. cikkének (1) 
bekezdése és 30. cikkének (1) bekezdése 
alapján az e pont a) és b) alpontjában 
említett visszaszorítási intézkedésektől 
eltérő uniós intézkedéseket fogadtak el, 
amennyiben ezek az intézkedések az 
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amennyiben ezek az intézkedések az 
említett károsítónak az Unióban történő 
továbbterjedése elleni védelem érdekében 
elengedhetetlenek. 

említett károsítónak az Unióban történő 
továbbterjedése elleni védelem érdekében 
elengedhetetlenek.

Or. fr

Módosítás 85
Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – 1.3 pont – 1.3.4 a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3.4a. Intézkedések az ismert és a 
jelenleg ismeretlen károsítók és 
betegségek megjelenésének 
megfigyelésére.

Or. en

Módosítás 86
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az állatjólét javításának 
támogatására vonatkozó tevékenységek.

3. Az állatjólét biztosítására
vonatkozó tevékenységek és ellenőrzések.

Or. en

Módosítás 87
Stefan Eck

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 szakasz – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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3a. Összehasonlító 
teljesítményértékelés arról, hogy az 
élelmiszeripari vállalatok hogyan kezelik 
a haszonállatok jólétével kapcsolatos 
kérdéseket, valamint azoknak a 
kockázatoknak és lehetőségeknek a 
megfelelő értékelése, amelyek a 
haszonállatok jólétével kapcsolatos 
intézkedésekből adódnak a gazdálkodók 
számára üzleti tevékenységük során, 
illetve haszonállatok jólétével kapcsolatos 
kérdések kezelési rendszereinek és 
folyamatainak hiányelemzése. Ez lehetővé 
teszi számukra, hogy azonosítsák az 
erősségek és gyengeségek területeit, és 
alapul szolgálnak a megfelelő és hatékony 
irányítási rendszerek és ellenőrzések 
megvalósításához.

Or. en

Módosítás 88
Bas Eickhout

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A fenntartható élelmiszer-termelést
és -fogyasztást támogató tevékenységek.

7. Olyan alacsony szén-dioxid-
kibocsátású fenntartható élelmiszer-
termelési gyakorlatok és -fogyasztást 
támogató tevékenységek, amelyek
megvédik a környezetet és a biológiai 
sokféleséget, minimalizálják az élelmiszer-
hulladékot és magas szintű állatjóléti 
normákat biztosítanak, valamint olyan 
tevékenységek, amelyek növelik a 
fogyasztók ilyen gyakorlatokkal 
kapcsolatos tudatosságát.

Or. en

Módosítás 89
Guillaume Balas
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Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A fenntartható élelmiszer-termelést 
és -fogyasztást támogató tevékenységek.

7. A fenntartható élelmiszer-termelést 
támogató tevékenységek, amelyek 
biztosítják az állatok, a talaj és az 
ökoszisztémák védelmét; a fenntartható
élelmiszer-fogyasztást támogató 
tevékenységek, beleértve a fogyasztási 
szokások hatásának, a változások sürgető 
szükségességének és a sikeres 
megoldásoknak tudatosítását.

Or. en

Módosítás 90
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A 3. cikk (2) bekezdésének e) 
pontjában említett egyedi célkitűzéssel 
kapcsolatos jogszabályok hatékony és 
eredményes végrehajtásához szükséges és 
az Unió egésze számára bizonyítottan 
hozzáadott értéket képviselő adatbázisok és 
számítógépes információkezelési 
rendszerek.

8. A 3. cikk (2) bekezdésének e) 
pontjában említett egyedi célkitűzéssel 
kapcsolatos jogszabályok hatékony és 
eredményes végrehajtásához szükséges és 
az Unió egésze számára bizonyítottan 
hozzáadott értéket képviselő adatbázisok és 
számítógépes információkezelési 
rendszerek; olyan új technológiák 
bevezetése, amelyek javítják a termékek 
nyomon követhetőségét, mint például a 
termékek csomagolásán található QR-
kódok.

Or. en

Módosítás 91
Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
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I melléklet – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Műszaki és tudományos munka, 
beleértve azokat a tanulmányokat és 
koordinációs tevékenységeket, amelyek a 
3. cikk (2) bekezdésének e) pontjában 
említett egyedi célkitűzéssel kapcsolatos 
területen a jogszabályok megfelelő 
végrehajtásának biztosításához, valamint e 
jogszabályoknak a tudományos, 
technológiai és társadalmi fejlődéshez való 
igazításának biztosításához szükségesek.

11. Műszaki és tudományos munka, 
beleértve azokat a tanulmányokat és 
koordinációs tevékenységeket, amelyek az 
új és ismeretlen károsítók és betegségek 
megjelenésének megakadályozása 
érdekében, a 3. cikk (2) bekezdésének e) 
pontjában említett egyedi célkitűzéssel 
kapcsolatos területen a jogszabályok 
megfelelő végrehajtásának biztosításához, 
valamint e jogszabályoknak a tudományos, 
technológiai és társadalmi fejlődéshez való 
igazításának biztosításához szükségesek.

Or. en

Módosítás 92
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. Az emberi és az állati egészség, 
valamint a növényegészségügy és az 
állatjólét védelmét célzó, egy harmadik 
országból az Unió határához érkező 
állatokra, állati termékekre, növényekre, 
növényi termékekre vonatkozó 
intézkedések.

15. Az emberi és az állati egészség, 
valamint a növényegészségügy és az 
állatjólét védelmét célzó, egy harmadik 
országból az Unió határához érkező 
állatokra, állati termékekre, növényekre, 
növényi termékekre vonatkozó 
intézkedések, a fogyasztók 
tájékoztatásának javítása megfelelő 
címkézés révén, ahol a címke tartalmazza 
a termék tápértékét és összetevőit, illetve 
adott esetben a gazdálkodási módszert, 
valamint a felhasznált növényvédő szerek 
nevét és mennyiségét;

Or. en

Módosítás 93
Bas Eickhout
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Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 13 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a fenntartható fejlesztési célok 
elérésében tapasztalt előrehaladás nyomon 
követése;

– a fenntartható fejlesztési célok és az 
éghajlatváltozásról szóló Párizsi 
Megállapodás céljainak elérésében 
tapasztalt előrehaladás nyomon követése;

Or. en
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