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Módosítás 9
Virginie Joron

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Euro szabványok bevezetése és 
azok későbbi módosításai fokozatosan és 
jelentősen szigorították a gépjárművek 
kibocsátásaira vonatkozó típusjóváhagyási 
követelményeket. Míg a járművek terén 
általánosságban jelentős 
kibocsátáscsökkentés valósult meg a 
szabályozott szennyező anyagok 
tekintetében, a dízelmotorok NOX-
kibocsátása és a közvetlen 
benzinbefecskendezésű motorok 
részecskekibocsátása kivételt képezett ez 
alól, különösen a könnyűgépjárművekbe 
szerelt motorok esetében. Ezért 
intézkedéseket kell hozni e helyzet 
orvoslására.

(3) Az Euro szabványok bevezetése és 
azok későbbi módosításai fokozatosan és 
jelentősen szigorították a gépjárművek 
kibocsátásaira vonatkozó típusjóváhagyási 
követelményeket. Míg a járművek terén 
általánosságban jelentős 
kibocsátáscsökkentés valósult meg a 
szabályozott szennyező anyagok 
tekintetében, a dízelmotorok NOX-
kibocsátása és a közvetlen 
benzinbefecskendezésű motorok 
részecskekibocsátása kivételt képezett ez 
alól, különösen a könnyűgépjárművekbe 
szerelt motorok esetében. Ezért 
intézkedéseket kell hozni e helyzet 
orvoslására, anélkül, hogy az büntesse a 
dízelüzemű vagy közvetlen 
benzinbefecskendezésű járművekkel már 
rendelkező személyeket.

Or. fr

Módosítás 10
Virginie Joron

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A javítási információk 
átláthatósága fontos uniós érték a belső 
piac szereplői, különösen pedig azon 
európaiak számára, akik Európában 
kívánnak használt autót értékesíteni vagy 
vásárolni.

Or. fr
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Módosítás 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A független gazdasági szereplők 
járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz való hozzáférése alapvető 
fontosságú a fogyasztói bizalom 
helyreállítása érdekében.

Or. en

Módosítás 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A hatályos jogi keret gyártók általi 
közelmúltbeli megsértése – ideértve a 
715/2007/EK rendelet szerinti jogi 
kötelezettségeket is – rámutatott az 
ellenőrzési és végrehajtási 
mechanizmusok hiányára. A fogyasztók 
nem részesültek kielégítő 
kompenzációban, mivel még ha sor is 
került erre, ez nem hozta összhangba e 
járműveket az Euro 5 és Euro 6 
szabványokkal. Mivel az egyre több 
európai városban bevezetett dízeltilalom 
kihat a polgárok mindennapi életére, 
megfelelő kompenzációs intézkedés lenne 
az érintett járműveknek a legújabb 
kipufogógáz-kezelési technológiával való 
felszerelése („hardvercsere”), vagy 
átállási prémium felajánlása abban az 
esetben, ha a fogyasztó tisztább modellre 
kívánja cserélni a megvásárolt járművet.

Or. en
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Módosítás 13
Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az uniós levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez és a járművek 
kibocsátásának csökkentéséhez való 
hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon 
el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét 
eljárások, vizsgálatok és követelmények 
részletes szabályaira vonatkozóan. E 
felhatalmazásnak ki kell terjednie a 
715/2007/EK rendeletnek a következők 
tekintetében való kiegészítésére: a fent 
említett felülvizsgált szabályok, valamint a 
kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati 
ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek 
hatékonyságát csökkentő hatástalanító 
berendezések használatára vonatkozó 
tilalom végrehajtásával kapcsolatos 
követelmények; a gyártók azon 
kötelezettségének végrehajtásához 
szükséges intézkedések, melynek 
értelmében korlátlan és szabványosított 
hozzáférést kell biztosítaniuk a 
járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz; egy átdolgozott 
részecskemérési eljárás elfogadása. A 
felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell 
a 715/2007/EK rendelet módosítására való 
jogosultságot is a végső megfelelési 
tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek terén elért műszaki fejlődés 
figyelembevétele céljából való, lefelé 
történő módosítása, valamint a 
részecsketömeg-alapú határértékek 
újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú 
határértékek bevezetése érdekében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 

(11) Az uniós levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez és a járművek 
kibocsátásának csökkentéséhez való 
hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon 
el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét 
eljárások, vizsgálatok és követelmények 
részletes szabályaira vonatkozóan. E 
felhatalmazásnak ki kell terjednie a 
715/2007/EK rendeletnek a következők 
tekintetében való kiegészítésére: a fent 
említett felülvizsgált szabályok, valamint a 
kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati 
ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek 
hatékonyságát csökkentő hatástalanító 
berendezések használatára vonatkozó 
tilalom végrehajtásával kapcsolatos 
követelmények; egy átdolgozott 
részecskemérési eljárás elfogadása. 
Annak ellenére, hogy e rendelet 
hatálybalépése, illetve a javítási és 
karbantartási információkra vonatkozó 
rendelkezéseknek az (EU) 2018/858 
rendelet általi hatályon kívül helyezése 
között rövid idő telik el, a jogbiztonság és 
annak biztosítása érdekében, hogy minden 
lehetőség a jogalkotó rendelkezésére 
álljon, a felhatalmazásnak tartalmaznia 
kell a gyártók azon kötelezettségének 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket 
is, hogy korlátlan és szabványosított 
hozzáférést biztosítsanak a járműjavítási és 
-karbantartási információkhoz. A 
felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell 
a 715/2007/EK rendelet módosítására való 
jogosultságot is a végső megfelelési 
tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek terén elért műszaki fejlődés 
figyelembevétele céljából való, lefelé 
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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.

történő módosítása, valamint a 
részecsketömeg-alapú határértékek 
újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú 
határértékek bevezetése érdekében. 
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.

Or. en

Módosítás 14
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az uniós levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez és a járművek 
kibocsátásának csökkentéséhez való 
hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon 
el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét 
eljárások, vizsgálatok és követelmények 
részletes szabályaira vonatkozóan. E 
felhatalmazásnak ki kell terjednie a 
715/2007/EK rendeletnek a következők 
tekintetében való kiegészítésére: a fent 
említett felülvizsgált szabályok, valamint a 
kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati 
ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek 
hatékonyságát csökkentő hatástalanító 
berendezések használatára vonatkozó 

(11) Az uniós levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez és a járművek 
kibocsátásának csökkentéséhez való 
hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon 
el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét 
eljárások, vizsgálatok és követelmények 
részletes szabályaira vonatkozóan. E 
felhatalmazásnak ki kell terjednie a 
715/2007/EK rendeletnek a következők 
tekintetében való kiegészítésére: a fent 
említett felülvizsgált szabályok, valamint a 
kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati 
ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek 
hatékonyságát csökkentő hatástalanító 
berendezések használatára vonatkozó 
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tilalom végrehajtásával kapcsolatos 
követelmények; a gyártók azon 
kötelezettségének végrehajtásához 
szükséges intézkedések, melynek 
értelmében korlátlan és szabványosított 
hozzáférést kell biztosítaniuk a 
járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz; egy átdolgozott 
részecskemérési eljárás elfogadása. A 
felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell 
a 715/2007/EK rendelet módosítására való 
jogosultságot is a végső megfelelési 
tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek terén elért műszaki fejlődés 
figyelembevétele céljából való, lefelé 
történő módosítása, valamint a 
részecsketömeg-alapú határértékek 
újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú 
határértékek bevezetése érdekében. 
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.

tilalom végrehajtásával kapcsolatos 
követelmények; egy átdolgozott 
részecskemérési eljárás elfogadása. A 
felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell 
a 715/2007/EK rendelet módosítására való 
jogosultságot is a végső megfelelési 
tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek terén elért műszaki fejlődés 
figyelembevétele céljából való, lefelé 
történő módosítása, valamint a 
részecsketömeg-alapú határértékek 
újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú 
határértékek bevezetése érdekében. 
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.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja a javítási és karbantartási információkról szóló 715/2007/EK rendelet 
módosítását, mivel a javítási és karbantartási információkról szóló valamennyi rendelkezés 
átkerült az új típusjóváhagyási keretrendeletbe, az (EU) 2018/858 rendeletbe.

Módosítás 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba
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Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az uniós levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez és a járművek 
kibocsátásának csökkentéséhez való 
hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon 
el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét 
eljárások, vizsgálatok és követelmények 
részletes szabályaira vonatkozóan. E 
felhatalmazásnak ki kell terjednie a 
715/2007/EK rendeletnek a következők 
tekintetében való kiegészítésére: a fent 
említett felülvizsgált szabályok, valamint a 
kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati 
ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek 
hatékonyságát csökkentő hatástalanító 
berendezések használatára vonatkozó 
tilalom végrehajtásával kapcsolatos 
követelmények; a gyártók azon 
kötelezettségének végrehajtásához 
szükséges intézkedések, melynek 
értelmében korlátlan és szabványosított 
hozzáférést kell biztosítaniuk a 
járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz; egy átdolgozott 
részecskemérési eljárás elfogadása. A 
felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell 
a 715/2007/EK rendelet módosítására való 
jogosultságot is a végső megfelelési 
tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek terén elért műszaki fejlődés 
figyelembevétele céljából való, lefelé 
történő módosítása, valamint a 
részecsketömeg-alapú határértékek 
újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú 
határértékek bevezetése érdekében. 
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. 

(11) Az uniós levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez és a járművek 
kibocsátásának csökkentéséhez való 
hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon 
el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét 
eljárások, vizsgálatok és követelmények 
részletes szabályaira vonatkozóan. E 
felhatalmazásnak ki kell terjednie a 
715/2007/EK rendeletnek a következők 
tekintetében való kiegészítésére: a fent 
említett felülvizsgált szabályok, valamint a 
kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati 
ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek 
hatékonyságát csökkentő hatástalanító 
berendezések használatára vonatkozó 
tilalom végrehajtásával kapcsolatos 
követelmények; a gyártók azon 
kötelezettségének végrehajtásához 
szükséges intézkedések, melynek 
értelmében korlátlan és szabványosított 
hozzáférést kell biztosítaniuk a 
járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz, különösen, de nem 
kizárólag olyan járművek esetében, 
amelyeket a járművek kibocsátási szintjét 
illetően félretájékoztatott fogyasztóknak 
adtak el, ami kárt okozott a 
fogyasztóknak; egy átdolgozott 
részecskemérési eljárás elfogadása. A 
felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell 
a 715/2007/EK rendelet módosítására való 
jogosultságot is a végső megfelelési 
tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek terén elért műszaki fejlődés 
figyelembevétele céljából való, lefelé 
történő módosítása, valamint a 
részecsketömeg-alapú határértékek 
újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú 
határértékek bevezetése érdekében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel e rendelet céljait – 
nevezetesen az alapvető levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás 
érdekében a gépjárművek kibocsátására 
vonatkozó szabályok meghatározását – a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, ugyanis az érvényes 
típusjóváhagyással rendelkező 
gépjárműveket a nemzeti határokon 
átnyúlóan is forgalomba lehet hozni, uniós 
szinten azonban e célok a fellépés 
nagyságrendje és hatásai miatt jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az ugyanezen cikkben foglalt 
arányossági elvnek megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket.

(14) Mivel e rendelet céljait – 
nevezetesen az alapvető levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás 
érdekében a gépjárművek kibocsátására 
vonatkozó szabályok meghatározását – a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, ugyanis az érvényes 
típusjóváhagyással rendelkező 
gépjárműveket a nemzeti határokon 
átnyúlóan is forgalomba lehet hozni, és 
mivel a fogyasztókat az Unió egészében 
ugyanolyan védelem kell, hogy megillesse, 
uniós szinten azonban e célok a fellépés 
nagyságrendje és hatásai miatt jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az ugyanezen cikkben foglalt 
arányossági elvnek megfelelően ez a 
rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. en
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Módosítás 17
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
715/2007/EK rendelet
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. a 8. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„8. cikk
A járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz való hozzáférésre 
vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 14a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 6. és a 7. cikk kiegészítése 
céljából. Ez magában foglalja az OBD-
információk, valamint a járműjavítási és -
karbantartási információk rendelkezésre 
bocsátásának módjával kapcsolatos 
műszaki előírások meghatározását és 
frissítését, különös figyelmet fordítva a 
kis- és középvállalkozások sajátos 
igényeire.;

Or. en

Indokolás

A javítási és karbantartási információkkal kapcsolatos valamennyi követelmény átkerült az 
(EU) 2018/858 típusjóváhagyási keretrendeletbe. Ezért a 715/2007/EK rendelet tekintetében 
nincs szükség a javítási és karbantartási információkkal kapcsolatos felhatalmazásra.

Módosítás 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
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715/2007/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és a 
7. cikk kiegészítése céljából. Ez magában 
foglalja az OBD-információk, valamint a 
járműjavítási és -karbantartási információk 
rendelkezésre bocsátásának módjával 
kapcsolatos műszaki előírások 
meghatározását és frissítését, különös 
figyelmet fordítva a kis- és 
középvállalkozások sajátos igényeire.;

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és a 
7. cikk kiegészítése céljából. Ez magában 
foglalja az OBD-információk, valamint a 
járműjavítási és -karbantartási információk 
rendelkezésre bocsátásának módjával 
kapcsolatos műszaki előírások 
meghatározását és frissítését, különös 
figyelmet fordítva a kis- és 
középvállalkozások, a mikrovállalkozások 
és az önálló vállalkozók sajátos igényeire.;

Or. en

Indokolás

A hatály javítása érdekében szükséges kiegészítés.

Módosítás 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő ötödik 
napon lép hatályba.

Or. en


