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Módosítás 47
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az uniós szabályozás általános célja, 
hogy az említett területeken hozzájáruljon 
az emberek, az állatok és a növények 
egészségének magas szintű védelméhez az 
élelmiszerláncban, valamint a fogyasztók 
magas szintű védelméhez és 
tájékoztatásához és a környezet magas 
szintű védelméhez, elősegítve a 
versenyképességet és a 
munkahelyteremtést.

(2) Az uniós szabályozás általános célja, 
hogy az említett területeken hozzájáruljon 
az emberek, az állatok és a növények 
egészségének magas szintű védelméhez és 
jólétéhez az élelmiszerláncban, valamint a 
fogyasztók magas szintű védelméhez és 
tájékoztatásához és a környezet magas 
szintű védelméhez, elősegítve a 
versenyképességet és a 
munkahelyteremtést.

Or. en

Módosítás 48
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E célkitűzés megvalósításához 
megfelelő pénzügyi források szükségesek.
Az Uniónak ezért hozzá kell járulnia az 
általános célkitűzéssel kapcsolatos 
különböző területeken hozott intézkedések 
finanszírozásához. Ezen túlmenően, a 
kiadások hatékony felhasználása érdekében 
konkrét célokat és e célok elérésének 
értékelésére szolgáló mutatókat kell 
meghatározni.

(3) E célkitűzés megvalósításához 
megfelelő pénzügyi források szükségesek.
Az Uniónak ezért hozzá kell járulnia az 
általános célkitűzéssel kapcsolatos 
különböző területeken hozott intézkedések 
finanszírozásához. Ezen túlmenően, a 
kiadások hatékony felhasználása érdekében 
konkrét célokat és e célok elérésének 
értékelésére szolgáló mutatókat kell 
meghatározni. Fontos, hogy a 
finanszírozás ne növelje az uniós 
költségvetés teljes összegét, hanem már 
meglévő költségvetési tételekből 
származzon.

Or. en
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Módosítás 49
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) E célkitűzés megvalósításához 
megfelelő pénzügyi források szükségesek.
Az Uniónak ezért hozzá kell járulnia az 
általános célkitűzéssel kapcsolatos 
különböző területeken hozott intézkedések 
finanszírozásához. Ezen túlmenően, a 
kiadások hatékony felhasználása érdekében 
konkrét célokat és e célok elérésének 
értékelésére szolgáló mutatókat kell 
meghatározni.

(3) E célkitűzés megvalósításához 
megfelelő pénzügyi források szükségesek.
Az Uniónak ezért hozzá kell járulnia az 
általános célkitűzéssel kapcsolatos 
különböző területeken hozott intézkedések 
finanszírozásához. Ezen túlmenően, a 
kiadások hatékony felhasználása érdekében 
konkrét célokat és e célok elérésének 
értékelésére szolgáló mutatókat kell 
meghatározni. Az összes pénzügyi forrást a 
többéves pénzügyi keretben előirányzott 
költségvetési sorból kell előteremteni.

Or. en

Módosítás 50
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Továbbá, a 2014–2020-as többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó javaslatában a 
Bizottság egy válsághelyzetek 
megoldására szolgáló sürgősségi 
mechanizmus létrehozását javasolja. 
Következésképpen rendkívüli 
körülmények, például állat- és növény-
egészségügyi vészhelyzetek esetén, ha a 
költségvetés 3. tételében szereplő 
előirányzatok nem elegendőek, és 
biztonsági intézkedésekre van szükség, a 
pénzeszközöket a mezőgazdasági 
ágazatban jelentkező válságokhoz 

törölve
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kapcsolódó tartalékalapból az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti, a költségvetési kérdésekben 
történő együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 
[…]-i intézményközi megállapodás10

szerint át kell csoportosítani.
__________________
10 HL C […], […],. [..] o.

Or. es

Indokolás

A mezőgazdasági ágazat válságtartalékainak szűkös éves forrásait a KAP-reformra 
vonatkozó horizontális rendelet szabályozza, és azokat általában a termelési és piaci elosztási 
válságok idején használták fel. A horizontális rendelet nem tér ki az e rendeletben 
szabályozott költségekre.

Módosítás 51
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Továbbá, a 2014–2020-as többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó javaslatában a 
Bizottság egy válsághelyzetek 
megoldására szolgáló sürgősségi 
mechanizmus létrehozását javasolja. 
Következésképpen rendkívüli 
körülmények, például állat- és növény-
egészségügyi vészhelyzetek esetén, ha a 
költségvetés 3. tételében szereplő 
előirányzatok nem elegendőek, és 
biztonsági intézkedésekre van szükség, a 
pénzeszközöket a mezőgazdasági 
ágazatban jelentkező válságokhoz 
kapcsolódó tartalékalapból az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
közötti, a költségvetési kérdésekben 
történő együttműködésről és a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 

törölve
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[…]-i intézményközi megállapodás10

szerint át kell csoportosítani.
__________________
10 HL C […], […],. [..] o.

Or. es

Indokolás

Amennyiben az élelmezésbiztonsági programhoz a jóváhagyott összegeken felül további 
finanszírozásra lesz szükség, azt az általános költségvetés rugalmassági mechanizmusa révén 
kell előteremteni. Először azonban annak a lehetőségét kell megvizsgálni, hogy a 3. fejezet 
alatti, az élelmezésbiztonságra és az egészségügyi kiadásokra előirányzott összegeket át lehet-
e csoportosítani. A válságtartaléknak nem az a rendeltetése, hogy járványok miatt keletkező 
kiadásokat fedezzen.

Módosítás 52
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) Az ellenőrzési intézkedések során 
elpusztult vagy károsodott növényekért 
vagy növényi termékekért juttatandó 
esetleges kártérítésről a károsítókkal 
szembeni védelmi intézkedésekről szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló bizottsági javaslat 
(COM(2013)0267) rendelkezik.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy megteremtsük a növények értékének megtérítésére vonatkozó rendelkezés 
rendeletbe foglalásának feltételeit, pl. meghatározzuk a bejelentéssel kapcsolatos 
követelményeket.

Módosítás 53
Anna Rosbach
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Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni az uniós finanszírozásra jogosult 
állatbetegségek és zoonózisok jegyzékének 
megállapítása és módosítása, valamint a
munkaprogramok létrehozásának
tekintetében. A biztonsági intézkedések
keretében történő finanszírozása jogosult 
állatbetegségek jegyzékének módosítása 
esetén a Bizottságnak figyelembe kell 
vennie az állatbetegségek Közösségen 
belüli bejelentéséről szóló, 1982.
december 21-i 82/894/EGK tanácsi 
irányelv15 szerint bejelentési kötelezettség 
alá tartozó állatbetegségeket. Ezeket a 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek16 megfelelően kell gyakorolni.

(28) E rendelet egységes feltételek mellett 
történő végrehajtásának érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni a munkaprogramok 
létrehozásának, valamint a biztonsági 
intézkedések végrehajtására vonatkozó 
határozatok meghozatalának tekintetében.
Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek16

megfelelően kell gyakorolni.

__________________ __________________
15 HL L 378., 1982.12.31., 58. o. 15 HL L 378., 1982.12.31., 58. o.
16 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 16 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Or. en

Módosítás 54
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az állat-egészségügyi területen 
támogatásra jogosult állatbetegségek és 
zoonózisok első jegyzékének elfogadására 

törölve
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a tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni, mivel a kezdeti jegyzéknek 
módosítás nélkül kell tartalmaznia az 
állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 
2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi 
határozat17  keretében ilyen 
finanszírozásra eleve jogosult 
állatbetegségeket és zoonózisokat.
__________________
17 HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

Or. en

Módosítás 55
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszerláncban és a kapcsolódó 
területeteken az emberek, az állatok és a 
növények egészségének magas szintű 
védelméhez való hozzájárulásnak, valamint 
a fogyasztók és a környezet magas szintű 
védelmének általános célja, lehetővé téve, 
hogy az uniós élelmiszer- és 
takarmányágazat a versenyképességet és a 
munkahelyteremtést ösztönző 
környezetben működjön;

a) az élelmiszerláncban és a kapcsolódó 
területeteken az emberek, az állatok és a 
növények egészségének magas szintű 
védelméhez és jólétéhez való 
hozzájárulásnak, valamint a betegségek 
megelőzése és a kártevők kiirtása révén a
fogyasztók és a környezet magas szintű 
védelmének általános célja, lehetővé téve, 
hogy az uniós élelmiszer- és 
takarmányágazat a biztonságos 
élelmiszerek előállítását, a
versenyképességet és a 
munkahelyteremtést ösztönző 
környezetben működjön;

Or. en

Módosítás 56
Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszerláncban és a kapcsolódó 
területeteken az emberek, az állatok és a 
növények egészségének magas szintű 
védelméhez való hozzájárulásnak, valamint 
a fogyasztók és a környezet magas szintű 
védelmének általános célja, lehetővé téve, 
hogy az uniós élelmiszer- és 
takarmányágazat a versenyképességet és a 
munkahelyteremtést ösztönző 
környezetben működjön;

a) az élelmiszerláncban és a kapcsolódó 
területeteken az emberek, az állatok és a 
növények egészségének magas szintű 
védelméhez való hozzájárulásnak, valamint 
a fogyasztók, az állatok és a környezet 
magas szintű védelmének általános célja, 
lehetővé téve, hogy az uniós élelmiszer- és 
takarmányágazat a versenyképességet és a 
munkahelyteremtést ösztönző 
környezetben működjön;

Or. sv

Módosítás 57
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az élelmiszerláncban és a kapcsolódó 
területeteken az emberek, az állatok és a 
növények egészségének magas szintű 
védelméhez való hozzájárulásnak, valamint 
a fogyasztók és a környezet magas szintű 
védelmének általános célja, lehetővé téve, 
hogy az uniós élelmiszer- és 
takarmányágazat a versenyképességet és a 
munkahelyteremtést ösztönző 
környezetben működjön;

a) a betegségek megelőzése és a kártevők 
kiirtása révén az élelmiszerláncban és a 
kapcsolódó területeteken az emberek, az 
állatok és a növények egészségének magas 
szintű védelméhez való hozzájárulásnak, 
valamint a fogyasztók és a környezet 
magas szintű védelmének általános célja, 
lehetővé téve, hogy az uniós élelmiszer- és 
takarmányágazat a versenyképességet és a 
munkahelyteremtést ösztönző 
környezetben működjön;

Or. it

Módosítás 58
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 5. cikk törölve
A mezőgazdasági ágazatban jelentkező 
válságokhoz kapcsolódó tartalékalap 
felhasználása
A II. cím I. fejezetének 1. szakaszában és 
a II. cím II. fejezetének 1. szakaszában 
említett, vészhelyzetek kezelését célzó 
intézkedésekre nyújtandó uniós 
hozzájárulás a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és 
nyomon követéséről szóló XXX/201X/EU 
európai parlamenti és a tanácsi rendelet 
4. cikke (2) bekezdésének e) pontja 
alapján is finanszírozható.

Or. es

Indokolás

A mezőgazdasági ágazat válságtartalékainak szűkös éves forrásait a KAP-reformra 
vonatkozó horizontális rendelet szabályozza, és azokat általában a termelési és piaci elosztási 
válságok idején használták fel. A horizontális rendelet nem tér ki az e rendeletben 
szabályozott költségekre.

Módosítás 59
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 5. cikk törölve
A mezőgazdasági ágazatban jelentkező 
válságokhoz kapcsolódó tartalékalap 
felhasználása
A II. cím I. fejezetének 1. szakaszában és 
a II. cím II. fejezetének 1. szakaszában 
említett, vészhelyzetek kezelését célzó 
intézkedésekre nyújtandó uniós 
hozzájárulás a közös agrárpolitika 
finanszírozásáról, irányításáról és 
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nyomon követéséről szóló XXX/201X/EU 
európai parlamenti és a tanácsi rendelet 
4. cikke (2) bekezdésének e) pontja 
alapján is finanszírozható.

Or. es

Indokolás

Amennyiben az élelmezésbiztonsági programhoz a jóváhagyott összegeken felül további 
finanszírozásra lesz szükség, azt az általános költségvetés rugalmassági mechanizmusa révén 
kell előteremteni. Először azonban annak a lehetőségét kell megvizsgálni, hogy a 3. fejezet 
alatti, az élelmezésbiztonságra és az egészségügyi kiadásokra előirányzott összegeket át lehet-
e csoportosítani. A válságtartaléknak nem az a rendeltetése, hogy járványok miatt keletkező 
kiadásokat fedezzen.

Módosítás 60
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A támogatások maximális aránya és 
minimális összege

A támogatások maximális aránya

Or. en

Módosítás 61
Franco Bonanini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) két vagy több tagállam közösen 
végrehajtott, határokon átnyúló, károsítók 
vagy állatbetegségek ellenőrzésére vagy 
felszámolására irányuló tevékenysége;

a) két vagy több tagállam közösen 
végrehajtott, határokon átnyúló, károsítók 
vagy állatbetegségek ellenőrzésére vagy 
felszámolására irányuló tevékenysége;
vagy

Or. it
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Módosítás 62
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Uniót érintő súlyos egészségügyi
kockázatok ellenőrzése;

a) az Uniót érintő súlyos humán-, állat- és 
növény-egészségügyi kockázatok 
ellenőrzés alatt tartása az élelmiszerlánc 
teljes hosszán;

Or. es

Indokolás

Alapvetően fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mely súlyos kockázatokról beszélünk, és 
hogy azokba beleértsük az állat- és növény-egészségügyi kockázatokat is, valamint az emberi 
egészség védelmét.

Módosítás 63
Franco Bonanini

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Uniót érintő súlyos egészségügyi 
kockázatok ellenőrzése;

a) az Uniót érintő súlyos egészségügyi 
kockázatok ellenőrzés alatt tartása; vagy

Or. it

Módosítás 64
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az Uniót érintő súlyos egészségügyi a) az Uniót érintő súlyos humán-, állat- és 
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kockázatok ellenőrzése; növény-egészségügyi kockázatok 
ellenőrzés alatt tartása az élelmiszerlánc 
teljes hosszán;

Or. es

Indokolás

Alapvetően fontos, hogy tisztában legyünk azzal, mely súlyos kockázatokról beszélünk, és 
hogy azokba beleértsük az állat- és növény-egészségügyi kockázatokat is, valamint az emberi 
egészség védelmét.

Módosítás 65
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 50 000 EUR-nál kisebb összegű 
támogatás nem nyújtható.

törölve

Or. es

Indokolás

A társfinanszírozás minimumösszegének meghatározása hátráltathatja a felügyeleti és 
ellenőrzési rendszerek fejlődését, különösen a növényegészségügy terén. Ezen túlmenően ezek 
a programok kötelező jellegűek.

Módosítás 66
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) 50 000 EUR-nál kisebb összegű 
támogatás nem nyújtható.

törölve

Or. en
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Módosítás 67
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatások odaítélése a 
tagállamoknak a 8. cikk szerint felsorolt 
állatbetegségek egyike előfordulásának 
megerősítése esetén hozott intézkedésekre 
a 6. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében 
megállapított maximális arányban történik, 
feltéve, hogy az intézkedéseket azonnal, és 
a vonatkozó uniós jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően 
alkalmazzák.

(1) A támogatások odaítélése a 
tagállamoknak a 8. cikk szerint felsorolt 
állatbetegségek egyike előfordulásának
gyanúja és megerősítése esetén hozott 
intézkedésekre a 6. cikk (1), (2) és (3) 
bekezdésében megállapított maximális 
arányban történik, feltéve, hogy az 
intézkedéseket azonnal, és a vonatkozó 
uniós jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően alkalmazzák.

Or. es

Indokolás

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményének 11. 
számú módosításából nem derül ki, hogy az előadó a 7. cikk (1) bekezdését az (1a) 
bekezdéssel kívánja-e felcserélni. Ez a módosítás, amely összhangban van az előadó 
javaslatával, ezt próbálja egyértelműsíteni.

Módosítás 68
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A támogatások odaítélése a
tagállamoknak a 8. cikk szerint felsorolt 
állatbetegségek egyike előfordulásának 
megerősítése esetén hozott intézkedésekre 
a 6. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében 
megállapított maximális arányban történik, 
feltéve, hogy az intézkedéseket azonnal, és 
a vonatkozó uniós jogszabályok 

(1) A támogatások odaítélése a 
tagállamoknak a 8. cikk szerint felsorolt 
állatbetegségek egyike előfordulásának
gyanúja és megerősítése esetén hozott 
intézkedésekre a 6. cikk (1), (2) és (3) 
bekezdésében megállapított maximális 
arányban történik, feltéve, hogy az 
intézkedéseket azonnal, és a vonatkozó 



AM\1006631HU.doc 15/37 PE521.690v01-00

HU

rendelkezéseinek megfelelően 
alkalmazzák.

uniós jogszabályok rendelkezéseinek 
megfelelően alkalmazzák.

Or. es

Indokolás

Amikor fennáll egy fertőző betegség előfordulásának alapos gyanúja, fontos, hogy a betegség 
terjedésének megakadályozása és hatásának mérséklése érdekében még a laboreredmények 
elkészülte előtt sürgős intézkedéseket lehessen bevezetni.

Módosítás 69
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tulajdonosoknak fizetett, a levágott 
vagy leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az állatok közvetlenül levágásuk 
vagy leselejtezésük előtti piaci értékének 
korlátain belül;

a) a tulajdonosoknak fizetett, a levágott 
vagy leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az állatok betegség előtti piaci 
értékének korlátain belül;

Or. en

Módosítás 70
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tulajdonosoknak fizetett, a levágott 
vagy leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az állatok közvetlenül levágásuk 
vagy leselejtezésük előtti piaci értékének 
korlátain belül;

a) a tulajdonosoknak fizetett, a levágott 
vagy leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az állatok közvetlenül a 
betegség megállapítása előtti piaci 
értékének korlátain belül;

Or. de
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Indokolás

A kártérítés célja az elvesztett állatok miatti veszteség kompenzálása. Ebből következően a 
kártérítést a betegség megállapítása előtti piaci érték alapján kell megállapítani.

Módosítás 71
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tulajdonosoknak fizetett, a levágott 
vagy leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az állatok közvetlenül levágásuk 
vagy leselejtezésük előtti piaci értékének 
korlátain belül;

a) a tulajdonosoknak fizetett, a levágott 
vagy leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az állatok betegség előtti piaci 
értékének korlátain belül;

Or. it

Módosítás 72
Anna Rosbach

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az állatok szállításának, 
leselejtezésének vagy levágásának 
költségei;

Or. en

Módosítás 73
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tulajdonosoknak fizetett, 
megsemmisített termékek értékéért nyújtott 
kártérítés, a termékek közvetlenül
megsemmisítésük előtti piaci értékéig;

b) tulajdonosoknak fizetett, 
megsemmisített termékek értékéért nyújtott 
kártérítés, a termékek közvetlenül a 
betegség megállapítása előtti piaci 
értékéig;

Or. de

Indokolás

A kártérítés célja a megsemmisített termékek miatti veszteség kompenzálása. Ebből 
következően a kártérítést a betegség megállapítása előtti piaci érték alapján kell 
megállapítani.

Módosítás 74
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a gazdaságok és berendezések tisztítási, 
rovarirtási és fertőtlenítési költségei;

c) a gazdaságokban és a berendezéseken a 
betegségtől függően elvégzett tisztítás, 
rovarirtás és fertőtlenítés költségei;

Or. en

Módosítás 75
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szennyezett takarmány 
megsemmisítésének, és amennyiben nem 
fertőtleníthetők, a szennyezett
berendezések megsemmisítésének 
költségei;

d) a szennyezett takarmány és –
amennyiben nem fertőtleníthetők –
berendezések szállításának és
megsemmisítésének költségei;
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Or. en

Módosítás 76
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a szennyezett takarmány 
megsemmisítésének, és amennyiben nem 
fertőtleníthetők, a szennyezett
berendezések megsemmisítésének 
költségei;

d) a szennyezett takarmány és –
amennyiben nem fertőtleníthetők –
berendezések szállításának és
megsemmisítésének költségei;

Or. es

Indokolás

A hatályos szabályozás értelmében e költség fedezésére társfinanszírozás vehető igénybe.

Módosítás 77
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az oltóanyagok megvásárlásának és 
alkalmazásának költségei, ha a Bizottság 
ezeket előírta vagy engedélyezte;

e) az oltóanyagok megvásárlásának és 
alkalmazásának költségei, ha a Bizottság 
ezeket előírta vagy engedélyezte, illetve 
kivételes és kellően indokolt esetben az 
oltóanyagok használata miatt elszenvedett 
veszteségek;

Or. de

Indokolás

Amennyiben az állatot a biztonsági intézkedések keretében beadott oltóanyag miatt nem lehet 
ugyanolyan feltételek mellett forgalmazni, a veszteséget kellően indokolt esetben kompenzálni 
kell.
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Módosítás 78
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) adott esetben az állati tetemek
feldolgozó üzemekbe történő szállításának 
költségei;

f) az állati tetemek szállításának és 
ártalmatlanításának költségei;

Or. en

Módosítás 79
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) adott esetben az állati tetemek 
feldolgozó üzemekbe történő szállításának 
költségei;

f) adott esetben az állati tetemek 
feldolgozó üzemekbe történő szállításának
és megsemmisítésének költségei;

Or. es

Indokolás

A hatályos szabályozás értelmében e költség fedezésére társfinanszírozás vehető igénybe.

Módosítás 80
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kivételként a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 130. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltak szerint a költségek attól naptól 

Kivételként a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 130. cikkének (1) bekezdésében 
foglaltak szerint a költségek után attól 
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kezdve támogathatók, amikor a tagállam a
Bizottságnak bejelenti a betegség 
előfordulását.

naptól kezdve igényelhető támogatás,
amikor a betegség gyanúja felmerül. A
tagállamoknak kötelességük bejelenteni a
Bizottságnak a betegség előfordulását.

Or. es

Indokolás

Amikor fennáll egy fertőző betegség kialakulásának alapos gyanúja, fontos, hogy a betegség 
terjedésének megakadályozása és hatásának mérséklése érdekében még a laboreredmények 
elkészülte előtt sürgős intézkedéseket lehessen bevezetni.

Módosítás 81
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak támogatások ítélhetők 
oda a 11. cikk szerint felsorolt 
állatbetegségek és zoonózisok
felszámolásának, ellenőrzésének és 
felügyeletének éves vagy többéves nemzeti 
programjaira (a továbbiakban: nemzeti 
programok).

A tagállamoknak támogatások ítélhetők 
oda a 11. cikk szerint felsorolt 
állatbetegségek és zoonózisok
felszámolása, ellenőrzése és felügyelete 
végrehajtásának éves vagy többéves 
nemzeti programjaira (a továbbiakban: 
nemzeti programok).

Or. de

Indokolás

Az egyértelműség kedvéért, valamint azért, hogy lássuk a különbséget a végrehajtás és –
például – a tervezési folyamatok között.

Módosítás 82
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tulajdonosoknak fizetett, a nemzeti c) a tulajdonosoknak fizetett, a nemzeti 
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programok keretében levágott vagy 
leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az állatok közvetlenül levágásuk 
vagy leselejtezésük előtti piaci értékének 
korlátain belül;

programok keretében levágott vagy 
leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az érintett állatok betegség előtti 
piaci értékének korlátain belül;

Or. en

Módosítás 83
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tulajdonosoknak fizetett, a nemzeti 
programok keretében levágott vagy 
leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az állatok közvetlenül levágásuk 
vagy leselejtezésük előtti piaci értékének 
korlátain belül;

c) a tulajdonosoknak fizetett, a nemzeti 
programok keretében levágott vagy 
leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az állatok közvetlenül a 
betegség megállapítása előtti piaci 
értékének korlátain belül;

Or. de

Indokolás

A kártérítés célja az elpusztult állatok miatti veszteség kompenzálása. Ebből következően a 
kártérítést a betegség megállapítása előtti piaci érték alapján kell megállapítani.

Módosítás 84
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) tulajdonosoknak fizetett, a nemzeti 
programok keretében levágott vagy 
leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az állatok közvetlenül levágásuk 
vagy leselejtezésük előtti piaci értékének 
korlátain belül;

c) a tulajdonosoknak fizetett, a nemzeti 
programok keretében levágott vagy 
leselejtezett állatok értékéért nyújtott 
kártérítés, az állatok betegség előtti piaci 
értékének korlátain belül;
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Or. it

Módosítás 85
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tulajdonosoknak fizetett, 
megsemmisített termékek értékéért nyújtott 
kártérítés, a termékek közvetlenül
megsemmisítésük előtti piaci értékéig;

d) a tulajdonosoknak fizetett, 
megsemmisített termékek értékéért nyújtott 
kártérítés, a termékek közvetlenül a 
betegség megállapítása előtti piaci 
értékéig;

Or. de

Indokolás

A kártérítés célja a megsemmisített termékek miatti veszteség kompenzálása. Ebből 
következően a kártérítést a betegség megállapítása előtti piaci érték alapján kell 
megállapítani.

Módosítás 86
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a háziállatok vakcinázásának költségei; f) a háziállatok vakcinázásának költségei
járvány kitörése esetén;

Or. de

Indokolás

A saját elhatározásból beadott oltásokat és a sürgősségi eseteken kívüli megelőző 
intézkedéseket – például egy kutya vagy macska utazás előtti veszettség elleni oltását – nem 
lehet ezekből az alapokból támogatni.
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Módosítás 87
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves nemzeti programokat és a 
kapcsolódó finanszírozást az adott év 
január 1-jétől december 31-ig végrehajtott 
intézkedésekre és felmerült költségekre 
vonatkozó támogatási határozat révén
minden év január 31-ig jóvá kell hagyni.
A 15. cikkben említett időközi jelentések 
benyújtását követően a Bizottság szükség 
esetén a teljes támogatási időszakra nézve 
módosíthatja a határozatot.

(2) Az éves nemzeti programokat és a 
kapcsolódó finanszírozást az adott év 
január 1-jétől december 31-ig végrehajtott 
intézkedésekre és felmerült költségekre 
vonatkozó támogatási határozat révén a 
következő évre vonatkozó uniós 
költségvetés elfogadását követő négy 
héten belül jóvá kell hagyni. A 15. cikkben 
említett időközi jelentések benyújtását 
követően a Bizottság szükség esetén a 
teljes támogatási időszakra nézve 
módosíthatja a határozatot.

Or. de

Indokolás

Az egyértelműség és a tervezési bizonyosság garantálása érdekében a nemzeti programok 
támogatásáról mihamarabb, de legkésőbb az adott programozási évre vonatkozó uniós 
költségvetés elfogadását követő négy héten belül dönteni kell.

Módosítás 88
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves nemzeti programokat és a 
kapcsolódó finanszírozást az adott év 
január 1-jétől december 31-ig végrehajtott 
intézkedésekre és felmerült költségekre 
vonatkozó támogatási határozat révén
minden év január 31-ig jóvá kell hagyni.
A 15. cikkben említett időközi jelentések 
benyújtását követően a Bizottság szükség 
esetén a teljes támogatási időszakra nézve 

(2) Az éves nemzeti programokat és a 
kapcsolódó finanszírozást az adott év 
január 1-jétől december 31-ig végrehajtott 
intézkedésekre és felmerült költségekre 
vonatkozó támogatási határozat révén a 
programok kezdetét megelőző év 
november 30-ig jóvá kell hagyni. A 15. 
cikkben említett időközi jelentések 
benyújtását követően a Bizottság szükség 
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módosíthatja a határozatot. esetén a teljes támogatási időszakra nézve 
módosíthatja a határozatot.

Or. es

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat szerint minden év január 31-ig kell jóváhagyni a programokat, 
annak ellenére, hogy az azokban foglalt intézkedéseket január 1. és december 31. között kell 
végrehajtani (más szóval, a programok végrehajtása még a hivatalos jóváhagyás előtt 
megkezdődik).

Módosítás 89
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves nemzeti programokat és a 
kapcsolódó finanszírozást az adott év 
január 1-jétől december 31-ig végrehajtott 
intézkedésekre és felmerült költségekre 
vonatkozó támogatási határozat révén
minden év január 31-ig jóvá kell hagyni.
A 15. cikkben említett időközi jelentések 
benyújtását követően a Bizottság szükség
esetén a teljes támogatási időszakra nézve 
módosíthatja a határozatot.

(2) Az éves nemzeti programokat és a 
kapcsolódó finanszírozást az adott év 
január 1-jétől december 31-ig végrehajtott 
intézkedésekre és felmerült költségekre 
vonatkozó támogatási határozat révén a 
programok kezdetét megelőző év 
november 30-ig jóvá kell hagyni. A 15. 
cikkben említett időközi jelentések 
benyújtását követően a Bizottság szükség 
esetén a teljes támogatási időszakra nézve 
módosíthatja a határozatot.

Or. es

Indokolás

Javasoljuk a dátum változatlanul hagyását. A rendeletre irányuló javaslat szerint minden év 
január 31-ig kell jóváhagyni a programokat, annak ellenére, hogy az azokban foglalt 
intézkedéseket január 1. és december 31. között kell végrehajtani Ez azt jelenti, hogy a 
programok végrehajtása még azelőtt megkezdődik, hogy a Bizottság azokat jóváhagyta volna, 
illetve hogy tisztázva lenne a pénzügyi részvételi arány és az egyéb előírt feltételek.

Módosítás 90
James Nicholson
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Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves nemzeti programokat és a 
kapcsolódó finanszírozást az adott év 
január 1-jétől december 31-ig végrehajtott 
intézkedésekre és felmerült költségekre
vonatkozó támogatási határozat révén 
minden év január 31-ig jóvá kell hagyni.
A 15. cikkben említett időközi jelentések 
benyújtását követően a Bizottság szükség 
esetén a teljes támogatási időszakra nézve 
módosíthatja a határozatot.

(2) Az éves nemzeti programokat és a 
kapcsolódó finanszírozást a program 
kezdetét megelőző év november 30-ig jóvá 
kell hagyni, azt követően pedig a 
programozási év január 1-jétől december 
31-ig végrehajtott intézkedésekre és 
felmerült költségekre vonatkozóan
támogatási határozatot kell kibocsátani. A 
15. cikkben említett időközi jelentések 
benyújtását követően a Bizottság szükség 
esetén a teljes támogatási időszakra nézve 
módosíthatja a határozatot.

Or. en

Indokolás

Több tagállam is jelezte, hogy nem tudja tartani a javasolt új határidőket. Amennyiben a 
Bizottság a program kezdetét megelőző év november 30-ig jóváhagyná a programokat, ezzel 
biztosítható lenne, hogy a tagállamok a program kezdetekor biztosak legyenek a 
finanszírozást illetően.

Módosítás 91
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többéves nemzeti programokat és az 
azokhoz kapcsolódó finanszírozást a 
végrehajtott intézkedésekre, valamint a 
végrehajtás első évének január 1. napja és a 
végrehajtási időszak vége között felmerült 
költségekre vonatkozó támogatási 
határozat révén a végrehajtás első évének 
január 31. napjáig jóvá kell hagyni.

(3) A többéves nemzeti programokat és az 
azokhoz kapcsolódó finanszírozást a 
végrehajtott intézkedésekre, valamint a 
végrehajtás első évének január 1. napja és a 
végrehajtási időszak vége között felmerült 
költségekre vonatkozó támogatási 
határozat révén a végrehajtás első évét 
megelőző november 30. napjáig jóvá kell 
hagyni.
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Or. es

Indokolás

Fontos, hogy a „-n” évben a tagállamoknak idejük legyen az „n” évben induló program 
előkészítésére.

Módosítás 92
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többéves nemzeti programokat és az 
azokhoz kapcsolódó finanszírozást a 
végrehajtott intézkedésekre, valamint a 
végrehajtás első évének január 1. napja és a 
végrehajtási időszak vége között felmerült 
költségekre vonatkozó támogatási 
határozat révén a végrehajtás első évének 
január 31. napjáig jóvá kell hagyni.

(3) A többéves nemzeti programokat és az 
azokhoz kapcsolódó finanszírozást a 
végrehajtott intézkedésekre, valamint a 
végrehajtás első évének január 1. napja és a 
végrehajtási időszak vége között felmerült 
költségekre vonatkozó támogatási 
határozat révén a végrehajtás első évét 
megelőző november 30. napjáig jóvá kell 
hagyni.

Or. es

Indokolás

A dátumot változatlanul kell hagyni.

Módosítás 93
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többéves nemzeti programokat és az 
azokhoz kapcsolódó finanszírozást a
végrehajtott intézkedésekre, valamint a 
végrehajtás első évének január 1. napja és a 
végrehajtási időszak vége között felmerült 
költségekre vonatkozó támogatási

(3) A többéves nemzeti programokat és az 
azokhoz kapcsolódó finanszírozást a
program kezdetét megelőző év november 
30-ig jóvá kell hagyni, azt követően pedig
a végrehajtás első évének január 1. napja és 
a végrehajtási időszak vége között
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határozat révén a végrehajtás első évének 
január 31. napjáig jóvá kell hagyni.

végrehajtott intézkedésekre és felmerült 
költségekre vonatkozóan támogatási
határozatot kell kibocsátani.

Or. en

Indokolás

Több tagállam is jelezte, hogy nem tudja tartani a javasolt új határidőket. Amennyiben a 
Bizottság a program kezdetét megelőző év november 30-ig jóváhagyná a programokat, ezzel 
biztosítható lenne, hogy a tagállamok a program kezdetekor biztosak legyenek a 
finanszírozást illetően.

Módosítás 94
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a nemzeti programok 
értékeléséhez alkalmazott állat-
egészségügyi prioritásokat és 
kritériumokat tartalmazó éves vagy 
többéves iránymutatásokat fogadhat el.

(5) A Bizottság a tagállamokkal folytatott 
konzultációt követően a nemzeti 
programok értékeléséhez alkalmazandó
állat-egészségügyi prioritásokra és 
kritériumokra javaslatot tevő éves vagy 
többéves iránymutatásokat fogadhat el.

Or. en

Módosítás 95
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A programok elfogadása az e 
rendelet 39. cikkének (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint 
történik.

Or. es
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Indokolás

Ezt a pontot, azaz a hatályos jogi aktusban (2009/470/EK irányelv) lefektetett szabályt idézni 
kell.

Módosítás 96
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi jóváhagyott éves vagy 
többéves nemzeti program esetében a 
tagállamok minden év március 31-ig
benyújtanak a Bizottságnak egy, az előző 
évre vonatkozó részletes technikai és 
pénzügyi éves jelentést, amely tartalmazza 
a 13. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett mutatók alapján mért elért 
eredményeket és a felmerült támogatható 
költségek részletezését.

Valamennyi jóváhagyott éves vagy 
többéves nemzeti program esetében a 
tagállamok minden év április 30-ig
benyújtanak a Bizottságnak egy, az előző 
évre vonatkozó részletes technikai és 
pénzügyi éves jelentést, amely tartalmazza 
a 13. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett mutatók alapján mért elért 
eredményeket és a felmerült támogatható 
költségek részletezését.

Or. es

Indokolás

A jelenlegi dátumot meg kell tartani. Nem fogadható el a jelentés benyújtási határidejének 
előrehozatala. Elegendő időt kell hagyni arra, hogy az előző évi tevékenységekkel kapcsolatos 
technikai és pénzügyi adatokat a tagállamok részletekbe menően összegyűjtsék. Ez azt jelenti, 
hogy az év elteltét követően egy minimális időt kell hagyni az információk összegyűjtésére, 
valamint azok megbízhatóságának és helytállóságának ellenőrzésére. A határidő 
előrehozatala súlyos problémákat okozhat.

Módosítás 97
Andrés Perelló Rodríguez

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen túlmenően, a tagállamok minden év
július 31-ig valamennyi jóváhagyott éves 

Ezen túlmenően, a tagállamok minden év
szeptember 30-ig valamennyi jóváhagyott 
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nemzeti programra időközi technikai és 
pénzügyi jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak.

éves nemzeti programra időközi technikai 
és pénzügyi jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak.

Or. es

Indokolás

Az időközi programok esetében jobb a nyári hónapok utánra kitűzni a határidőt, különösen a 
növénybiztonságot illetően.

Módosítás 98
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az érintett piaci szereplőknek fizetett, a 
növények, növényi termékek és egyéb 
tárgyak megsemmisítésének és azt követő 
eltávolításának, valamint a helyiségek, a 
föld, a víz, a talaj, a táptalaj, a 
létesítmények, gépek és berendezések 
tisztításának és fertőtlenítésének 
költségeiért nyújtott kártérítés;

c) feltéve, hogy a kártérítés megítéléséhez 
megfelelő horizontális keretet léptetnek 
életbe, az érintett piaci szereplőknek 
fizetett, a növények, növényi termékek és 
egyéb tárgyak megsemmisítésének és azt 
követő eltávolításának, valamint a 
helyiségek, a föld, a víz, a talaj, a táptalaj, 
a létesítmények, gépek és berendezések 
tisztításának és fertőtlenítésének 
költségeiért nyújtott kártérítés;

Or. en

Módosítás 99
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) - a felszámolás és az elterjedés 
megakadályozása, illetve az egyéb 
biztonsági intézkedések keretében 
megsemmisített növények, növényi 
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termékek és egyéb tárgyak értékéért a 
piaci szereplőknek nyújtott kártérítés 
összege; a kártérítés nem haladhatja meg 
az ilyen növények szokásos piaci 
körülmények közötti értékét;

Or. es

Indokolás

A piaci szereplőket ugyanolyan elbánásban kell részesíteni e fejezet alatt, mint az 
állategészségügy terén.

Módosítás 100
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a felszámolás és az elterjedés 
megakadályozása, illetve az egyéb 
biztonsági intézkedések keretében 
megsemmisített növények, növényi 
termékek és egyéb tárgyak értékéért a 
piaci szereplőknek nyújtott kártérítés 
összege; a kártérítés nem haladhatja meg 
a növények és a termékek a betegség vagy 
kórokozó fellépése előtti piaci értékét;

Or. it

Módosítás 101
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a megsemmisített növények és növényi 
termékek értékéért a tulajdonosoknak 
nyújtott kártérítés, a termékek közvetlenül 
a betegség megállapítása előtti piaci 
értékéig;
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Or. de

Indokolás

A növények és növényi termékek tulajdonosainak a betegség megállapítása előtti piaci értékig 
kártérítést kell nyújtani az elszenvedett veszteségekért.

Módosítás 102
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az éves felmérési programokat és az 
azokhoz kapcsolódó finanszírozást az adott
év január 1-jétől december 31-ig 
végrehajtott intézkedésekre és felmerült 
költségekre vonatkozó támogatási
határozat révén minden év január 31-ig 
jóvá kell hagyni. A 15. cikkben említett 
időközi jelentések benyújtását követően a 
Bizottság szükség esetén a teljes 
támogatási időszakra nézve módosíthatja a 
határozatot.

(2) Az éves felmérési programokat és az 
azokhoz kapcsolódó finanszírozást a 
program kezdetét megelőző év november 
30-ig jóvá kell hagyni, azt követően pedig 
a programozási év január 1-jétől december 
31-ig végrehajtott intézkedésekre és 
felmerült költségekre vonatkozóan
támogatási határozatot kell kibocsátani. A 
15. cikkben említett időközi jelentések 
benyújtását követően a Bizottság szükség 
esetén a teljes támogatási időszakra nézve 
módosíthatja a határozatot.

Or. en

Indokolás

Több tagállam is jelezte, hogy nem tudja tartani a javasolt új határidőket. Amennyiben a 
Bizottság a program kezdetét megelőző év november 30-ig jóváhagyná a programokat, ezzel 
biztosítható lenne, hogy a tagállamok a program kezdetekor biztosak legyenek a 
finanszírozást illetően.

Módosítás 103
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többéves felmérési programokat és 
az azokhoz kapcsolódó finanszírozást a
végrehajtott intézkedésekre, valamint a 
végrehajtás első évének január 1. napja és a 
végrehajtási időszak vége között felmerült 
költségekre vonatkozó támogatási
határozat révén a végrehajtás első évének 
január 31. napjáig jóvá kell hagyni.

(3) A többéves felmérési programokat és 
az azokhoz kapcsolódó finanszírozást a
program kezdetét megelőző év november 
30-ig jóvá kell hagyni, azt követően pedig
a végrehajtás első évének január 1. napja és 
a végrehajtási időszak vége között
végrehajtott intézkedésekre és felmerült 
költségekre vonatkozóan támogatási
határozatot kell kibocsátani.

Or. en

Indokolás

Több tagállam is jelezte, hogy nem tudja tartani a javasolt új határidőket. Amennyiben a 
Bizottság a program kezdetét megelőző év november 30-ig jóváhagyná a programokat, ezzel 
biztosítható lenne, hogy a tagállamok a program kezdetekor biztosak legyenek a 
finanszírozást illetően.

Módosítás 104
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság a felmérési programok 
értékelésekor alkalmazandó növény-
egészségügyi − különösen az Unió 
területén ismerten elő nem forduló 
károsítók és az Unió területén 
legveszélyesebbnek minősülő károsítókra 
vonatkozó − prioritásokat és 
kritériumokat tartalmazó éves vagy 
többéves iránymutatásokat fogadhat el.

(5) A Bizottság a tagállamokkal folytatott 
konzultációt követően a felmérési 
programok értékelésekor alkalmazandó 
növény-egészségügyi − különösen az Unió 
területén ismerten elő nem forduló 
károsítók és az Unió területén 
legveszélyesebbnek minősülő károsítókra 
vonatkozó − prioritásokra és 
kritériumokra javaslatot tevő éves vagy 
többéves iránymutatásokat fogadhat el.

Or. en
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Módosítás 105
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A legkülső régiók éves programjait és 
az azokhoz kapcsolódó finanszírozást az 
adott év január 1-jétől december 31-ig 
végrehajtott intézkedésekre és felmerült 
költségekre vonatkozó támogatási
határozat révén minden év január 31-ig 
jóvá kell hagyni. A 15. cikkben említett 
időközi jelentések benyújtását követően a 
Bizottság szükség esetén a teljes 
támogatási időszakra nézve módosíthatja a 
határozatot.

(2) A legkülső régiók éves programjait és 
az azokhoz kapcsolódó finanszírozást a 
program kezdetét megelőző év november 
30-ig jóvá kell hagyni, azt követően pedig 
a programozási év január 1-jétől december 
31-ig végrehajtott intézkedésekre és 
felmerült költségekre vonatkozóan
támogatási határozatot kell kibocsátani. A 
15. cikkben említett időközi jelentések 
benyújtását követően a Bizottság szükség 
esetén a teljes támogatási időszakra nézve 
módosíthatja a határozatot.

Or. en

Indokolás

Több tagállam is jelezte, hogy nem tudja tartani a javasolt új határidőket. Amennyiben a 
Bizottság a program kezdetét megelőző év november 30-ig jóváhagyná a programokat, ezzel 
biztosítható lenne, hogy a tagállamok a program kezdetekor biztosak legyenek a 
finanszírozást illetően.

Módosítás 106
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A legkülső régiók többéves programjait 
és az azokhoz kapcsolódó finanszírozást a
végrehajtott intézkedésekre, valamint a 
végrehajtás első évének január 1. napja és a 
végrehajtási időszak vége között felmerült 
költségekre vonatkozó támogatási
határozat révén a végrehajtás első évének 
január 31. napjáig jóvá kell hagyni.

(3) A legkülső régiók többéves programjait 
és az azokhoz kapcsolódó finanszírozást a
program kezdetét megelőző év november 
30-ig jóvá kell hagyni, azt követően pedig
a végrehajtás első évének január 1. napja és 
a végrehajtási időszak vége között
végrehajtott intézkedésekre és felmerült 
költségekre vonatkozóan támogatási
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határozatot kell kibocsátani.

Or. en

Indokolás

Több tagállam is jelezte, hogy nem tudja tartani a javasolt új határidőket. Amennyiben a 
Bizottság a program kezdetét megelőző év november 30-ig jóváhagyná a programokat, ezzel 
biztosítható lenne, hogy a tagállamok a program kezdetekor biztosak legyenek a 
finanszírozást illetően.

Módosítás 107
Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az uniós referencialaboratóriumok Az uniós referencialaboratóriumok és az 
állatjóléti referenciaközpont 

Or. sv

Módosítás 108
Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 882/2004/EK rendelet 32. cikkében 
említett uniós referencialaboratóriumoknak 
pénzügyi támogatás ítélhető oda a 
Bizottság által jóváhagyott 
munkaprogramok végrehajtásából eredő 
költségek viselésére.

(1) A 882/2004/EK rendelet 32. cikkében 
említett uniós referencialaboratóriumoknak
és a hivatalos ellenőrzésekről (...) szóló, 
.../.../EK rendelet 95. cikkében említett 
állatjóléti referenciaközpontnak pénzügyi 
támogatás ítélhető oda a Bizottság által 
jóváhagyott munkaprogramok 
végrehajtásából eredő költségek viselésére.

Or. sv
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Módosítás 109
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) mintavételi költségek;

Or. es

Indokolás

Ez a költség támogatásra jogosult az összes állategészségügyi programban, mind a hatályos, 
mind a javasolt jogi aktus szerint (ld. 12. cikk).

Módosítás 110
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtható 
a tájékoztató és tudatosságnövelő 
kezdeményezések támogatására is, 
amelyek célja az 1. cikkben említett 
szabályok végrehajtása során a 
szabályoknak megfelelő és fenntartható 
viselkedés biztosítása.

(3) Uniós pénzügyi hozzájárulás nyújtható
az Unió és a tagállamok által szervezett
tájékoztató és tudatosságnövelő 
kezdeményezések támogatására is, 
amelyek célja az 1. cikkben említett 
szabályok végrehajtása során a 
szabályoknak megfelelő és fenntartható 
viselkedés biztosítása.

Or. de

Indokolás

A rendelkezést konkretizálni kell annak elkerülése érdekében, hogy túl sok kérelem érkezzen 
tájékoztatási intézkedések támogatására.

Módosítás 111
James Nicholson

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A II. cím I. fejezetének 1. szakaszában
és II. fejezetének 1. szakaszában említett 
intézkedések végrehajtása esetén, vagy ha 
vagy ha előre nem látható fejleményekre 
kell reagálni, a Bizottság a 966/2012/EU, 
Euratom rendelet 84. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően ad hoc 
finanszírozási döntéseket fogad el.

(3) A II. cím I. fejezetének 1. szakaszában 
és II. fejezetének 1. szakaszában említett 
intézkedések végrehajtása esetén, vagy ha 
vagy ha előre nem látható fejleményekre 
kell reagálni, a Bizottság a 182/2011/EU 
rendelet 5. cikkével összefüggésben
értelmezett 8. cikkével összhangban 
azonnal alkalmazandó végrehajtási 
aktusokat, illetve a 966/2012/EU, Euratom 
rendelet 84. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően ad hoc finanszírozási 
döntéseket fogad el.

Or. en

Módosítás 112
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Adott esetben a kedvezményezettek és 
az érintett tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet szerint nyújtott támogatásokkal 
kapcsolatban a nyilvánosságot megfelelően 
tájékoztassák az Uniónak az intézkedések 
végrehajtásában játszott szerepéről.

(1) A kedvezményezettek és az érintett 
tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet 
szerint nyújtott támogatásokkal 
kapcsolatban a nyilvánosságot megfelelően 
tájékoztassák az Uniónak az intézkedések 
végrehajtásában játszott szerepéről.

Or. de

Indokolás

A kedvezményezetteket és a tagállamokat kötelezni kell arra, hogy tájékoztatást nyújtsanak a 
kapott támogatásokról.

Módosítás 113
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság a finanszírozott 
intézkedésekre és az eredményekre 
vonatkozóan tájékoztató és kommunikációs 
tevékenységet folytat. Ezen túlmenően az 
e rendelet értelmében kommunikációra 
elkülönített költségvetés fedezi az uniós 
politikai prioritásokkal kapcsolatosan 
végzett intézményi kommunikáció 
költségeit is.

(2) A Bizottság a finanszírozott 
intézkedésekre és az eredményekre 
vonatkozóan tájékoztató és kommunikációs 
tevékenységet folytat.

Or. de

Indokolás

A politikai prioritások megfogalmazása nem képezheti e rendelet részét.


