
AM\1013302HU.doc PE526.075v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2013/0140(COD)

18.12.2013

MÓDOSÍTÁS:
59 - 255

Jelentéstervezet
Mario Pirillo
(PE522.944v02-00)

az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a 
növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre 
vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági 
ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, az 
1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 
834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 
1151/2012/EU, és a(z) […]/2013/EU rendelet, valamint a 98/58/EK, az 
1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2013)0265 – C7-123/2013 – 2013/0140(COD))



PE526.075v01-00 2/125 AM\1013302HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\1013302HU.doc 3/125 PE526.075v01-00

HU

Módosítás 59
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az élelmiszer- és takarmányjog, valamint 
az állat-egészségügyi és állatjóléti, a 
növény-egészségügyi, a növényi 
szaporítóanyagokra és a növényvédő 
szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett 
hatósági ellenőrzésekről és más hatósági 
tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, 
az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 
1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 
834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 
1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 
1151/2012/EU, és a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel 
és állatjóléttel, valamint a 
növényegészségüggyel és a növényi 
szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások 
kezelésére vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet számát] 
[…]/2013/EU rendelet, valamint a 
98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 
2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 
2009/128/EK irányelv módosításáról (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet)

az élelmiszer- és takarmányjog, valamint 
az állat-egészségügyi és állatjóléti 
szabályok alkalmazásának biztosítása 
céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és 
más hatósági tevékenységekről, továbbá a 
999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 
1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a 
396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 
1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 
1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, és a(z) 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be 
az élelmiszerlánccal, az 
állategészségüggyel és állatjóléttel, 
valamint a növényegészségüggyel és a 
növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos 
kiadások kezelésére vonatkozó 
rendelkezések megállapításáról szóló 
rendelet számát] […]/2013/EU rendelet, 
valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 
2007/43/EK, a 2008/119/EK, a 
2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv 
módosításáról (a hatósági ellenőrzésekről 
szóló rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

Or. de

Indokolás

A rendelet újonnan javasolt hatályához való hozzáigazítás.
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Módosítás 60
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Javaslat Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 
TANÁCS RENDELETE

az élelmiszer- és takarmányjog, valamint 
az állat-egészségügyi és állatjóléti, a 
növény-egészségügyi, a növényi 
szaporítóanyagokra és a növényvédő 
szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett 
hatósági ellenőrzésekről és más hatósági 
tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, 
az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 
1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 
834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 
1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 
1151/2012/EU, és a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel 
és állatjóléttel, valamint a 
növényegészségüggyel és a növényi 
szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások 
kezelésére vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet számát] 
[…]/2013/EU rendelet, valamint a 
98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 
2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 
2009/128/EK irányelv módosításáról (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet)

az élelmiszer- és takarmányjog, valamint 
az állat-egészségügyi és állatjóléti és a 
növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 
alkalmazásának biztosítása céljából végzett 
hatósági ellenőrzésekről és más hatósági 
tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, 
az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 
1/2005/EK, a 396/2005/EK, a 
834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 
1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 
1151/2012/EU, és a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel 
és állatjóléttel, valamint a 
növényegészségüggyel és a növényi 
szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások 
kezelésére vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet számát] 
[…]/2013/EU rendelet, valamint a 
98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 
2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 
2009/128/EK irányelv módosításáról (a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)

(A módosítást az egész szövegben 
alkalmazni kell. A 
preambulumbekezdéseket szintén ki kell 
igazítani.)

Or. en
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Indokolás

Egyik terület (a növény-egészségügyi szerek és a növényi szaporítóanyagok) sem kapcsolódik 
közvetlenül az élelmiszer- és takarmánybiztonsághoz. Az a sajátosság, ami miatt valami 
élelmiszer vagy takarmány lesz, csak az elsődleges gyártási folyamat után alakul ki, és a 
vállalkozó következetes döntését igényli. Az ellenőrzést mindkét területen külön jogszabály 
szabályozza, és ha mindkét területet az irányelv hatálya alá vonnánk, az szintén aránytalan
volna. Ha az élelmiszer vagy takarmány bekerül a láncba, onnantól kezdve az e rendelet 
szerinti valamennyi szabályt alkalmazni kell rá.

Módosítás 61
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Szerződés előírja, hogy az uniós 
politikák és tevékenységek 
meghatározásakor és végrehajtásakor az 
emberi egészség védelmének magas 
szintjét kell biztosítani. Ezt a célt többek 
között olyan, az állat- és 
növényegészségügy terén végzett 
intézkedésekkel kell megvalósítani, 
amelyek közvetlen célja az emberi 
egészség védelme.

(1) A Szerződés előírja, hogy az uniós 
politikák és tevékenységek 
meghatározásakor és végrehajtásakor az 
emberi egészség védelmének magas 
szintjét kell biztosítani. Ezt a célt többek 
között olyan, az állategészségügy terén 
végzett intézkedésekkel kell megvalósítani, 
amelyek közvetlen célja az emberi 
egészség védelme.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.

Módosítás 62
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az uniós jog harmonizált (3) Az uniós jog harmonizált 
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szabályrendszert biztosít, amely szavatolja, 
hogy az élelmiszerek és a takarmányok 
biztonságosak és táplálóak legyenek, és 
hogy az élelmiszerlánc biztonságát vagy a 
fogyasztók élelmiszer- és 
takarmányinformációkkal kapcsolatos 
érdekeinek védelmét feltehetően érintő 
tevékenységeket specifikus 
követelményeknek megfelelően hajtsák 
végre. Egyes meglévő uniós szabályok az 
emberek, állatok és növények
egészségének és az állatok jólétének 
legmagasabb szintjét biztosítják az 
élelmiszerlánc egésze mentén és 
valamennyi olyan tevékenységi területen, 
ahol a fő cél a – bizonyos esetekben az 
emberre átvihető – állatbetegségek vagy a 
növényekre vagy növényi termékekre 
ártalmas károsítók lehetséges terjedése 
elleni küzdelem; továbbá gondoskodnak a 
környezet GMO-kból és növényvédő 
szerekből eredő kockázatokkal szembeni 
védelméről. Az uniós szabályok emellett 
szavatolják a növényi szaporítóanyagok 
azonosságát és minőségét. E szabályok (a 
továbbiakban: az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó uniós jogszabályok) 
helyes alkalmazása hozzájárul a belső piac 
megfelelő működéséhez.

szabályrendszert biztosít, amely szavatolja, 
hogy az élelmiszerek és a takarmányok 
biztonságosak és táplálóak legyenek, és 
hogy az élelmiszerlánc biztonságát vagy a 
fogyasztók élelmiszer- és 
takarmányinformációkkal kapcsolatos 
érdekeinek védelmét feltehetően érintő 
tevékenységeket specifikus 
követelményeknek megfelelően hajtsák 
végre. Egyes meglévő uniós szabályok az 
emberek és állatok egészségének és az 
állatok jólétének legmagasabb szintjét 
biztosítják az élelmiszerlánc egésze mentén 
és valamennyi olyan tevékenységi 
területen, ahol a fő cél a – bizonyos 
esetekben az emberre átvihető –
állatbetegségek lehetséges terjedése elleni 
küzdelem. E szabályok (a továbbiakban: az 
agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós jogszabályok) helyes alkalmazása 
hozzájárul a belső piac megfelelő 
működéséhez.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.

Módosítás 63
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az élelmiszer- és takarmányjog (4) Az élelmiszer- és takarmányjog 
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tekintetében az alapvető uniós szabályokat 
az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet10

állapítja meg. Az alapvető szabályok 
mellett a konkrétabb élelmiszer- és 
takarmányjog különböző területekre terjed 
ki, mint például a takarmányozás, ezen 
belül a gyógyszeres takarmányok, a 
takarmány- és élelmiszer-higiénia, a 
zoonózisok, az állati melléktermékek, az 
állatgyógyászati készítmények 
maradványai, a szennyező anyagok, az 
emberi egészségre veszélyes 
állatbetegségek elleni védekezés és azok 
felszámolása, a takarmányok és 
élelmiszerek címkézése, a növényvédő 
szerek, a takarmány- és élelmiszer-
adalékanyagok, a vitaminok, az ásványi 
sók, a nyomelemek és más adalékanyagok, 
az élelmiszerekkel érintkező anyagok, a 
minőségi és összetételi követelmények, az 
ivóvíz, az ionizáció, az új élelmiszerek és a 
géntechnológiával módosított szervezetek 
(GMO).

tekintetében az alapvető uniós szabályokat 
az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet10

állapítja meg. Az alapvető szabályok 
mellett a konkrétabb élelmiszer- és 
takarmányjog különböző területekre terjed 
ki, mint például a takarmányozás, ezen 
belül a gyógyszeres takarmányok, a 
takarmány- és élelmiszer-higiénia, a 
zoonózisok, az állati melléktermékek, az 
állatgyógyászati készítmények 
maradványai, a szennyező anyagok, az 
emberi egészségre veszélyes 
állatbetegségek elleni védekezés és azok 
felszámolása, a takarmányok és 
élelmiszerek címkézése, a takarmány- és 
élelmiszer-adalékanyagok, a vitaminok, az 
ásványi sók, a nyomelemek és más 
adalékanyagok, az élelmiszerekkel 
érintkező anyagok, a minőségi és 
összetételi követelmények, az ivóvíz, az 
ionizáció és az új élelmiszerek.

__________________ __________________
10 HL L 31., 2002.2.1., 1. o. 10 HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.

Módosítás 64
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A növény-egészségügyi uniós 
jogszabályok az Unióban nem létező vagy 
nem elterjedt károsítók beléptetését, 
meghonosodását és elterjedését 
szabályozzák. Céljuk az uniós növények, 
valamint a köz- és magántulajdonú zöld 
területek és erdők egészségének 
megóvása, ezzel egyidejűleg pedig az Unió 
biológiai sokféleségének és környezetének 
védelme, valamint a növényekből készült 
élelmiszerek és takarmány minőségének 
és biztonságának szavatolása.

törölve

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség erre a preambulumbekezdésre.

Módosítás 65
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A növény-egészségügyi uniós 
jogszabályok az Unióban nem létező vagy 
nem elterjedt károsítók beléptetését, 
meghonosodását és elterjedését 
szabályozzák. Céljuk az uniós növények, 
valamint a köz- és magántulajdonú zöld 
területek és erdők egészségének 
megóvása, ezzel egyidejűleg pedig az Unió 
biológiai sokféleségének és környezetének 
védelme, valamint a növényekből készült 
élelmiszerek és takarmány minőségének 
és biztonságának szavatolása.

törölve

Or. en



AM\1013302HU.doc 9/125 PE526.075v01-00

HU

Módosítás 66
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A növényi szaporítóanyagokra 
vonatkozó uniós jogszabályok a 
mezőgazdasági, zöldség-, erdészeti, 
gyümölcs- és dísznövényfajok és 
szőlőfajok növényi szaporítóanyagainak 
forgalomba hozatali célra történő 
előállítását és forgalomba hozatalát 
szabályozzák. E szabályok célja a 
felhasználók számára a növényi 
szaporítóanyagok azonosságának, 
egészségének és minőségének, valamint az 
agrár-élelmiszeripari lánc 
termelékenységének, sokféleségének, 
egészségének és minőségének biztosítása, 
továbbá a biológiai sokféleség és a 
környezet védelméhez való hozzájárulás.

törölve

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség erre a preambulumbekezdésre.

Módosítás 67
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A növényi szaporítóanyagokra 
vonatkozó uniós jogszabályok a 
mezőgazdasági, zöldség-, erdészeti, 
gyümölcs- és dísznövényfajok és 

törölve
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szőlőfajok növényi szaporítóanyagainak 
forgalomba hozatali célra történő 
előállítását és forgalomba hozatalát 
szabályozzák. E szabályok célja a 
felhasználók számára a növényi 
szaporítóanyagok azonosságának, 
egészségének és minőségének, valamint az 
agrár-élelmiszeripari lánc 
termelékenységének, sokféleségének, 
egészségének és minőségének biztosítása, 
továbbá a biológiai sokféleség és a 
környezet védelméhez való hozzájárulás.

Or. en

Módosítás 68
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok számos 
olyan rendelkezést tartalmaznak, amelyek 
végrehajtását a 882/2004/EK rendelet 
nem, vagy csak részben szabályozta. 
Különösen megmaradtak az egyedi 
hatósági ellenőrzési szabályok a növényi 
szaporítóanyagokról szóló uniós 
jogszabályokban, valamint a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre 
és a belőlük származó termékekre 
vonatkozó egészségügyi szabályok 
megállapításáról és az 1774/2002/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009. október 21-i 1069/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben12 . A 
növényegészségügy nagyrészt szintén 
kívül esik a 882/2004/EK rendelet 
alkalmazási körén, és a hatósági 
ellenőrzésekre vonatkozóan a növényeket 
vagy növényi termékeket károsító 
szervezeteknek a Közösségbe történő 
behurcolása és a Közösségen belüli 
elterjedése elleni védekezési 

törölve
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intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 
2000/29/EK tanácsi irányelv13 határoz 
meg egyes szabályokat.

__________________
12 HL L 300., 2009.11.14., 1. o.

13 HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség erre a preambulumbekezdésre.

Módosítás 69
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok számos 
olyan rendelkezést tartalmaznak, amelyek 
végrehajtását a 882/2004/EK rendelet nem, 
vagy csak részben szabályozta. Különösen 
megmaradtak az egyedi hatósági 
ellenőrzési szabályok a növényi 
szaporítóanyagokról szóló uniós 
jogszabályokban, valamint a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre 
és a belőlük származó termékekre 
vonatkozó egészségügyi szabályok 
megállapításáról és az 1774/2002/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009. október 21-i 1069/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben12. A 
növényegészségügy nagyrészt szintén 
kívül esik a 882/2004/EK rendelet 
alkalmazási körén, és a hatósági 
ellenőrzésekre vonatkozóan a növényeket 
vagy növényi termékeket károsító 
szervezeteknek a Közösségbe történő 

(14) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok számos 
olyan rendelkezést tartalmaznak, amelyek 
végrehajtását a 882/2004/EK rendelet nem, 
vagy csak részben szabályozta. Különösen 
megmaradtak az egyedi hatósági 
ellenőrzési szabályok a nem emberi 
fogyasztásra szánt állati melléktermékekre 
és a belőlük származó termékekre 
vonatkozó egészségügyi szabályok 
megállapításáról és az 1774/2002/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2009. október 21-i 1069/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben12.
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behurcolása és a Közösségen belüli 
elterjedése elleni védekezési 
intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 
2000/29/EK tanácsi irányelv13 határoz 
meg egyes szabályokat.

__________________ __________________
12 HL L 300., 2009.11.14., 1. o. 12 HL L 300., 2009.11.14., 1. o.
13 HL L 169., 2000.7.10., 1. o.

Or. en

Módosítás 70
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az átfogó jogi keret ésszerűsítése és 
egyszerűsítése – és ezzel egyidejűleg a 
jobb szabályozás céljának megvalósítása –
érdekében az egyes szakterületeken végzett 
hatósági ellenőrzésekre alkalmazandó 
szabályokat a hatósági ellenőrzésekre 
vonatkozó egységes jogi keretbe kell
integrálni. E célból a 882/2004/EK 
rendeletet és az egyes szakterületeken 
végzett hatósági ellenőrzéseket jelenleg 
szabályozó más jogi aktusokat hatályon 
kívül kell helyezni és ezzel a rendelettel 
kell felváltani.

(16) Az átfogó jogi keret ésszerűsítése és 
egyszerűsítése – és ezzel egyidejűleg a 
jobb szabályozás céljának megvalósítása –
érdekében az egyes szakterületeken végzett 
hatósági ellenőrzésekre alkalmazandó 
szabályokat jobban össze kell vonni, 
amennyiben az ellenőrzések tekintetében 
azonos célt követnek. E célból a 
882/2004/EK rendeletet és az egyes 
szakterületeken végzett hatósági 
ellenőrzéseket jelenleg szabályozó más 
jogi aktusokat hatályon kívül kell helyezni 
és ezzel a rendelettel kell felváltani.

Or. de

Indokolás

Az élelmiszerbiztonság megóvásától eltérő ellenőrzési célú ágazati ellenőrzési szabályokat 
nem kell beépíteni e rendeletbe.

Módosítás 71
Horst Schnellhardt
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok az állatok és 
a növények egészségének védelmét és az 
állatok jólétét, a környezet GMO-kkal és 
növényvédő szerekkel szembeni védelmét, 
valamint a növényi szaporítóanyagok 
azonosságának és jó minőségének 
biztosítását célzó különleges feladatok 
ellátásával bízzák meg a tagállamok 
illetékes hatóságait. Ezek a feladatok a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
végrehajtandó olyan közérdekű 
tevékenységek, amelyek célja az emberek, 
állatok vagy növények egészségét, az 
állatok jólétét vagy a környezetet
veszélyeztető esetleges kockázatok 
felszámolása, korlátozása vagy 
csökkentése. Ezekre a többek között 
termékengedélyezési, felmérési, felügyeleti 
és például járványügyi célú 
nyomonkövetési, valamint a betegségek 
felszámolását és visszaszorítását és más 
betegség-ellenőrzési feladatokat magukban 
foglaló tevékenységekre azonos, a hatósági
ellenőrzések révén érvényesített ágazati 
szabályok vonatkoznak.

(20) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok az állatok 
egészségének védelmét és az állatok jólétét 
célzó különleges feladatok ellátásával 
bízzák meg a tagállamok illetékes 
hatóságait. Ezek a feladatok a tagállamok 
illetékes hatóságai által végrehajtandó 
olyan közérdekű tevékenységek, amelyek 
célja az emberek, állatok egészségét vagy 
az állatok jólétét veszélyeztető esetleges 
kockázatok felszámolása, korlátozása vagy 
csökkentése. Ezekre a többek között 
termékengedélyezési, felmérési, felügyeleti 
és például járványügyi célú 
nyomonkövetési, valamint a betegségek 
felszámolását és visszaszorítását és más 
betegség-ellenőrzési feladatokat magukban 
foglaló tevékenységekre azonos, a hatósági 
ellenőrzések révén érvényesített ágazati 
szabályok vonatkoznak.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.

Módosítás 72
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok az állatok és 
a növények egészségének védelmét és az 
állatok jólétét, a környezet GMO-kkal és 
növényvédő szerekkel szembeni védelmét, 
valamint a növényi szaporítóanyagok 
azonosságának és jó minőségének 
biztosítását célzó különleges feladatok 
ellátásával bízzák meg a tagállamok 
illetékes hatóságait. Ezek a feladatok a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
végrehajtandó olyan közérdekű 
tevékenységek, amelyek célja az emberek, 
állatok vagy növények egészségét, az 
állatok jólétét vagy a környezetet 
veszélyeztető esetleges kockázatok 
felszámolása, korlátozása vagy 
csökkentése. Ezekre a többek között 
termékengedélyezési, felmérési, felügyeleti 
és például járványügyi célú 
nyomonkövetési, valamint a betegségek 
felszámolását és visszaszorítását és más 
betegség-ellenőrzési feladatokat magukban 
foglaló tevékenységekre azonos, a hatósági 
ellenőrzések révén érvényesített ágazati 
szabályok vonatkoznak.

(20) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok – többek 
között – az állatok és a növények 
egészségének védelmét és az állatok 
jólétét, a környezet GMO-kkal és 
növényvédő szerekkel szembeni védelmét, 
valamint a növényi szaporítóanyagok 
azonosságának és jó minőségének 
biztosítását célzó különleges feladatok 
ellátásával bízzák meg a tagállamok 
illetékes hatóságait. Ezek a feladatok a 
tagállamok illetékes hatóságai által 
végrehajtandó olyan közérdekű 
tevékenységek, amelyek célja az emberek, 
állatok vagy növények egészségét, az 
állatok jólétét vagy a környezetet 
veszélyeztető esetleges kockázatok 
felszámolása, korlátozása vagy 
csökkentése. Ezekre a többek között 
termékengedélyezési, felmérési, felügyeleti 
és például járványügyi célú 
nyomonkövetési, valamint a betegségek 
felszámolását és visszaszorítását és más 
betegség-ellenőrzési feladatokat magukban 
foglaló tevékenységekre azonos, a hatósági 
ellenőrzések révén érvényesített ágazati 
szabályok vonatkoznak.

Or. fr

Indokolás

A 2. cikk 2. pontjában meghatározott „más hatósági tevékenység” fogalmát nem lenne 
célszerű leszűkíteni az állatok és növények egészségére és a környezet védelmére. E fogalmat 
ki kellene terjeszteni az 1. cikk (2) bekezdése szerinti valamennyi területre, oly módon, hogy 
lefedje például a megbízhatósággal és biztonsággal összefüggő tájékozódó felméréseket is.

Módosítás 73
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő 
alkalmazására irányuló hatósági 
ellenőrzések és az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó uniós jogszabályok által a 
tagállami hatóságokra ruházott más 
hatósági tevékenységek elvégzésére a 
tagállamoknak a közérdeket szolgáló, 
megfelelő erőforrásokkal és eszközökkel
rendelkező, valamint a pártatlanságot és a 
szakmaiságot garantáló illetékes 
hatóságokat kell kijelölniük. Az illetékes 
hatóságoknak biztosítaniuk kell a 
hatósági ellenőrzések minőségét, 
következetességét és hatékonyságát.

(23) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő 
alkalmazására irányuló hatósági 
ellenőrzések és az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó uniós jogszabályok által a 
tagállami hatóságokra ruházott más 
hatósági tevékenységek elvégzésére a 
tagállamoknak a közérdeket szolgáló, a 
hatósági ellenőrzések színvonalát, 
következetességét és eredményességét 
biztosító illetékes közhatóságokat kell 
kijelölniük. A kijelölt illetékes hatóságot –
vagy hatóságokat – megfelelő 
erőforrásokkal és eszközökkel kell ellátni, 
a tagállamoknak pedig az agrár-
élelmiszeripari láncon belül tevékenykedő 
valamennyi vállalkozástól való 
függetlenségük biztosításával garantálni 
kell tudniuk azok pártalanságát és 
szakmaiságát.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a hatósági ellenőrzéseket végzők ne legyenek összeférhetetlenek a hatósági 
ellenőrzés vagy más hatósági tevékenység alá vont vállalkozókkal, illetve hogy ne legyenek 
közös érdekeik velük. A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok és 
a hatósági ellenőrzések elvégzésével megbízott más, felhatalmazással rendelkező szervezetek 
teljes mértékben függetlenek legyenek az agrár-élelmiszeripari láncban működő 
vállalkozóktól.

Módosítás 74
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő 
alkalmazására irányuló hatósági 

(23) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő 
alkalmazására irányuló hatósági 
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ellenőrzések és az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó uniós jogszabályok által a 
tagállami hatóságokra ruházott más 
hatósági tevékenységek elvégzésére a 
tagállamoknak a közérdeket szolgáló, 
megfelelő erőforrásokkal és eszközökkel 
rendelkező, valamint a pártatlanságot és a 
szakmaiságot garantáló illetékes 
hatóságokat kell kijelölniük. Az illetékes 
hatóságoknak biztosítaniuk kell a hatósági 
ellenőrzések minőségét, következetességét 
és hatékonyságát.

ellenőrzések és az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó uniós jogszabályok által a 
tagállami hatóságokra ruházott más 
hatósági tevékenységek elvégzésére a 
tagállamoknak a közérdeket szolgálni 
köteles, megfelelő erőforrásokkal és 
eszközökkel rendelkező, valamint a 
pártatlanságot és a szakmaiságot garantáló 
illetékes hatóságokat kell kijelölniük a 
rendelet hatálya alá tartozó valamennyi 
területen. Az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell a hatósági ellenőrzések 
minőségét, következetességét és 
hatékonyságát.

Or. bg

Módosítás 75
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő 
alkalmazására irányuló hatósági 
ellenőrzések és az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó uniós jogszabályok által a 
tagállami hatóságokra ruházott más 
hatósági tevékenységek elvégzésére a 
tagállamoknak a közérdeket szolgáló, 
megfelelő erőforrásokkal és eszközökkel 
rendelkező, valamint a pártatlanságot és a 
szakmaiságot garantáló illetékes 
hatóságokat kell kijelölniük. Az illetékes 
hatóságoknak biztosítaniuk kell a hatósági 
ellenőrzések minőségét, következetességét 
és hatékonyságát.

(23) Az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályok megfelelő 
alkalmazására irányuló hatósági 
ellenőrzések és az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó uniós jogszabályok által a 
tagállami hatóságokra ruházott más 
hatósági tevékenységek elvégzésére a 
tagállamoknak a közérdeket szolgáló, 
megfelelő erőforrásokkal és eszközökkel 
rendelkező, valamint a függetlenséget, a
pártatlanságot és a szakmaiságot garantáló 
illetékes hatóságokat kell kijelölniük. Az 
illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell a 
hatósági ellenőrzések minőségét, 
következetességét és hatékonyságát.

Or. en
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Módosítás 76
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Az illetékes hatóságok által vagy az 
illetékes hatóságok kérésére, e 
rendeletnek való megfelelés ellenőrzése 
érdekében végzett auditok nemzetközi 
szabványokon is alapulhatnak, 
amennyiben e szabványok követelményei 
megfelelnek e rendelet követelményeinek.

Or. fr

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak szervezeti felépítésük és működésük javítása érdekében belső 
auditokat kell bevezetniük. A rendelet egyes pontjai hasonlóságot mutatnak az ISO/CEI 17020 
vagy 17065 (korábbi EN 45011) szabványok követelményeivel, és a globalizált világban 
érvényre kell juttatni az illetékes hatóságok által a nemzetközi szabványok alapján hozott 
intézkedéseket.

Módosítás 77
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A vállalkozóknak jogot kell 
biztosítani arra, hogy fellebbezéssel 
éljenek az illetékes hatóságok által hozott 
döntések ellen, és erről a jogról 
tájékoztatni kell őket.

(25) A vállalkozók jogosultak arra, hogy 
fellebbezéssel éljenek az illetékes 
hatóságok által hozott döntések ellen. Az 
illetékes hatóságoknak tájékoztatniuk kell 
a vállalkozókat erről a jogról.

Or. de

Módosítás 78
Horst Schnellhardt
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Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a hatósági 
ellenőrzésekért felelős személyzet 
bizalmasan kezelje az ilyen ellenőrzések 
végzése során tudomására jutott és a 
szakmai titoktartás hatálya alá tartozó 
információkat. A nyilvánosságra hozatalt 
indokoló nyomós érdek hiányában a 
szakmai titoktartás minden olyan 
információra alkalmazandó, amelynek 
felfedése aláásná az ellenőrzések, 
vizsgálatok vagy auditok célját, a 
kereskedelmi érdekek védelmét, valamint 
a bírósági eljárások és a jogi tanácsadás 
védelmét. A szakmai titoktartás 
ugyanakkor nem akadályozhatja meg az 
illetékes hatóságokat abban, hogy az 
egyes vállalkozókat érintő hatósági 
ellenőrzések eredményeit ismertető 
tényszerű információkat közzétegyék, 
amennyiben az érintett vállalkozó a 
közzétételt megelőzően ezekhez 
észrevételeket fűzhetett és ezeket az 
észrevételeket figyelembe vették vagy az 
illetékes hatóság által feltárt 
információkkal együtt nyilvánosságra 
hozták. A szakmai titoktartás tiszteletben 
tartása továbbá nem érinti a nyilvánosság 
tájékoztatására vonatkozó, a 178/2002/EK 
rendelet 10. cikke szerinti kötelezettséget 
abban az esetben, amikor fennáll az 
alapos gyanúja annak, hogy egy 
élelmiszer vagy takarmány veszélyt 
jelenthet az egészségre. Ez a rendelet nem 
érinti az illetékes hatóságoknak a 
178/2002/EK rendelet 10. cikkében foglalt, 
a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségét abban az esetben, amikor 
fennáll az alapos gyanúja annak, hogy egy 
élelmiszer vagy takarmány veszélyt 
jelenthet az emberek vagy az állatok 
egészségére, valamint az egyének 
személyes adataik védelméhez való, a 

(26) Az illetékes hatóságoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a hatósági 
ellenőrzésekért felelős személyzet – a 
belső jelentési kötelezettségtől eltekintve –
bizalmasan kezelje az ilyen ellenőrzések 
végzése során tudomására jutott és a 
szakmai titoktartás hatálya alá tartozó 
információkat. Az emberi vagy állati 
egészség veszélyeztetésének, illetve az 
élelmiszerjog egyéb súlyos megsértésének 
gyanúja esetén az illetékes hatóságoknak 
megfelelő lépéseket kell tenniük a 
nyilvánosság tájékoztatására. Ennek 
során – különösen a terméknevek vagy az 
érintett vállalkozások megnevezésekor –
meg kell tartani a hozott intézkedések 
jogsértés mértékének megfelelő 
arányosságát. Az egyes vállalkozókat
érintő hatósági ellenőrzés eredményeit 
ismertető tényszerű információkat 
közzétehetik, amennyiben az érintett 
vállalkozó a közzétételt megelőzően 
ezekhez észrevételeket fűzhetett és ezeket 
az észrevételeket figyelembe vették és az 
illetékes hatóság által feltárt 
információkkal együtt egyidejűleg
nyilvánosságra hozták. Ez a rendelet nem 
érinti az illetékes hatóságoknak a 
178/2002/EK rendelet 10. cikkében foglalt, 
a nyilvánosság tájékoztatására vonatkozó 
kötelezettségét abban az esetben, amikor 
fennáll az alapos gyanúja annak, hogy egy 
élelmiszer vagy takarmány veszélyt 
jelenthet az emberek vagy az állatok 
egészségére, valamint az egyének 
személyes adataik védelméhez való, a 
személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16

biztosított jogát.
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személyes adatok feldolgozása 
vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
1995. október 24-i 95/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben16

biztosított jogát.

__________________ __________________
16 HL L 281., 1995.11.23., 31. o. 16 HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

Or. de

Indokolás

Az illetékes hatóságoknak tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot az emberi vagy állati egészség 
veszélyeztetésének vagy a hatályos előírások más módon történő súlyos megsértésének esetén. 
A tájékoztatás módjának igazodnia kell a jogsértés mértékéhez annak elkerülése érdekében, 
hogy a vállalkozásokat tévesen vagy a visszás helyzet megszüntetéséhez szükséges 
időtartamnál tovább terheljék.

Módosítás 79
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A hatósági ellenőrzések megfelelőség-
ellenőrzés szempontjából vett 
hatékonyságának fenntartása érdekében az 
ellenőrzéseket nem szabad előre 
bejelenteni, kivéve, ha a hatósági 
ellenőrzési tevékenységek jellege ezt 
megkívánja (különösen az 
audittevékenységek esetében).

(28) A hatósági ellenőrzések megfelelőség-
ellenőrzés szempontjából vett 
hatékonyságának fenntartása érdekében az 
ellenőrzések időpontját nem szabad előre 
bejelenteni, kivéve, ha a hatósági 
ellenőrzési tevékenységek jellege ezt 
megkívánja (különösen az 
audittevékenységek esetében).

Or. de

Indokolás

A hatékony hatósági elemzés előkészítéséhez a vállalkozóknak gyakran össze kell állítaniuk 
bizonyos dokumentumokat, és az ellenőrzések előtt az illetékes hatóságok ezt kérik tőlük. 
Amennyiben nem elkerülhető az ilyen jellegű előzetes kapcsolatfelvétel, az ellenőrzés pontos 
időpontját mégsem kellene a vállalkozás tudomására hozni.
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Módosítás 80
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(32) Az illetékes hatóságok a vállalkozók 
és a nyilvánosság érdekében járnak el, 
biztosítva ezáltal az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó uniós jogszabályokban 
foglalt szigorú védelmi előírások megfelelő 
végrehajtási intézkedések révén történő 
következetes teljesítését és védelmét, 
valamint azt, hogy az e szabályoknak való 
megfelelést az agrár-élelmiszeripari lánc 
egésze mentén hatósági ellenőrzések 
keretében vizsgálják meg. Az illetékes 
hatóságoknak ennélfogva az általuk végzett 
hatósági ellenőrzések hatékonysága és 
eredményessége tekintetében a vállalkozók 
és a nyilvánosság felé kell elszámolniuk. 
Hozzáférést kell biztosítaniuk a hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek megszervezéséhez és 
elvégzéséhez kapcsolódó információkhoz, 
és a hatósági ellenőrzésekhez és az azok 
eredményeihez kapcsolódó információkat 
rendszeresen közzé kell tenniük. Az 
illetékes hatóságokat továbbá bizonyos 
feltételek teljesülése esetén fel kell
jogosítani arra, hogy az egyes 
vállalkozóknak a hatósági ellenőrzések 
eredményein alapuló minősítésére 
vonatkozó információkat közzétegyék vagy 
rendelkezésre bocsássák.

(32) Az illetékes hatóságok a vállalkozók 
és a nyilvánosság érdekében járnak el, 
biztosítva ezáltal az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó uniós jogszabályokban 
foglalt szigorú védelmi előírások megfelelő 
végrehajtási intézkedések révén történő 
következetes teljesítését és védelmét, 
valamint azt, hogy az e szabályoknak való 
megfelelést az agrár-élelmiszeripari lánc 
egésze mentén hatósági ellenőrzések 
keretében vizsgálják meg. Az illetékes 
hatóságoknak ennélfogva az általuk végzett 
hatósági ellenőrzések hatékonysága és 
eredményessége tekintetében a vállalkozók 
és a nyilvánosság felé kell elszámolniuk. 
Hozzáférést kell biztosítaniuk a hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek megszervezéséhez és 
elvégzéséhez kapcsolódó információkhoz, 
és a hatósági ellenőrzésekhez és az azok 
eredményeihez kapcsolódó információkat 
rendszeresen közzé kell tenniük. Az 
illetékes hatóságoknak továbbá bizonyos 
feltételek teljesülése esetén közzé kell
tenniük vagy rendelkezésre kell 
bocsátaniuk az egyes vállalkozóknak a 
hatósági ellenőrzések eredményein alapuló 
minősítésére vonatkozó információkat.

Or. en

Módosítás 81
Horst Schnellhardt
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Rendeletre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A jogsértések meghatározásának 
megkönnyítése és a korrekciós intézkedés 
érintett vállalkozó általi megvalósításának 
ésszerűsítése érdekében a hatósági
ellenőrzések eredményéről jelentésben kell 
beszámolni, amelynek egy példányát át 
kell adni a vállalkozónak. Amennyiben a 
hatósági ellenőrzések keretében a 
vállalkozó tevékenységeinek nyomon 
követése az illetékes hatóság 
alkalmazottainak állandó vagy rendszeres 
jelenlétét igényli, aránytalan volna minden 
egyes, a vállalkozónál tett vizsgálatról 
vagy látogatásról jelentést készíteni. Ilyen 
esetekben a jelentést olyan gyakorisággal 
kell elkészíteni, amely lehetővé teszi, hogy 
az illetékes hatóságok és a vállalkozó a 
megfelelés szintjéről rendszeres 
tájékoztatást, az esetleges megállapított 
hiányosságokról pedig azonnali értesítést 
kapjon.

(34) A jogsértések meghatározásának 
megkönnyítése és a korrekciós intézkedés 
érintett vállalkozó általi megvalósításának 
ésszerűsítése érdekében jelentésben kell
beszámolni azoknak a hatósági
ellenőrzéseknek az eredményéről, amelyek 
során megállapították a hatályos 
szabályok megsértését. E jelentés egy 
példányát át kell adni a vállalkozónak. 
Amennyiben a hatósági ellenőrzések 
keretében a vállalkozó tevékenységeinek 
nyomon követése az illetékes hatóság 
alkalmazottainak állandó vagy rendszeres 
jelenlétét igényli, aránytalan volna minden 
egyes, a vállalkozónál tett vizsgálatról 
vagy látogatásról jelentést készíteni. Ilyen 
esetekben a jelentést olyan gyakorisággal 
kell elkészíteni, amely lehetővé teszi, hogy 
az illetékes hatóságok és a vállalkozó a 
megfelelés szintjéről rendszeres 
tájékoztatást, az esetleges megállapított 
hiányosságokról pedig azonnali értesítést 
kapjon. Az adminisztratív terhek 
csökkentéséhez elegendő továbbá, ha a 
határállomásokon végzett hatósági 
ellenőrzések eredményeit a közös 
egészségügyi beléptetési okmányban 
rögzítik.

Or. de

Indokolás

Az ellenőrzések teljes számát, valamint azok eredményeit a bizottsági javaslat 10. cikke 
szerint nyilvánosságra hozzák, és így e statisztika tájékoztatást nyújt a megfelelő eredménnyel 
járó ellenőrzésekről. Ebben az esetben nem lenne szükség további jelentéstételre.

Módosítás 82
Horst Schnellhardt
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Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Ez a rendelet létrehozza az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó 
szabályoknak az e szabályok alkalmazási 
körébe tartozó valamennyi területen 
történő megfelelés ellenőrzéséhez 
szükséges hatósági ellenőrzések 
megszervezésének egységes jogi keretét. 
Egyes érintett területeken az uniós 
jogszabályok részletes teljesítendő 
követelményeket határoznak meg, amelyek 
a hatósági ellenőrzések elvégzéséhez 
szükséges szakértelmet és sajátos 
eszközöket írnak elő. A potenciálisan az 
emberi, állati és növényi egészség, az 
állatjólét, valamint a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezet eltérő szintű védelmét 
eredményező, az e rendelet hatálya alá 
tartozó állatok és termékek belső piacának 
működését megzavaró és a versenyt torzító 
különböző végrehajtási gyakorlatok 
elkerülése érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az említett területek 
ellenőrzési igényeinek ellátására alkalmas 
különös hatósági ellenőrzési szabályok 
elfogadása útján kiegészítse az e 
rendeletben foglalt előírásokat. Ezeknek a 
szabályoknak különösen meg kell 
határozniuk a hatósági ellenőrzések 
elvégzésére vonatkozó különleges 
követelményeket és az ilyen ellenőrzések 
minimális gyakoriságát, az e rendeletben 
előírtakon túlmutató olyan különleges vagy 
további intézkedéseket, amelyeket az 
illetékes hatóságoknak a jogsértésekkel 
összefüggésben meg kell hozniuk, az 
illetékes hatóságok e rendeletben 
foglaltakon túlmutató különleges 
felelősségi köreit és feladatait, és az e 
rendeletben előírt közigazgatási 
jogsegéllyel kapcsolatos mechanizmusok 
igénybevételére vonatkozó különleges 
kritériumokat. Más esetekben ilyen további 
szabályok válhatnak szükségessé az 

(36) Ez a rendelet létrehozza az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó 
szabályoknak az e szabályok alkalmazási 
körébe tartozó valamennyi területen 
történő megfelelés ellenőrzéséhez 
szükséges hatósági ellenőrzések 
megszervezésének jogi keretét. Egyes 
érintett területeken az uniós jogszabályok 
részletes teljesítendő követelményeket 
határoznak meg, amelyek a hatósági 
ellenőrzések elvégzéséhez szükséges 
szakértelmet és sajátos eszközöket írnak 
elő. A potenciálisan az emberi és állati 
egészség, valamint az állatjólét eltérő 
szintű védelmét eredményező, az e rendelet 
hatálya alá tartozó állatok és termékek 
belső piacának működését megzavaró és a 
versenyt torzító különböző végrehajtási 
gyakorlatok elkerülése érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
az említett területek ellenőrzési igényeinek 
ellátására alkalmas különös hatósági 
ellenőrzési szabályok elfogadása útján 
kiegészítse az e rendeletben foglalt 
előírásokat. Ezeknek a szabályoknak 
különösen meg kell határozniuk a hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
különleges követelményeket és az ilyen 
ellenőrzések minimális gyakoriságát, az e 
rendeletben előírtakon túlmutató olyan 
különleges vagy további intézkedéseket, 
amelyeket az illetékes hatóságoknak a 
jogsértésekkel összefüggésben meg kell 
hozniuk, az illetékes hatóságok e 
rendeletben foglaltakon túlmutató 
különleges felelősségi köreit és feladatait, 
és az e rendeletben előírt közigazgatási 
jogsegéllyel kapcsolatos mechanizmusok 
igénybevételére vonatkozó különleges 
kritériumokat. Más esetekben ilyen további 
szabályok válhatnak szükségessé az 
élelmiszerekkel és takarmánnyal 
kapcsolatos hatósági ellenőrzések 
elvégzésére vonatkozó részletesebb keret 
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élelmiszerekkel és takarmánnyal 
kapcsolatos hatósági ellenőrzések 
elvégzésére vonatkozó részletesebb keret 
biztosítása céljából akkor, ha az emberi 
vagy állati egészséget, illetve a GMO-k és 
a növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetet érintő kockázatokkal 
kapcsolatos olyan új információra derül 
fény, amely azt jelzi, hogy a tagállamokban 
végzett hatósági ellenőrzésekre vonatkozó 
közös előírások hiányában az ellenőrzések 
e kockázatokkal szemben nem tudják 
biztosítani az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályokban előírt 
elvárt védelmi szintet.

biztosítása céljából akkor, ha az emberi 
vagy állati egészséget érintő kockázatokkal 
kapcsolatos olyan új információra derül 
fény, amely azt jelzi, hogy a tagállamokban 
végzett hatósági ellenőrzésekre vonatkozó 
közös előírások hiányában az ellenőrzések 
e kockázatokkal szemben nem tudják 
biztosítani az agrár-élelmiszeripari láncra 
vonatkozó uniós jogszabályokban előírt 
elvárt védelmi szintet.

(Ez a módosítás a dokumentum egészére 
vonatkozik.)

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.

Módosítás 83
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az illetékes hatóságokat fel kell 
jogosítani arra, hogy feladataik egy 
részével más szerveket bízzanak meg. Meg 
kell határozni azokat a megfelelő 
feltételeket, amelyek biztosítják a hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek pártatlanságának, 
minőségének és következetességének 
fenntartását. A felhatalmazással rendelkező 
szervezeteknek különösen az ISO szabvány 
szerinti akkreditációval kell rendelkezniük 
a vizsgálatok elvégzésére.

(37) Az illetékes hatóságokat fel kell 
jogosítani arra, hogy feladataik egy 
részével más közszerveket bízzanak meg. 
Meg kell határozni azokat a megfelelő 
feltételeket, amelyek biztosítják a hatósági
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek pártatlanságának, 
minőségének és következetességének 
fenntartását. A felhatalmazással rendelkező 
szervezeteknek különösen az ISO szabvány 
szerinti akkreditációval kell rendelkezniük 
a vizsgálatok elvégzésére, és nem 
merülhet fel velük szemben 
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összeférhetetlenség az agrár-
élelmiszeripari láncban működő egyetlen 
vállalkozó tekintetében sem, továbbá 
függetleneknek kell lenniük az ilyen 
vállalkozóktól.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a hatósági ellenőrzéseket végzők ne legyenek összeférhetetlenek a hatósági 
ellenőrzés vagy más hatósági tevékenység alá vont vállalkozókkal, illetve hogy ne legyenek 
közös érdekeik velük. A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy az illetékes hatóságok és 
a hatósági ellenőrzések elvégzésével megbízott más, felhatalmazással rendelkező szervezetek 
teljes mértékben függetlenek legyenek az agrár-élelmiszeripari láncban működő 
vállalkozóktól.

Módosítás 84
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Az Unió-szerte végzett hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek megbízhatóságának és 
következetességének biztosítása érdekében 
az alkalmazott mintavételi és laboratóriumi 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai 
módszereknek meg kell felelniük a 
legkorszerűbb tudományos előírásoknak, 
eleget kell tenniük az érintett laboratórium 
sajátos analitikai, tesztelési és 
diagnosztikai igényeinek, valamint 
megalapozott és megbízható analitikai, 
tesztelési és diagnosztikai eredményekkel 
kell szolgálniuk. A különböző források, 
például a Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet (ISO), az Európai és Földközi-
tenger melléki Növényvédelmi Szervezet 
(EPPO), a Nemzetközi Növényvédelmi 
Egyezmény (IPPC), az Állat-egészségügyi 
Világszervezet (OIE), az Európai Unió és a 
nemzeti referencialaboratóriumok vagy a 

(38) Az Unió-szerte végzett hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek megbízhatóságának és 
következetességének biztosítása érdekében 
az alkalmazott mintavételi és laboratóriumi 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai 
módszereknek meg kell felelniük a 
legkorszerűbb tudományos előírásoknak, 
eleget kell tenniük az érintett laboratórium 
sajátos analitikai, tesztelési és 
diagnosztikai igényeinek, valamint 
megalapozott és megbízható analitikai, 
tesztelési és diagnosztikai eredményekkel 
kell szolgálniuk. A különböző források, 
például a Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet (ISO), az Állat-egészségügyi 
Világszervezet (OIE), az Európai Unió és a 
nemzeti referencialaboratóriumok vagy a 
nemzeti szabályok által biztosított több 
rendelkezésre álló módszer esetében 
egyértelmű szabályokat kell meghatározni 



AM\1013302HU.doc 25/125 PE526.075v01-00

HU

nemzeti szabályok által biztosított több 
rendelkezésre álló módszer esetében 
egyértelmű szabályokat kell meghatározni 
az alkalmazandó módszer kiválasztására.

az alkalmazandó módszer kiválasztására.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.

Módosítás 85
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Azok a vállalkozók, akiknek állatai 
vagy termékei hatósági ellenőrzés 
keretében végzett mintavétel, elemzés, 
tesztelés vagy diagnosztizálás tárgyát 
képezik, második szakvéleményt 
kérhetnek, amelynek részeként másodszori 
elemzés, tesztelés vagy diagnosztizálás 
céljából újabb mintát kell venni, kivéve, ha 
ez a mintavétel gyakorlatilag 
kivitelezhetetlen vagy irreleváns. Ez 
különösen akkor fordulhat elő, ha 
rendkívül alacsony az adott veszély 
állatban vagy termékben való 
előfordulásának valószínűsége, vagy annak 
megoszlása rendkívül ritka vagy 
szabálytalan. Az IPPC ennélfogva nem 
alkalmaz másodszori mintákat a 
növényekben vagy növényi termékekben 
található karanténköteles károsító 
szervezetek előfordulásának értékelésére.

(39) Azok a vállalkozók, akiknek állatai 
vagy termékei hatósági ellenőrzés 
keretében végzett mintavétel, elemzés, 
tesztelés vagy diagnosztizálás tárgyát 
képezik, második szakvéleményt 
kérhetnek, amelynek részeként másodszori 
elemzés, tesztelés vagy diagnosztizálás 
céljából újabb mintát kell venni, kivéve, ha 
ez a mintavétel gyakorlatilag 
kivitelezhetetlen vagy irreleváns. Ez 
különösen akkor fordulhat elő, ha 
rendkívül alacsony az adott veszély 
állatban vagy termékben való 
előfordulásának valószínűsége, vagy annak 
megoszlása rendkívül ritka vagy 
szabálytalan.

Or. de



PE526.075v01-00 26/125 AM\1013302HU.doc

HU

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.

Módosítás 86
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) A megközelítés rugalmasságának és 
arányosságának biztosítása érdekében –
különösen az állat- és növény-
egészségügyi laboratóriumok esetében –
olyan eltérésekről kell rendelkezni, 
amelyek egyes laboratóriumok számára 
lehetővé teszik bizonyos módszerek 
akkreditáció nélkül történő alkalmazását. 
Ezenfelül bizonyos esetekben, például 
amikor új vagy a közelmúltban módosított
módszereket kell alkalmazni, valamint 
újonnan felmerülő kockázatok vagy 
szükséghelyzetek esetében előfordulhat, 
hogy a laboratóriumnak nem áll azonnal 
rendelkezésére a hatósági laboratóriumként 
általa alkalmazandó valamennyi módszerre 
vonatkozó akkreditáció. Ennélfogva 
bizonyos feltételek mellett engedélyezhető, 
hogy a hatósági laboratóriumok a 
vonatkozó akkreditáció megszerzése előtt 
is végezzenek elemzést, tesztelést vagy 
diagnosztizálást az illetékes hatóságok 
számára.

(43) A megközelítés rugalmasságának és 
arányosságának biztosítása érdekében –
különösen az állat-egészségügyi
laboratóriumok esetében – olyan 
eltérésekről kell rendelkezni, amelyek 
egyes laboratóriumok számára lehetővé 
teszik bizonyos módszerek akkreditáció 
nélkül történő alkalmazását. Ezenfelül 
bizonyos esetekben, például amikor új 
vagy a közelmúltban módosított 
módszereket kell alkalmazni, valamint 
újonnan felmerülő kockázatok vagy 
szükséghelyzetek esetében előfordulhat, 
hogy a laboratóriumnak nem áll azonnal 
rendelkezésére a hatósági laboratóriumként 
általa alkalmazandó valamennyi módszerre 
vonatkozó akkreditáció. Ennélfogva 
bizonyos feltételek mellett engedélyezhető, 
hogy a hatósági laboratóriumok a 
vonatkozó akkreditáció megszerzése előtt 
is végezzenek elemzést, tesztelést vagy 
diagnosztizálást az illetékes hatóságok 
számára.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.
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Módosítás 87
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Tekintettel az egyes állatok vagy 
termékek által jelentett, az emberek, állatok 
és növények egészségét, az állatok jólétét 
vagy a környezetet érintő esetleges 
kockázatokra, ezeket az állatokat vagy 
termékeket az Unióba történő beléptetéskor 
különleges hatósági ellenőrzésnek kell 
alávetni. A hatályos uniós szabályok 
hatósági ellenőrzések végzését írják elő az 
Unió határainál annak vizsgálata céljából, 
hogy teljesülnek-e az állatokra, az állati 
eredetű termékekre, a szaporítóanyagokra 
és az állati melléktermékekre 
alkalmazandó, az emberek és állatok 
egészségével és az állatjóléttel kapcsolatos 
előírások, valamint hogy a növények és 
növényi termékek megfelelnek-e a 
növény-egészségügyi követelményeknek. 
Amennyiben ezt új vagy ismert kockázatok 
indokolják, az Unióba történő 
beléptetéskor egyes további termékeket is 
fokozott ellenőrzésnek vetnek alá. Az ilyen 
ellenőrzések különös szabályait –
amelyekről jelenleg a harmadik 
országokból a Közösségbe behozott 
termékek állat-egészségügyi ellenőrzések 
megszervezésére irányadó elvek 
megállapításáról szóló, 1997. december 18-
i 97/78/EK tanácsi irányelv18, a harmadik 
országokból a Közösségbe behozott állatok 
állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó 
elvek megállapításáról, valamint a 
89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK 
irányelvek módosításáról szóló, 
1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi 
irányelv19, a 2000/29/EK tanácsi irányelv 
és a 882/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati 
eredetű takarmányok és élelmiszerek 
behozatalára vonatkozó fokozott hatósági 
ellenőrzések tekintetében történő 

(45) Tekintettel az egyes állatok vagy 
termékek által jelentett, az emberek, állatok 
egészségét vagy az állatok jólétét érintő 
esetleges kockázatokra, ezeket az állatokat 
vagy termékeket az Unióba történő 
beléptetéskor különleges hatósági 
ellenőrzésnek kell alávetni. A hatályos 
uniós szabályok hatósági ellenőrzések 
végzését írják elő az Unió határainál annak 
vizsgálata céljából, hogy teljesülnek-e az 
állatokra, az állati eredetű termékekre, a 
szaporítóanyagokra és az állati 
melléktermékekre alkalmazandó, az 
emberek és állatok egészségével és az 
állatjóléttel kapcsolatos előírások. 
Amennyiben ezt új vagy ismert kockázatok 
indokolják, az Unióba történő 
beléptetéskor egyes további termékeket is 
fokozott ellenőrzésnek vetnek alá. Az ilyen 
ellenőrzések különös szabályait –
amelyekről jelenleg a harmadik 
országokból a Közösségbe behozott 
termékek állat-egészségügyi ellenőrzések 
megszervezésére irányadó elvek 
megállapításáról szóló, 1997. december 18-
i 97/78/EK tanácsi irányelv18, a harmadik 
országokból a Közösségbe behozott állatok 
állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó 
elvek megállapításáról, valamint a 
89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK 
irányelvek módosításáról szóló, 
1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi 
irányelv19, a 2000/29/EK tanácsi irányelv 
és a 882/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati 
eredetű takarmányok és élelmiszerek 
behozatalára vonatkozó fokozott hatósági 
ellenőrzések tekintetében történő 
végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK 
határozat módosításáról szóló, 
2009. július 24-i 669/2009/EK bizottsági 



PE526.075v01-00 28/125 AM\1013302HU.doc

HU

végrehajtásáról, valamint a 2006/504/EK 
határozat módosításáról szóló, 
2009. július 24-i 669/2009/EK bizottsági 
rendelet20 rendelkezik – ebben a 
rendeletben kell meghatározni.

rendelet20 rendelkezik – ebben a 
rendeletben kell meghatározni.

__________________ __________________
18 HL L 24., 1998.1.30., 9. o. 18 HL L 24., 1998.1.30., 9. o.
19 HL L 268., 1991.9.24., 56. o. 19 HL L 268., 1991.9.24., 56. o.
20 HL L 194., 2009.7.25., 11. o. 20 HL L 194., 2009.7.25., 11. o.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.

Módosítás 88
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy minden esetben 
megfelelő pénzügyi források álljanak 
rendelkezésre a hatósági ellenőrzéseket és 
más hatósági tevékenységeket végző 
illetékes hatóságok szükséges 
személyzettel és felszereléssel való 
ellátásához. Noha elsősorban a vállalkozók 
felelnek azért, hogy az általuk végzett 
tevékenységek összhangban álljanak az 
agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós szabályokkal, az e célból életbe 
léptetett önellenőrzési rendszert az agrár-
élelmiszeripari lánc mentén végzett 
hatékony piacfelügyelet biztosítása 
érdekében az egyes tagállamok által 
fenntartott célzott hatósági ellenőrzési 
rendszerrel kell kiegészíteni. Ez a rendszer 
természetéből adódóan bonyolult és 
erőforrás-igényes, ezért a végrehajtási 

(54) A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy minden esetben 
megfelelő pénzügyi források álljanak 
rendelkezésre a hatósági ellenőrzéseket és 
más hatósági tevékenységeket végző 
illetékes hatóságok szükséges 
személyzettel és felszereléssel való 
ellátásához. Noha elsősorban a vállalkozók 
felelnek azért, hogy az általuk végzett 
tevékenységek összhangban álljanak az 
agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós szabályokkal, az e célból életbe 
léptetett önellenőrzési rendszert az agrár-
élelmiszeripari lánc mentén végzett 
hatékony piacfelügyelet biztosítása 
érdekében az egyes tagállamok által 
fenntartott célzott hatósági ellenőrzési 
rendszerrel kell kiegészíteni. Ez a rendszer 
természetéből adódóan bonyolult és 
erőforrás-igényes, ezért a végrehajtási 
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szükségleteknek megfelelő szinten 
folyamatosan biztosítani kell a hatósági 
ellenőrzésekhez szükséges állandó 
forrásokat. A hatósági ellenőrzési rendszer 
állami forrásoktól való függésének 
csökkentése érdekében az illetékes 
hatóságoknak díjat kell szedniük az olyan 
egyes vállalkozókat vagy tevékenységeket 
érintő hatósági ellenőrzések elvégzése 
során felmerülő költségek fedezésére, 
akikre vagy amelyekre vonatkozóan az 
agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós jogszabályok – az uniós élelmiszer-
és takarmányhigiéniai szabályokkal vagy 
a növény-egészségügyi és a növényi 
szaporítóanyagokra irányadó szabályok 
szerint – nyilvántartásba vételt vagy 
engedélyezést írnak elő. Díjat kell szedni 
továbbá a vállalkozóktól a hatósági 
bizonyítványok vagy tanúsítványok 
kiállítása céljából végzett hatósági 
ellenőrzések költségeinek, valamint az 
illetékes hatóságok által a 
határállomásokon végzett hatósági 
ellenőrzések költségeinek 
ellentételezésére.

szükségleteknek megfelelő szinten 
folyamatosan biztosítani kell a hatósági 
ellenőrzésekhez szükséges állandó 
forrásokat.

Or. en

Módosítás 89
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
54 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(54) A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy minden esetben 
megfelelő pénzügyi források álljanak 
rendelkezésre a hatósági ellenőrzéseket és 
más hatósági tevékenységeket végző 
illetékes hatóságok szükséges 
személyzettel és felszereléssel való 
ellátásához. Noha elsősorban a vállalkozók 
felelnek azért, hogy az általuk végzett 
tevékenységek összhangban álljanak az 

(54) A tagállamokat kötelezni kell annak 
biztosítására, hogy minden esetben 
megfelelő pénzügyi források álljanak 
rendelkezésre a hatósági ellenőrzéseket és 
más hatósági tevékenységeket végző 
illetékes hatóságok szükséges 
személyzettel és felszereléssel való 
ellátásához. Noha elsősorban a vállalkozók 
felelnek azért, hogy az általuk végzett 
tevékenységek összhangban álljanak az 
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agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós szabályokkal, az e célból életbe 
léptetett önellenőrzési rendszert az agrár-
élelmiszeripari lánc mentén végzett 
hatékony piacfelügyelet biztosítása 
érdekében az egyes tagállamok által 
fenntartott célzott hatósági ellenőrzési 
rendszerrel kell kiegészíteni. Ez a rendszer 
természetéből adódóan bonyolult és 
erőforrás-igényes, ezért a végrehajtási 
szükségleteknek megfelelő szinten 
folyamatosan biztosítani kell a hatósági 
ellenőrzésekhez szükséges állandó 
forrásokat. A hatósági ellenőrzési rendszer 
állami forrásoktól való függésének 
csökkentése érdekében az illetékes 
hatóságoknak díjat kell szedniük az olyan 
egyes vállalkozókat vagy tevékenységeket 
érintő hatósági ellenőrzések elvégzése 
során felmerülő költségek fedezésére, 
akikre vagy amelyekre vonatkozóan az 
agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós jogszabályok – az uniós élelmiszer-
és takarmányhigiéniai szabályokkal vagy a 
növény-egészségügyi és a növényi 
szaporítóanyagokra irányadó szabályok 
szerint – nyilvántartásba vételt vagy 
engedélyezést írnak elő. Díjat kell szedni 
továbbá a vállalkozóktól a hatósági 
bizonyítványok vagy tanúsítványok 
kiállítása céljából végzett hatósági 
ellenőrzések költségeinek, valamint az 
illetékes hatóságok által a 
határállomásokon végzett hatósági 
ellenőrzések költségeinek ellentételezésére.

agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós szabályokkal, az e célból életbe 
léptetett önellenőrzési rendszert az agrár-
élelmiszeripari lánc mentén végzett 
hatékony piacfelügyelet biztosítása 
érdekében az egyes tagállamok által 
fenntartott célzott hatósági ellenőrzési 
rendszerrel kell kiegészíteni. Ez a rendszer 
természetéből adódóan bonyolult és 
erőforrás-igényes, ezért a végrehajtási 
szükségleteknek megfelelő szinten 
folyamatosan biztosítani kell a hatósági 
ellenőrzésekhez szükséges állandó 
forrásokat. A hatósági ellenőrzési rendszer 
állami forrásoktól való függésének 
csökkentése érdekében az illetékes 
hatóságoknak lehetőséggel kell 
rendelkezniük arra, hogy díjat vagy 
illetéket szedjenek az olyan egyes 
vállalkozókat vagy tevékenységeket érintő 
hatósági ellenőrzések elvégzése során 
felmerülő költségek fedezésére, akikre 
vagy amelyekre vonatkozóan az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós 
jogszabályok – az uniós élelmiszer- és 
takarmányhigiéniai szabályok szerint –
nyilvántartásba vételt vagy engedélyezést 
írnak elő. Díjat vagy illetéket kell szedni 
továbbá a vállalkozóktól a hatósági 
bizonyítványok vagy tanúsítványok 
kiállítása céljából végzett hatósági 
ellenőrzések költségeinek, valamint az 
illetékes hatóságok által a 
határállomásokon végzett hatósági 
ellenőrzések költségeinek ellentételezésére.

Or. de

Indokolás

A hatósági ellenőrzések finanszírozásáról szóló VI. fejezethez fűzött módosításokhoz való 
hozzáigazítás.

Módosítás 90
Horst Schnellhardt
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Rendeletre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) A díjaknak fedezniük kell, de nem 
haladhatják meg az illetékes hatóságok 
hatósági ellenőrzések során felmerült 
költségeit. Ezeket a költségeket az egyes 
hatósági ellenőrzések vagy egy adott 
időszakban elvégzett valamennyi hatósági 
ellenőrzés alapján kell kiszámítani. Az 
egyes hatósági ellenőrzések tényleges 
költségén alapuló díjak alkalmazásakor a 
szabályokat megfelelően betartó 
vállalkozókra – a ritkább hatósági 
ellenőrzéseknek köszönhetően – az 
előírásoknak nem megfelelő vállalkozóknál 
alacsonyabb átfogó díjakat kell róni. Az 
uniós jogszabályok valamennyi vállalkozó 
általi betartásának előmozdítása érdekében 
– az egyes tagállamok által választott 
(tényleges költségen vagy átalánydíjon 
alapuló) díjszámítási módszertől 
függetlenül – e díjak összegét az illetékes 
hatóságnál egy adott időszakban felmerült 
összes költség alapján számított és a
referencia-időszakban elvégzett hatósági 
ellenőrzésekben való érintettségüktől 
függetlenül valamennyi vállalkozóra 
kirótt díjak esetében úgy kell kiszámítani, 
hogy azok előnyben részesítsék az 
élelmiszerláncra vonatkozó uniós 
jogszabályokat következetesen betartó 
vállalkozókat.

(55) A díjaknak vagy illetékeknek
fedezniük kell, de nem haladhatják meg az 
illetékes hatóságok hatósági ellenőrzések 
során felmerült költségeit. Ezeket a 
költségeket az egy adott időszakban 
elvégzett hatósági ellenőrzések alapján kell 
kiszámítani. A szabályokat megfelelően 
betartó vállalkozókra – a ritkább hatósági 
ellenőrzéseknek köszönhetően – az 
előírásoknak nem megfelelő vállalkozóknál 
alacsonyabb átfogó díjakat kell róni. Az 
uniós jogszabályok valamennyi vállalkozó 
általi betartásának előmozdítása érdekében 
– az egyes tagállamok által választott 
finanszírozási módszertől függetlenül –
lehetőséget kell biztosítani a díjak vagy 
illetékek olyan módon történő 
kiszámítására, hogy azok előnyben 
részesítsék az élelmiszerláncra vonatkozó 
uniós jogszabályokat következetesen 
betartó vállalkozókat. A díjak vagy 
illetékek meghatározásakor a 
tagállamoknak figyelembe kell venniük az 
érintett vállalkozás különleges helyzetét 
kockázati tényezőinek, forgalmának, 
termelési és feldolgozási módszereinek, 
valamint földrajzi elhelyezkedésének 
tekintetében.

Or. de

Indokolás

A hatósági ellenőrzések finanszírozásáról szóló VI. fejezethez fűzött módosításokhoz való 
hozzáigazítás.

Módosítás 91
Julie Girling
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Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az illetékes hatóságok által beszedett 
díjak közvetlen vagy közvetett 
visszatérítését meg kell tiltani, mivel ez 
hátrányosan érintené a visszatérítésben 
nem részesülő vállalkozókat, és akár 
versenytorzító hatással járhat. A 
mikrovállalkozások támogatása érdekében 
azonban e vállalkozásokat mentesíteni 
kell az e rendelet alapján szedett díjak 
megfizetése alól.

törölve

Or. en

Módosítás 92
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az illetékes hatóságok által beszedett 
díjak közvetlen vagy közvetett 
visszatérítését meg kell tiltani, mivel ez 
hátrányosan érintené a visszatérítésben 
nem részesülő vállalkozókat, és akár 
versenytorzító hatással járhat. A 
mikrovállalkozások támogatása érdekében 
azonban e vállalkozásokat mentesíteni 
kell az e rendelet alapján szedett díjak 
megfizetése alól.

(56) Az illetékes hatóságok által beszedett 
díjak közvetlen vagy közvetett 
visszatérítését meg kell tiltani, mivel ez 
hátrányosan érintené a visszatérítésben 
nem részesülő vállalkozókat, és akár 
versenytorzító hatással járhat.

Or. en

Módosítás 93
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az illetékes hatóságok által beszedett 
díjak közvetlen vagy közvetett 
visszatérítését meg kell tiltani, mivel ez 
hátrányosan érintené a visszatérítésben 
nem részesülő vállalkozókat, és akár 
versenytorzító hatással járhat. A 
mikrovállalkozások támogatása érdekében 
azonban e vállalkozásokat mentesíteni 
kell az e rendelet alapján szedett díjak 
megfizetése alól.

(56) Az illetékes hatóságok által beszedett 
díjak közvetlen vagy közvetett 
visszatérítését meg kell tiltani, mivel ez 
hátrányosan érintené a visszatérítésben 
nem részesülő vállalkozókat, és akár 
versenytorzító hatással járhat.

Or. en

Módosítás 94
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
56 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(56) Az illetékes hatóságok által beszedett 
díjak közvetlen vagy közvetett 
visszatérítését meg kell tiltani, mivel ez 
hátrányosan érintené a visszatérítésben 
nem részesülő vállalkozókat, és akár 
versenytorzító hatással járhat. A 
mikrovállalkozások támogatása érdekében 
azonban e vállalkozásokat mentesíteni kell 
az e rendelet alapján szedett díjak 
megfizetése alól.

(56) Az illetékes hatóságok által beszedett 
díjak közvetlen vagy közvetett 
visszatérítését meg kell tiltani, mivel ez 
hátrányosan érintené a visszatérítésben 
nem részesülő vállalkozókat, és akár 
versenytorzító hatással járhat. A 
mikrovállalkozások támogatása érdekében 
e vállalkozásokat mentesíteni kell az e 
rendelet alapján szedett díjak megfizetése 
alól. E vállalkozások euróban megadott 
éves bevétele alapján történő 
meghatározása azonban sokkal nagyobb 
számú mentességet eredményezne egyes 
tagállamokban, és további pénzügyi terhet 
róna a legszegényebb tagállamok nemzeti 
hatóságaira. Ennélfogva mindegyik 
tagállamnak kritériumokat kell 
meghatároznia a területén működő 
mikrovállalkozások mentességére 
vonatkozóan.

Or. en
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Módosítás 95
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A hatósági ellenőrzéseknek és más 
hatósági tevékenységeknek a 
legkorszerűbb tudományos előírásoknak 
megfelelő, valamint megalapozott, 
megbízható és Unió-szerte 
összehasonlítható eredményekkel szolgáló 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai 
módszereken kell alapulniuk. Ennélfogva a 
hatósági laboratóriumok által alkalmazott 
módszereket, valamint az ezekből 
származó analitikai, tesztelési és 
diagnosztikai adatok minőségét és 
egységességét folyamatosan javítani kell. E 
célból a Bizottságot fel kell hatalmazni 
európai uniós referencialaboratóriumok 
kijelölésére és azok szakértő segítségének
igénybevételére az élelmiszerlánc 
mindazon területein, ahol pontos és 
megbízható analitikai, tesztelési és 
diagnosztikai eredményekre van szükség. 
Az európai uniós 
referencialaboratóriumoknak 
mindenekelőtt biztosítaniuk kell, hogy a
nemzeti referencialaboratóriumok és 
hatósági laboratóriumok naprakész 
információkkal rendelkezzenek az elérhető 
módszerekről, laboratóriumok közötti 
összehasonlító vizsgálatokat kell 
szervezniük vagy ezekben aktívan részt 
kell venniük, valamint képzéseket kell 
biztosítaniuk a nemzeti 
referencialaboratóriumok vagy hatósági 
laboratóriumok számára.

(60) A hatósági ellenőrzéseknek és más 
hatósági tevékenységeknek a 
legkorszerűbb tudományos előírásoknak 
megfelelő, valamint megalapozott, 
megbízható és Unió-szerte 
összehasonlítható eredményekkel szolgáló 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai 
módszereken kell alapulniuk. Ennélfogva a 
hatósági laboratóriumok által alkalmazott 
módszereket, valamint az ezekből 
származó analitikai, tesztelési és 
diagnosztikai adatok minőségét és 
egységességét folyamatosan javítani kell. E 
célból a Bizottságot fel kell hatalmazni 
európai uniós referencialaboratóriumok 
kijelölésére és adott esetben azok 
szakvéleményének igénybevételére az 
élelmiszerlánc mindazon területein, ahol 
tesztelési és diagnosztikai célból pontos és 
megbízható elemzéseket kell végezni. Az 
európai uniós referencialaboratóriumoknak 
mindenekelőtt biztosítaniuk kell, hogy az 
uniós szabványok alapján akkreditált
nemzeti referencialaboratóriumok és 
hatósági laboratóriumok naprakész 
információkkal, infrastruktúrával és 
műszaki felszereléssel rendelkezzenek az 
elérhető módszerekhez, laboratóriumok 
közötti összehasonlító vizsgálatokat kell 
szervezniük vagy ezekben aktívan részt 
kell venniük, valamint képzéseket kell 
biztosítaniuk a nemzeti 
referencialaboratóriumok vagy hatósági 
laboratóriumok által alkalmazott 
módszerek egységesítéséhez és az általuk 
elért eredmények egységes értelmezéséhez.

Or. bg
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Módosítás 96
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
60 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60) A hatósági ellenőrzéseknek és más 
hatósági tevékenységeknek a 
legkorszerűbb tudományos előírásoknak 
megfelelő, valamint megalapozott, 
megbízható és Unió-szerte 
összehasonlítható eredményekkel szolgáló 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai 
módszereken kell alapulniuk. Ennélfogva a 
hatósági laboratóriumok által alkalmazott 
módszereket, valamint az ezekből 
származó analitikai, tesztelési és 
diagnosztikai adatok minőségét és 
egységességét folyamatosan javítani kell. E 
célból a Bizottságot fel kell hatalmazni 
európai uniós referencialaboratóriumok 
kijelölésére és azok szakértő segítségének 
igénybevételére az élelmiszerlánc 
mindazon területein, ahol pontos és 
megbízható analitikai, tesztelési és 
diagnosztikai eredményekre van szükség. 
Az európai uniós 
referencialaboratóriumoknak 
mindenekelőtt biztosítaniuk kell, hogy a 
nemzeti referencialaboratóriumok és 
hatósági laboratóriumok naprakész 
információkkal rendelkezzenek az elérhető 
módszerekről, laboratóriumok közötti 
összehasonlító vizsgálatokat kell 
szervezniük vagy ezekben aktívan részt 
kell venniük, valamint képzéseket kell 
biztosítaniuk a nemzeti 
referencialaboratóriumok vagy hatósági 
laboratóriumok számára.

(60) A hatósági ellenőrzéseknek és más 
hatósági tevékenységeknek a 
legkorszerűbb tudományos előírásoknak 
megfelelő, valamint megalapozott, 
megbízható és Unió-szerte 
összehasonlítható eredményekkel szolgáló 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai 
módszereken kell alapulniuk. Ennélfogva a 
hatósági laboratóriumok által alkalmazott 
módszereket, valamint az ezekből 
származó analitikai, tesztelési és 
diagnosztikai adatok minőségét és 
egységességét folyamatosan javítani kell. E 
célból a Bizottságot fel kell hatalmazni 
európai uniós referencialaboratóriumok 
kijelölésére és azok szakértő segítségének 
igénybevételére az élelmiszerlánc 
mindazon területein, ahol pontos és 
megbízható analitikai, tesztelési és 
diagnosztikai eredményekre van szükség. 
Az európai uniós 
referencialaboratóriumoknak 
mindenekelőtt biztosítaniuk kell, hogy a 
nemzeti referencialaboratóriumok és 
hatósági laboratóriumok naprakész 
információkkal rendelkezzenek az elérhető 
módszerekről, laboratóriumok közötti 
összehasonlító vizsgálatokat kell 
szervezniük vagy ezekben aktívan részt 
kell venniük, valamint képzéseket kell 
biztosítaniuk a nemzeti 
referencialaboratóriumok vagy hatósági 
laboratóriumok számára. A feladatok 
európai uniós hatósági laboratóriumokra 
történő átruházása abban az esetben 
lehetséges, ha előzőleg meggyőződtek 
arról, hogy az Európai Bizottság nem 
rendelkezik a máskülönben az Európai 
Unió hivatalos laboratóriumaira 
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ruházandó feladatok ellátásához 
szükséges, megfelelő technikai és 
tudományos szakértelemmel. Az Európai 
Unió hatósági laboratóriumait nyilvános 
kiválasztási eljárás keretében kell 
kiválasztani.

Or. it

Indokolás

Az Európai Bizottság rendelkezik olyan kutatóközpontokkal – mint például a Közös 
Kutatóközpont (JRC) –, amelyek szerepet játszhatnak a hatósági ellenőrzésekhez szükséges 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai módszerek meghatározásában. A 
referencialaboratóriumokhoz szükséges nemzeti társfinanszírozás csökkentette a jelentkezők 
számát. Az uniós erőforrások optimalizálása érdekében az Európai Unió 
referencialaboratóriumait abban az esetben lehet igénybe venni, ha az Európai Bizottság nem 
rendelkezik a szükséges szakértelemmel.

Módosítás 97
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
60 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(60a) Az 1829/2003/EK rendelet 32. 
cikkének (1) bekezdése és az 
1831/2003/EK rendelet 21. cikkének (1) 
bekezdése a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekre és takarmányokra, 
valamint a takarmányban lévő 
takarmányadalékokra vonatkozó 
engedélyezési eljárások terén – különösen 
a kérelmező által javasolt kimutatási vagy 
elemzési módszer vizsgálata, értékelése és 
hitelesítése kapcsán – konkrét 
feladatokkal ruházza fel a 
géntechnológiával módosított 
élelmiszereket és takarmányokat vizsgáló 
európai uniós referencialaboratóriumot, 
valamint a takarmányban lévő 
takarmányadalékokat vizsgáló európai 
uniós referencialaboratóriumot. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
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engedélyezési eljárások módszereinek 
vizsgálatával, értékelésével és 
hitelesítésével kapcsolatos ismeretek és 
hatáskör alapvető fontosságúak a 
feladatok magas szintű ellátása és 
mindenekelőtt a hatósági ellenőrzések 
hatékonysága szempontjából. Az 
1829/2003/EK rendelet 32. cikkének (1) 
bekezdésével, valamint az 1831/2003/EK 
rendelet 21. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban kijelölt laboratóriumoknak 
tehát e rendelet alkalmazásában az 
Európai Unió 
referencialaboratóriumaiként kell 
eljárniuk.

Or. it

Indokolás

E módosítás a jelentéstervezet 3. módosításának a javítása. Ez elsősorban az 1831/2003/EK 
rendelet 21. cikkének (1), és nem pedig (2) bekezdésére történő hivatkozást jelent. Az 
1829/2003/EK rendelet 32. cikkének (1) bekezdésével és az 1831/2003/EK rendelet 21. 
cikkének (1) bekezdésével összhangban kijelölt referencialaboratóriumoknak az Európai Unió 
referencialaboratóriumaiként, és nem pedig hatósági laboratóriumként kell eljárniuk, ahogy 
az tévesen a 3. módosításban szerepelt.

Módosítás 98
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A növényi szaporítóanyagok 
előállítására és forgalomba hozatalára 
vonatkozó, valamint az állatjólét területén 
lefolytatott hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek elvégzéséhez az 
illetékes hatóságoknak hozzáféréssel kell 
rendelkezniük az e területeket érintő uniós 
jogszabályok megfelelő alkalmazásához 
szükséges naprakész, megbízható és 
következetes szakmai adatokhoz, kutatási 
eredményekhez, új módszerekhez és 

(61) Az állatjólét területén lefolytatott 
hatósági ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek elvégzéséhez az illetékes 
hatóságoknak hozzáféréssel kell 
rendelkezniük az e területeket érintő uniós 
jogszabályok megfelelő alkalmazásához 
szükséges naprakész, megbízható és 
következetes szakmai adatokhoz, kutatási 
eredményekhez, új módszerekhez és 
szakértelemhez. E célból a Bizottságot fel 
kell jogosítani az állatok jólétével 
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szakértelemhez. E célból a Bizottságot fel 
kell jogosítani a növényi 
szaporítóanyagokkal és az állatok jólétével 
foglalkozó európai uniós 
referenciaközpontok kijelölésére és azok 
szakértő segítségének igénybevételére.

foglalkozó európai uniós 
referenciaközpontok kijelölésére és azok 
szakértő segítségének igénybevételére.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.

Módosítás 99
Marit Paulsen

Rendeletre irányuló javaslat
61 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(61) A növényi szaporítóanyagok 
előállítására és forgalomba hozatalára 
vonatkozó, valamint az állatjólét területén 
lefolytatott hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek elvégzéséhez az 
illetékes hatóságoknak hozzáféréssel kell 
rendelkezniük az e területeket érintő uniós 
jogszabályok megfelelő alkalmazásához 
szükséges naprakész, megbízható és 
következetes szakmai adatokhoz, kutatási 
eredményekhez, új módszerekhez és 
szakértelemhez. E célból a Bizottságot fel 
kell jogosítani a növényi 
szaporítóanyagokkal és az állatok jólétével 
foglalkozó európai uniós 
referenciaközpontok kijelölésére és azok 
szakértő segítségének igénybevételére.

(61) A növényi szaporítóanyagok 
előállítására és forgalomba hozatalára 
vonatkozó, valamint az állatjólét területén 
lefolytatott hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek elvégzéséhez az 
illetékes hatóságoknak hozzáféréssel kell 
rendelkezniük az e területeket érintő uniós 
jogszabályok megfelelő alkalmazásához 
szükséges naprakész, megbízható és 
következetes szakmai adatokhoz, kutatási 
eredményekhez, új módszerekhez és 
szakértelemhez. E célból a Bizottságot fel 
kell jogosítani a növényi 
szaporítóanyagokkal és az állatok jólétével 
foglalkozó európai uniós 
referenciaközpontok kijelölésére és azok 
szakértő segítségének igénybevételére. Az 
állatok jólétével foglalkozó 
referenciaközpontok struktúrájának az 
EUWelNet (összehangolt európai 
állatjóléti hálózat) kísérleti projekt során 
szerzett tapasztalatokat kell tükröznie.

Or. en
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Módosítás 100
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(62) Az e rendeletben foglalt célkitűzések 
megvalósítása, a belső piac zavartalan 
működésének elősegítése és az iránta 
mutatkozó fogyasztói bizalom elnyerése 
érdekében az élelmiszerláncra vonatkozó 
uniós jogszabályok egynél több 
tagállamban végrehajtási intézkedést 
igénylő megsértése esetén hatékony és 
következetes felelősségre vonásra van 
szükség. A 178/2002/EK rendelet 
50. cikkével létrehozott élelmiszer- és 
takarmánybiztonsági riasztási rendszer 
(RASSF) már jelenleg is lehetővé teszi az 
illetékes hatóságok számára az emberi 
egészséget veszélyeztető, élelmiszerrel 
vagy takarmánnyal kapcsolatos súlyos 
közvetlen vagy közvetett kockázatokra, 
illetve a takarmánnyal kapcsolatos, az 
emberi vagy állati egészséget vagy a 
környezetet veszélyeztető súlyos 
kockázatokra vonatkozó információk gyors 
cseréjét és terjesztését, aminek célja, hogy 
elősegítse a kockázatokkal szembeni gyors 
intézkedést. Ez az eszköz ugyanakkor, 
noha valamennyi érintett tagállamban 
lehetővé teszi az élelmiszerlánc mentén 
felmerülő egyes súlyos kockázatokkal 
szembeni időszerű fellépést, nem 
szolgálhatja az illetékes hatóságok közötti 
hatékony határokon átnyúló 
segítségnyújtást és együttműködést, 
amelynek célja annak biztosítása, hogy az 
agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós jogszabályokat érintő és határokon 
átnyúló vonatkozással bíró jogsértések az 
adott jogsértést először észlelő tagállamon 
túl az elkövetés helye szerinti tagállamban 
is hatékony felelősségre vonást 
eredményezzenek. Különösen, a 

(62) Az e rendeletben foglalt célkitűzések 
megvalósítása, a belső piac zavartalan 
működésének elősegítése és az iránta 
mutatkozó fogyasztói bizalom elnyerése 
érdekében az élelmiszerláncra vonatkozó 
uniós jogszabályok egynél több 
tagállamban végrehajtási intézkedést 
igénylő megsértése esetén hatékony és 
következetes felelősségre vonásra van 
szükség. A 178/2002/EK rendelet 
50. cikkével létrehozott élelmiszer- és 
takarmánybiztonsági riasztási rendszer 
(RASSF) már jelenleg is lehetővé teszi az 
illetékes hatóságok számára az emberi 
egészséget veszélyeztető, élelmiszerrel 
vagy takarmánnyal kapcsolatos súlyos 
közvetlen vagy közvetett kockázatokra, 
illetve a takarmánnyal kapcsolatos, illetve 
az élelmiszerekkel kapcsolatos 
visszaélések esetén az emberi vagy állati 
egészséget vagy a környezetet 
veszélyeztető súlyos kockázatokra 
vonatkozó információk gyors cseréjét és 
terjesztését, aminek célja, hogy elősegítse a 
kockázatokkal szembeni gyors intézkedést. 
Ez az eszköz ugyanakkor, noha
valamennyi érintett tagállamban lehetővé 
teszi az élelmiszerlánc mentén felmerülő 
egyes súlyos kockázatokkal szembeni 
időszerű fellépést, nem szolgálhatja az 
illetékes hatóságok közötti hatékony 
határokon átnyúló segítségnyújtást és 
együttműködést, amelynek célja annak 
biztosítása, hogy az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó uniós jogszabályokat 
érintő és határokon átnyúló vonatkozással 
bíró jogsértések az adott jogsértést először 
észlelő tagállamon túl az elkövetés helye 
szerinti tagállamban is hatékony 
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közigazgatási segítségnyújtásnak és 
igazgatási együttműködésnek lehetővé kell 
tennie az illetékes hatóságok számára az 
információcserét, az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó szabályokat érintő, 
határokon átnyúló jogsértések felderítését, 
kivizsgálását, és azok eljárás alá vonása 
érdekében hatékony és arányos 
intézkedések meghozatalát.

felelősségre vonást eredményezzenek. 
Különösen, a közigazgatási 
segítségnyújtásnak és igazgatási 
együttműködésnek lehetővé kell tennie az 
illetékes hatóságok számára az 
információcserét, az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó szabályokat érintő, 
határokon átnyúló jogsértések felderítését, 
kivizsgálását, és azok eljárás alá vonása 
érdekében hatékony és arányos 
intézkedések meghozatalát.

Or. en

Módosítás 101
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
64 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(64) A tagállamok számára elő kell írni az 
agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós jogszabályok hatálya alá tartozó 
valamennyi területet felölelő és az adott 
tagállam hatósági ellenőrzési rendszerének 
szerkezeti felépítésére és megszervezésére 
vonatkozó információkat tartalmazó 
többéves nemzeti ellenőrzési tervek 
kidolgozását és rendszeres aktualizálását. 
Az egyes tagállamoknak e többéves 
nemzeti ellenőrzési tervek révén kell 
biztosítaniuk, hogy a hatósági 
ellenőrzéseket e rendeletnek megfelelően a 
területük egészén és a teljes agrár-
élelmiszeripari lánc mentén kockázati 
alapon és hatékony módon végezzék.

(64) A tagállamok számára elő kell írni az 
agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós jogszabályok hatálya alá tartozó 
minden egyes területre kiterjedő és az 
adott tagállam hatósági ellenőrzési 
rendszerének szerkezeti felépítésére és 
megszervezésére vonatkozó információkat 
tartalmazó, ágazatspecifikus többéves 
nemzeti ellenőrzési tervek kidolgozását és 
rendszeres aktualizálását. Az egyes 
tagállamoknak e többéves nemzeti 
ellenőrzési tervek révén kell biztosítaniuk, 
hogy a hatósági ellenőrzéseket e 
rendeletnek megfelelően a területük 
egészén és a teljes agrár-élelmiszeripari 
lánc mentén kockázati alapon és hatékony 
módon végezzék.

Or. en

Módosítás 102
Horst Schnellhardt
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Rendeletre irányuló javaslat
68 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(68) A harmadik országból érkező 
állatoknak és termékeknek az uniós 
állatokra és termékekre vonatkozókkal 
azonos követelményeket vagy az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós 
szabályok célkitűzései tekintetében 
legalább egyenértékűnek elismert 
követelményeket kell teljesíteniük. Ezt az 
elvet a 178/2002/EK rendelet 11. cikke 
foglalja magában, amely előírja, hogy az 
Unióba behozott élelmiszernek és 
takarmánynak meg kell felelnie a 
vonatkozó uniós élelmiszerjog 
követelményeinek vagy az azzal legalább 
egyenértékűnek elismert 
követelményeknek. Az ezen elv 
alkalmazására vonatkozó különleges 
követelmények találhatók a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekre vonatkozó 
uniós szabályokban, amelyek megtiltják az 
Unióban nem fellelhető (vagy csak 
korlátozottan előforduló) egyes károsítók 
Unióba történő beléptetését, az állat-
egészségügyi követelményeket 
meghatározó uniós szabályokban, amelyek 
kizárólag az erre a célra létrehozott 
jegyzékben szereplő harmadik országokból 
származó állatok és egyes állati eredetű 
termékek Unióba történő beléptetését 
engedélyezik, valamint az emberi 
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek 
hatósági ellenőrzésének megszervezésére 
vonatkozó uniós szabályokban, amelyek 
szintén előírják azon harmadik országok 
jegyzékének összeállítását, amelyek 
termékei beléptethetők az Unióba. A 
növényi szaporítóanyagokat illetően olyan 
egyenértékűségi rendszer van érvényben, 
amelynek keretében azok az országok, 
amelyekből növényi szaporítóanyagok 
importálhatók, engedéllyel rendelkeznek 
és szerepelnek a vonatkozó jegyzékben.

(68) A harmadik országból érkező 
állatoknak és termékeknek az uniós 
állatokra és termékekre vonatkozókkal 
azonos követelményeket vagy az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós 
szabályok célkitűzései tekintetében 
legalább egyenértékűnek elismert 
követelményeket kell teljesíteniük. Ezt az 
elvet a 178/2002/EK rendelet 11. cikke 
foglalja magában, amely előírja, hogy az 
Unióba behozott élelmiszernek és 
takarmánynak meg kell felelnie a 
vonatkozó uniós élelmiszerjog 
követelményeinek vagy az azzal legalább 
egyenértékűnek elismert 
követelményeknek. Az ezen elv 
alkalmazására vonatkozó különleges 
követelmények találhatók az állat-
egészségügyi követelményeket 
meghatározó uniós szabályokban, amelyek 
kizárólag az erre a célra létrehozott 
jegyzékben szereplő harmadik országokból 
származó állatok és egyes állati eredetű 
termékek Unióba történő beléptetését 
engedélyezik, valamint az emberi 
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek 
hatósági ellenőrzésének megszervezésére 
vonatkozó uniós szabályokban, amelyek 
szintén előírják azon harmadik országok 
jegyzékének összeállítását, amelyek 
termékei beléptethetők az Unióba.

Or. de
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Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.

Módosítás 103
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(69) Annak érdekében, hogy a harmadik 
országból az Unióba beléptetett állatok és 
termékek a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekre vonatkozó uniós 
szabályokban meghatározott 
követelményeken, az állat-egészségügyi 
követelményeket meghatározó uniós 
szabályokon, valamint az állati eredetű 
élelmiszerekre vonatkozó különleges 
higiéniai előírásokat meghatározó uniós 
szabályokon túl – az agrár-élelmiszeripari 
uniós jogszabályokban foglalt, a növény-
egészségügyi és állat-egészségügyi 
aggályokkal kapcsolatos követelmények 
teljesülésének biztosítása érdekében – az 
agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós jogszabályokban foglalt valamennyi 
követelménynek vagy az azzal 
egyenértékűnek elismert 
követelményeknek is megfeleljenek, a 
Bizottságot fel kell jogosítani az állatok és 
termékek Unióba történő beléptetési 
feltételeinek meghatározására olyan 
mértékben, amennyire az az érintett 
állatoknak és termékeknek az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós 
jogszabályok vonatkozó követelményeinek 
vagy az azzal egyenértékű 
követelményeknek való megfeleléséhez 
szükséges. Ezeket a feltételeket a minden 
harmadik országból, vagy a bizonyos 
harmadik országokból és azok bizonyos 
régióiból érkező állatokra és termékekre, 
illetve állatok és termékek kategóriáira kell 

(69) Annak érdekében, hogy a harmadik 
országból az Unióba beléptetett állatok és 
termékek az állat-egészségügyi 
követelményeket meghatározó uniós 
szabályokban meghatározott 
követelményeken, valamint az állati 
eredetű élelmiszerekre vonatkozó 
különleges higiéniai előírásokat 
meghatározó uniós szabályokon túl – az 
agrár-élelmiszeripari uniós 
jogszabályokban foglalt állat-egészségügyi 
aggályokkal kapcsolatos követelmények 
teljesülésének biztosítása érdekében – az 
agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós jogszabályokban foglalt valamennyi 
követelménynek vagy az azzal 
egyenértékűnek elismert 
követelményeknek is megfeleljenek, a 
Bizottságot fel kell jogosítani az állatok és 
termékek Unióba történő beléptetési 
feltételeinek meghatározására olyan 
mértékben, amennyire az az érintett 
állatoknak és termékeknek az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós 
jogszabályok vonatkozó követelményeinek 
vagy az azzal egyenértékű 
követelményeknek való megfeleléséhez 
szükséges. Ezeket a feltételeket a minden 
harmadik országból, vagy a bizonyos 
harmadik országokból és azok bizonyos 
régióiból érkező állatokra és termékekre, 
illetve állatok és termékek kategóriáira kell 
alkalmazni.
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alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.

Módosítás 104
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek eredményessége 
szempontjából fontos, hogy a tagállami 
illetékes hatóságok, a Bizottság és adott 
esetben a vállalkozók gyorsan és 
hatékonyan megoszthassák egymással a 
hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó 
adatokat és információkat vagy az azokból 
származó eredményeket. Az uniós 
jogszabályok több, a Bizottság irányítása 
alatt álló információs rendszert hoztak létre 
annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az 
ilyen adatok és információk uniós szintű 
számítógépes és internetalapú eszközökkel 
történő kezelését és irányítását. A hatósági 
ellenőrzések eredményeinek 
nyilvántartására és nyomon követésére 
szánt rendszer az integrált számítógépes 
állat-egészségügyi rendszer kifejlesztéséről 
szóló 2002. december 30-i 2003/24/EK 
bizottsági határozattal21 létrehozott és 
jelenleg az állatokra és állati eredetű 
termékekre, valamint az ezekkel 
kapcsolatos hatósági ellenőrzésekre 
vonatkozó adatok és információk 
kezelésére használt kereskedelmi ellenőrző 
és szakértői rendszer (TRACES rendszer). 
A rendszert aktualizálni kell, és a 
használatát minden olyan termékre ki kell 

(73) A hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek eredményessége 
szempontjából fontos, hogy a tagállami 
illetékes hatóságok, a Bizottság és adott 
esetben a vállalkozók gyorsan és 
hatékonyan megoszthassák egymással a 
hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó 
adatokat és információkat vagy az azokból 
származó eredményeket. Az uniós 
jogszabályok több, a Bizottság irányítása 
alatt álló információs rendszert hoztak létre 
annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az 
ilyen adatok és információk uniós szintű 
számítógépes és internetalapú eszközökkel 
történő kezelését és irányítását. A hatósági 
ellenőrzések eredményeinek 
nyilvántartására és nyomon követésére 
szánt rendszer az integrált számítógépes 
állat-egészségügyi rendszer kifejlesztéséről 
szóló 2002. december 30-i 2003/24/EK 
bizottsági határozattal21 létrehozott és 
jelenleg az állatokra és állati eredetű 
termékekre, valamint az ezekkel 
kapcsolatos hatósági ellenőrzésekre 
vonatkozó adatok és információk 
kezelésére használt kereskedelmi ellenőrző 
és szakértői rendszer (TRACES rendszer). 
A rendszert aktualizálni kell, és a 
használatát minden olyan termékre ki kell 
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terjeszteni, amelyre vonatkozóan az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós 
jogszabályok különleges követelményeket 
vagy hatósági ellenőrzési szabályokat írnak 
elő. Célirányos számítógépes rendszerek 
szolgálják a tagállamok és a Bizottság 
között az élelmiszerláncon belül vagy az 
állat- és növényegészségügy területén 
felmerülő lehetséges kockázatokkal 
kapcsolatos gyors információcserét is. A 
178/2002/EK rendelet 50. cikke létrehozza 
az élelmiszer- és takarmánybiztonsági 
riasztási rendszert (RASFF), a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
állategészségügyről szóló rendelet számát, 
dátumát, címét, és lábjegyzetben a 
megfelelő HL hivatkozást] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikke a 
jegyzékbe foglalt betegségekkel 
kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó 
értesítési és jelentéstételi rendszert, a(z) 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
károsítók elleni védekezési intézkedésekről 
szóló rendelet számát, dátumát, és 
lábjegyzetben a megfelelő HL 
hivatkozást]-i XXX/XXXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 97. cikke 
pedig a károsítók előfordulására és a meg 
nem felelések bejelentésére szolgáló 
értesítési és jelentéstételi rendszert. Az 
említett rendszereknek kivétel nélkül 
összehangolt, következetes módon kell 
működniük, kihasználva az egyes 
rendszerek közötti szinergiákat, kerülve a 
párhuzamosságot, egyszerűsítve azok 
működését és javítva a hatékonyságukat.

terjeszteni, amelyre vonatkozóan az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós 
jogszabályok különleges követelményeket 
vagy hatósági ellenőrzési szabályokat írnak 
elő. Célirányos számítógépes rendszerek 
szolgálják a tagállamok és a Bizottság 
között az élelmiszerláncon belül vagy az 
állategészségügy területén felmerülő 
lehetséges kockázatokkal kapcsolatos 
gyors információcserét is. A 178/2002/EK 
rendelet 50. cikke létrehozza az élelmiszer-
és takarmánybiztonsági riasztási rendszert 
(RASFF) és a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, 
hogy illessze be az állategészségügyről 
szóló rendelet számát, dátumát, címét, és 
lábjegyzetben a megfelelő HL hivatkozást] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikke a 
jegyzékbe foglalt betegségekkel 
kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó 
értesítési és jelentéstételi rendszert. Az 
említett rendszereknek kivétel nélkül 
összehangolt, következetes módon kell 
működniük, kihasználva az egyes 
rendszerek közötti szinergiákat, kerülve a 
párhuzamosságot, egyszerűsítve azok 
működését és javítva a hatékonyságukat.

__________________ __________________
21 HL L 8., 2003.1.14., 44. o. 21 HL L 8., 2003.1.14., 44. o.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt nincs szükség a hatály ilyen jellegű kiterjesztésére.
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Módosítás 105
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
73 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(73) A hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek eredményessége 
szempontjából fontos, hogy a tagállami 
illetékes hatóságok, a Bizottság és adott 
esetben a vállalkozók gyorsan és 
hatékonyan megoszthassák egymással a 
hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó 
adatokat és információkat vagy az azokból 
származó eredményeket. Az uniós 
jogszabályok több, a Bizottság irányítása 
alatt álló információs rendszert hoztak létre 
annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az 
ilyen adatok és információk uniós szintű 
számítógépes és internetalapú eszközökkel 
történő kezelését és irányítását. A hatósági 
ellenőrzések eredményeinek 
nyilvántartására és nyomon követésére 
szánt rendszer az integrált számítógépes 
állat-egészségügyi rendszer kifejlesztéséről 
szóló 2002. december 30-i 2003/24/EK 
bizottsági határozattal21 létrehozott és 
jelenleg az állatokra és állati eredetű 
termékekre, valamint az ezekkel 
kapcsolatos hatósági ellenőrzésekre 
vonatkozó adatok és információk 
kezelésére használt kereskedelmi ellenőrző 
és szakértői rendszer (TRACES rendszer). 
A rendszert aktualizálni kell, és a 
használatát minden olyan termékre ki kell 
terjeszteni, amelyre vonatkozóan az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó uniós 
jogszabályok különleges követelményeket 
vagy hatósági ellenőrzési szabályokat írnak 
elő. Célirányos számítógépes rendszerek 
szolgálják a tagállamok és a Bizottság 
között az élelmiszerláncon belül vagy az 
állat- és növényegészségügy területén 
felmerülő lehetséges kockázatokkal 
kapcsolatos gyors információcserét is. A 
178/2002/EK rendelet 50. cikke létrehozza 
az élelmiszer- és takarmánybiztonsági 

(73) A hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek eredményessége 
szempontjából fontos, hogy a tagállami 
illetékes hatóságok, a Bizottság és adott 
esetben a vállalkozók gyorsan és 
hatékonyan megoszthassák egymással a 
hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó 
adatokat és információkat vagy az azokból 
származó eredményeket. Az uniós 
jogszabályok több, a Bizottság irányítása 
alatt álló információs rendszert hoztak létre 
annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az 
ilyen adatok és információk uniós szintű 
számítógépes és internetalapú eszközökkel 
történő kezelését és irányítását. A hatósági 
ellenőrzések eredményeinek 
nyilvántartására és nyomon követésére 
szánt rendszer az integrált számítógépes 
állat-egészségügyi rendszer kifejlesztéséről 
szóló 2002. december 30-i 2003/24/EK 
bizottsági határozattal21 létrehozott és 
jelenleg az állatokra és állati eredetű 
termékekre, valamint az ezekkel 
kapcsolatos hatósági ellenőrzésekre 
vonatkozó adatok és információk 
kezelésére használt kereskedelmi ellenőrző 
és szakértői rendszer (TRACES rendszer). 
A rendszert aktualizálni kell, továbbá ki 
kell igazítani, és a használatát minden 
olyan termékre ki kell terjeszteni, amelyre 
vonatkozóan az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó uniós jogszabályok 
különleges követelményeket vagy hatósági 
ellenőrzési szabályokat írnak elő. 
Célirányos számítógépes rendszerek 
szolgálják a tagállamok és a Bizottság 
között az élelmiszerláncon belül vagy az 
állat- és növényegészségügy területén 
felmerülő lehetséges kockázatokkal 
kapcsolatos gyors információcserét is. A 
178/2002/EK rendelet 50. cikke létrehozza 
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riasztási rendszert (RASFF), a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
állategészségügyről szóló rendelet számát, 
dátumát, címét, és lábjegyzetben a 
megfelelő HL hivatkozást] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikke a 
jegyzékbe foglalt betegségekkel 
kapcsolatos intézkedésekre vonatkozó 
értesítési és jelentéstételi rendszert, a(z) 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
károsítók elleni védekezési intézkedésekről 
szóló rendelet számát, dátumát, és 
lábjegyzetben a megfelelő HL 
hivatkozást]-i XXX/XXXX/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 97. cikke 
pedig a károsítók előfordulására és a meg 
nem felelések bejelentésére szolgáló 
értesítési és jelentéstételi rendszert. Az
említett rendszereknek kivétel nélkül 
összehangolt, következetes módon kell 
működniük, kihasználva az egyes 
rendszerek közötti szinergiákat, kerülve a 
párhuzamosságot, egyszerűsítve azok 
működését és javítva a hatékonyságukat.

az élelmiszer- és takarmánybiztonsági 
riasztási rendszert (RASFF), a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
állategészségügyről szóló rendelet számát, 
dátumát, címét, és lábjegyzetben a 
megfelelő HL hivatkozást] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikke a 
jegyzékbe foglalt betegségekkel 
kapcsolatos intézkedésekre és az 
élelmiszerekkel kapcsolatos visszaélésekre
vonatkozó értesítési és jelentéstételi 
rendszert, a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, 
hogy illessze be a károsítók elleni 
védekezési intézkedésekről szóló rendelet 
számát, dátumát, és lábjegyzetben a 
megfelelő HL hivatkozást]-i 
XXX/XXXX/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 97. cikke pedig a károsítók 
előfordulására és a meg nem felelések 
bejelentésére szolgáló értesítési és 
jelentéstételi rendszert. Az említett 
rendszereknek kivétel nélkül összehangolt, 
következetes módon kell működniük, 
kihasználva az egyes rendszerek közötti 
szinergiákat, kerülve a párhuzamosságot, 
egyszerűsítve azok működését és javítva a 
hatékonyságukat.

__________________ __________________
21 HL L 8., 2003.01.14., 44. o. 21 HL L 8., 2003.01.14., 44. o.

Or. en

Módosítás 106
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
74 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(74a) Az adminisztratív terhek és 
ellenőrzési költségek minimalizálása 
érdekében, továbbá hogy az EU és a 
tagállamai hatékonyan tudjanak 
egymással elektronikus úton 
kommunikálni a harmadik országokkal 
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fenntartott kereskedelmi kapcsolatokat 
illetően, szükséges, hogy az elektronikus 
bizonyítványok vagy a más elektronikus 
adatok kicserélésekor a Bizottság és a 
tagállamok illetékes hatóságai az ENSZ 
által létrehozott, a kereskedelem 
elősegítésével és elektronikus üzletvitellel 
foglalkozó központ (ENSZ/CEFACT) 
által előírt módon a szabványos WC3 
(World Wide Web Consotrium) XML-
sémák alapján történő elektronikus 
tanúsításra vonatkozó iránymutatáson 
alapuló, nemzetközileg szabványosított 
nyelvet, üzenetstruktúrát és adatcsere-
protokollt, valamint biztonságos 
kicserélési mechanizmusokat 
használjanak az illetékes hatóságok 
között.

Or. en

Módosítás 107
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
77 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77) A szabályok megsértésére az Unió 
minden részében nemzeti szintű, hatékony, 
visszatartó erejű és arányos szankcióknak 
kell vonatkozniuk. A szándékos 
jogsértésekre alkalmazandó pénzügyi 
szankcióknak kellően visszatartó erejűnek 
kell lenniük, és azok összegét úgy kell 
megállapítani, hogy feltehetően 
kompenzálja a jogsértést elkövető által várt 
gazdasági haszon mértékét. A 
tagállamoknak ezenfelül megfelelő 
büntetőjogi és/vagy közigazgatási 
szankciókat kell alkalmazniuk a hatósági 
ellenőrzés során az együttműködést 
megtagadó vállalkozókkal szemben.

(77) A szabályok megsértésére az Unió 
minden részében nemzeti szintű, hatékony, 
visszatartó erejű és arányos szankcióknak 
kell vonatkozniuk. A szándékos 
jogsértésekre alkalmazandó pénzügyi 
szankcióknak kellően visszatartó erejűnek 
kell lenniük, és azok összegét úgy kell 
megállapítani, hogy legalább a kétszeresét 
érje el a jogsértést elkövető által várt 
gazdasági haszon mértékének. A 
tagállamoknak ezenfelül megfelelő 
büntetőjogi és/vagy közigazgatási 
szankciókat kell alkalmazniuk a hatósági 
ellenőrzés során az együttműködést 
megtagadó vállalkozókkal szemben.

Or. en
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Módosítás 108
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
77 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(77a) Annak érdekében, hogy teljesíteni 
tudják az állatok és termékek EU-ba 
történő behozatalára vonatkozó 
feltételeket, célszerű figyelembe venni a 
fejlődő országok és különösen a 
legkevésbé fejlett országok különleges 
igényeit, és támogatni őket hatósági 
ellenőrzéseik szervezésében.

Or. de

Indokolás

Az (új) 128a. cikkre vonatkozó módosítással összhangban, alapul véve a jelenleg érvényes 
szabályokat.

Módosítás 109
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
78 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(78) Ez a rendelet olyan területeket 
szabályoz, amelyeket jelenleg hatályos jogi 
aktusok is szabályoznak. A párhuzamosság 
elkerülése és az egységes jogi keret 
megteremtése érdekében a következő jogi 
aktusokat hatályon kívül kell helyezni és e 
rendelet szabályaival kell felváltani: az 
állat-egészségügyi és 
tenyésztéstechnológiai jogszabályok helyes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
tagállamok közigazgatási hatóságai közötti 
kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez 
utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről 

(78) Ez a rendelet olyan területeket 
szabályoz, amelyeket jelenleg hatályos jogi 
aktusok is szabályoznak. A párhuzamosság 
elkerülése és az egységes jogi keret 
megteremtése érdekében a következő jogi 
aktusokat hatályon kívül kell helyezni és e 
rendelet szabályaival kell felváltani: az 
állat-egészségügyi és 
tenyésztéstechnológiai jogszabályok helyes 
alkalmazásának biztosítása érdekében a 
tagállamok közigazgatási hatóságai közötti 
kölcsönös segítségnyújtásról, valamint ez 
utóbbiak és a Bizottság együttműködéséről 
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szóló, 1989. november 21-i 89/608/EGK 
tanácsi irányelv23; a belső piac 
megvalósításának céljával a Közösségen 
belüli kereskedelemben alkalmazható állat-
egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 
1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi 
irányelv24; egyes élőállatok és állati 
termékek Közösségen belüli 
kereskedelmében a belső piac 
megvalósításának céljával alkalmazandó 
állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai 
ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 
90/425/EGK tanácsi irányelv25; a 
91/496/EGK tanácsi irányelv; az állat-
egészségügyi behozatali eljárások 
számítógépesítéséről (Shift program), és a 
90/675/EGK, 91/496/EGK, 91/628/EGK 
irányelv, illetve a 90/424/EGK határozat 
módosításáról, továbbá a 88/192/EGK 
határozat hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 1992. július 13-i 92/438/EGK 
tanácsi határozat26; a 96/23/EK tanácsi 
irányelv; az állatok és állati eredetű 
termékek bizonyítványainak kiállításáról 
szóló, 1996. december 17-i 96/93/EK 
tanácsi irányelv27; a 97/78/EK tanácsi 
irányelv; a 882/2004/EK rendelet;
valamint az emberi fogyasztásra szánt 
állati eredetű termékek hatósági 
ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó 
különleges szabályok megállapításáról 
szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet28.

szóló, 1989. november 21-i 89/608/EGK 
tanácsi irányelv23; a belső piac 
megvalósításának céljával a Közösségen 
belüli kereskedelemben alkalmazható állat-
egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 
1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi 
irányelv24; egyes élőállatok és állati 
termékek Közösségen belüli 
kereskedelmében a belső piac 
megvalósításának céljával alkalmazandó 
állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai 
ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 
90/425/EGK tanácsi irányelv25; a 
91/496/EGK tanácsi irányelv; az állat-
egészségügyi behozatali eljárások 
számítógépesítéséről (Shift program), és a 
90/675/EGK, 91/496/EGK, 91/628/EGK 
irányelv, továbbá a 88/192/EGK határozat 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 
1992. július 13-i 92/438/EGK tanácsi 
határozat26; a 96/23/EK tanácsi irányelv; az 
állatok és állati eredetű termékek 
bizonyítványainak kiállításáról szóló, 
1996. december 17-i 96/93/EK tanácsi 
irányelv27; a 97/78/EK tanácsi irányelv; a 
882/2004/EK rendelet; 

__________________ __________________
23 HL L 351., 1989.12.21., 34. o. 23 HL L 351., 1989.12.21., 34. o.
24 HL L 395., 1989.12.30., 13. o. 24 HL L 395., 1989.12.30., 13. o.
25 HL L 224., 1990.8.18., 29. o. 25 HL L 224., 1990.8.18., 29. o.
26 HL L 243., 1992.8.25., 27. o. 26 HL L 243., 1992.8.25., 27. o.
27 HL L 13., 1997.1.16., 28. o. 27 HL L 13., 1997.1.16., 28. o.
28 HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

Or. de
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Indokolás

Az uniós referencialaboratóriumok biztos finanszírozásához szükséges a Tanács 
határozatának fenntartása. A 854/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezésével az e 
rendelettervezet hatálya alá nem tartozó állati termékek egészségügyi ellenőrzésének 
különleges szabályai tekintetében bizonytalanság jön létre.

Módosítás 110
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
79 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(79) A következetesség biztosítása 
érdekében továbbá a következő jogi 
aktusokat módosítani kell: az egyes fertőző 
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, 
az ellenük való védekezésre és a 
felszámolásukra vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet29; az állatoknak a szállítás és a 
kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, 
valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK 
irányelv és a 1255/97/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2004. december 22-i 
2005/1/EK tanácsi rendelet30; a növényi és 
állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén 
található megengedett növényvédőszer-
maradékok határértékéről, valamint a 
91/414/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2005. február 23-i 
396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet31; az ökológiai termelésről és az 
ökológiai termékek címkézéséről és a 
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 
834/2007/EK tanácsi rendelet32; az 
1069/2009/EK rendelet; az állatok 
leölésük során való védelméről szóló, 
2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet33; a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról valamint a 
79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 

(79) A következetesség biztosítása 
érdekében továbbá a következő jogi 
aktusokat módosítani kell: az egyes fertőző 
szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, 
az ellenük való védekezésre és a 
felszámolásukra vonatkozó szabályok 
megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 
999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet29; az állatoknak a szállítás és a 
kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, 
valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK 
irányelv és a 1255/97/EK rendelet 
módosításáról szóló, 2004. december 22-i 
2005/1/EK tanácsi rendelet30; a növényi és 
állati eredetű élelmiszerekben és 
takarmányokban, illetve azok felületén 
található megengedett növényvédőszer-
maradékok határértékéről, valamint a 
91/414/EGK tanácsi irányelv 
módosításáról szóló, 2005. február 23-i 
396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet31; az ökológiai termelésről és az 
ökológiai termékek címkézéséről és a 
2092/91/EGK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 
834/2007/EK tanácsi rendelet32; az állatok 
leölésük során való védelméről szóló, 
2009. szeptember 24-i 1099/2009/EK 
tanácsi rendelet33; a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról valamint a 
79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 
irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
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irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet34; a 
mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 
2012. november 21-i 1151/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet35; a 
tenyésztés céljából tartott állatok 
védelméről szóló, 1998. július 20-i 
98/58/EK tanácsi irányelv36; a tojótyúkok 
védelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapításáról 
szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi 
irányelv37; a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet38; a 
takarmányozási célra felhasznált 
adalékanyagokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet39; a 
hústermelés céljából tartott csirkék 
védelmét szolgáló minimumszabályok 
megállapításáról szóló, 2007. június 28-i 
2007/43/EK tanácsi irányelv40; a borjak 
védelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapításáról 
szóló, 2008. december 18-i 2008/119/EK 
tanácsi irányelv41; a sertések védelmére 
vonatkozó minimumkövetelmények 
megállapításáról szóló, 2008. december 18-
i 2008/120/EK tanácsi irányelv42; a 
peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv43.

szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet34; a 
mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 
2012. november 21-i 1151/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet35; a 
tenyésztés céljából tartott állatok 
védelméről szóló, 1998. július 20-i 
98/58/EK tanácsi irányelv36; a tojótyúkok 
védelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapításáról 
szóló, 1999. július 19-i 1999/74/EK tanácsi 
irányelv37; a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet38; a 
takarmányozási célra felhasznált 
adalékanyagokról szóló, 
2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet39; a 
hústermelés céljából tartott csirkék 
védelmét szolgáló minimumszabályok 
megállapításáról szóló, 2007. június 28-i 
2007/43/EK tanácsi irányelv40; a borjak 
védelmére vonatkozó 
minimumkövetelmények megállapításáról 
szóló, 2008. december 18-i 2008/119/EK 
tanácsi irányelv41; a sertések védelmére 
vonatkozó minimumkövetelmények 
megállapításáról szóló, 2008. december 18-
i 2008/120/EK tanácsi irányelv42; a 
peszticidek fenntartható használatának 
elérését célzó közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 
2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv43.

__________________ __________________
29 HL L 147., 2001.5.31., 1. o. 29 HL L 147., 2001.5.31., 1. o.
30 HL L 3., 2005.1.5., 1. o. 30 HL L 3., 2005.1.5., 1. o.
31 HL L 70., 2005.3.16., 1. o. 31 HL L 70., 2005.3.16., 1. o.
32 HL L 189., 2007.7.20., 1. o. 32 HL L 189., 2007.7.20., 1. o.
33 HL L 303., 2009.11.18., 1. o. 33 HL L 303., 2009.11.18., 1. o.
34 HL L 309., 2009.11.24., 1. o. 34 HL L 309., 2009.11.24., 1. o.
35 HL L 343., 2012.12.14., 1. o. 35 HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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38 HL L 268., 2003.10.18., 1. o. 38 HL L 268., 2003.10.18., 1. o.
39 HL L 268., 2003.10.18., 29. o. 39 HL L 268., 2003.10.18., 29. o.
40 HL L 812., 2007.7.12., 19. o. 40 HL L 812., 2007.7.12., 19. o.
41 HL L 10., 2009.1.15., 7. o. 41 HL L 10., 2009.1.15., 7. o.
42 HL L 47., 2009.2.18., 5. o. 42 HL L 47., 2009.2.18., 5. o.
43 HL L 309., 2009.11.24., 71. o. 43 HL L 309., 2009.11.24., 71. o.

Or. de

Indokolás

Összhangban a 17. cikkhez fűzött módosításokkal, az állati melléktermékekről szóló irányelv 
hatályon kívül helyezését törölni kell.

Módosítás 111
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Az európai szabványokra vonatkozó 
hivatkozások módosítása, valamint annak 
érdekében, hogy e rendelet II. és 
III. melléklete figyelembe vegye a 
jogalkotási, műszaki és tudományos 
fejleményeket, és hogy ez a rendelet az 
alkalmazási körébe tartozó területek 
tekintetében a hatósági ellenőrzésekre és 
más hatósági tevékenységekre vonatkozó 
különös szabályokkal – többek között a 
személyzet képesítésére és képzésére, az 
illetékes hatóságok kiegészítő felelősségi 
köreire és feladataira, a laboratóriumok 
akkreditációjának elhagyását lehetővé tevő 
esetekre, a határokon végzett hatósági 
ellenőrzések alóli egyes mentességekre, az 
azonossági ellenőrzések és fizikai 
ellenőrzések gyakoriságának 
meghatározásához alkalmazott 

(81) Az európai szabványokra vonatkozó 
hivatkozások módosítása, valamint annak 
érdekében, hogy e rendelet II. és 
III. melléklete figyelembe vegye a 
jogalkotási, műszaki és tudományos 
fejleményeket, és hogy ez a rendelet az 
alkalmazási körébe tartozó területek 
tekintetében a hatósági ellenőrzésekre és 
más hatósági tevékenységekre vonatkozó 
különös szabályokkal – többek között a 
személyzet képesítésére, az illetékes 
hatóságok kiegészítő felelősségi köreire és 
feladataira, a laboratóriumok 
akkreditációjának elhagyását lehetővé tevő 
esetekre, a határokon végzett hatósági 
ellenőrzések alóli egyes mentességekre, az 
azonossági ellenőrzések és fizikai 
ellenőrzések gyakoriságának 
meghatározásához alkalmazott 
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kritériumokra, a harmadik országokból az 
Unióba érkező egyes állatok vagy 
termékek által teljesítendő feltételek 
meghatározására, az európai uniós 
referencialaboratóriumok és 
referenciaközpontok által teljesítendő 
kiegészítő követelményekre és feladatokra, 
a nemzeti referencialaboratóriumokra 
vonatkozó kiegészítő követelményekre, a 
kockázat szerinti csoportosításra, valamint 
a többéves nemzeti ellenőrzési tervek 
teljesítménymutatóira vonatkozó 
kritériumokra, valamint a 178/2002/EK 
rendelet 55. cikkének (1) bekezdésében 
előírt, az élelmiszerekkel és a 
takarmányokkal kapcsolatos válságkezelési 
tervekre vonatkozó szabályokkal –
egészüljön ki, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Kiemelkedően fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő tevékenysége során 
megfelelően konzultáljon, beleértve a 
szakértőkkel való konzultációt is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

kritériumokra, a harmadik országokból az 
Unióba érkező egyes állatok vagy 
termékek által teljesítendő feltételek 
meghatározására, az európai uniós 
referencialaboratóriumok és 
referenciaközpontok által teljesítendő 
kiegészítő követelményekre és feladatokra, 
a nemzeti referencialaboratóriumokra 
vonatkozó kiegészítő követelményekre, a 
kockázat szerinti csoportosításra, valamint 
a többéves nemzeti ellenőrzési tervek 
teljesítménymutatóira vonatkozó 
kritériumokra, valamint a 178/2002/EK 
rendelet 55. cikkének (1) bekezdésében 
előírt, az élelmiszerekkel és a 
takarmányokkal kapcsolatos válságkezelési 
tervekre vonatkozó szabályokkal –
egészüljön ki, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Kiemelkedően fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő tevékenysége során 
megfelelően konzultáljon, beleértve a 
szakértőkkel való konzultációt is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

Or. en

Módosítás 112
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
81 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(81) Az európai szabványokra vonatkozó 
hivatkozások módosítása, valamint annak 
érdekében, hogy e rendelet II. és 
III. melléklete figyelembe vegye a 
jogalkotási, műszaki és tudományos 

(81) Az európai szabványokra vonatkozó 
hivatkozások módosítása, valamint annak 
érdekében, hogy e rendelet II. és 
III. melléklete figyelembe vegye a 
jogalkotási, műszaki és tudományos 
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fejleményeket, és hogy ez a rendelet az 
alkalmazási körébe tartozó területek 
tekintetében a hatósági ellenőrzésekre és 
más hatósági tevékenységekre vonatkozó 
különös szabályokkal – többek között a 
személyzet képesítésére és képzésére, az 
illetékes hatóságok kiegészítő felelősségi 
köreire és feladataira, a laboratóriumok 
akkreditációjának elhagyását lehetővé tevő 
esetekre, a határokon végzett hatósági 
ellenőrzések alóli egyes mentességekre, az 
azonossági ellenőrzések és fizikai 
ellenőrzések gyakoriságának 
meghatározásához alkalmazott 
kritériumokra, a harmadik országokból az 
Unióba érkező egyes állatok vagy 
termékek által teljesítendő feltételek 
meghatározására, az európai uniós 
referencialaboratóriumok és 
referenciaközpontok által teljesítendő 
kiegészítő követelményekre és feladatokra, 
a nemzeti referencialaboratóriumokra 
vonatkozó kiegészítő követelményekre, a 
kockázat szerinti csoportosításra, valamint 
a többéves nemzeti ellenőrzési tervek 
teljesítménymutatóira vonatkozó 
kritériumokra, valamint a 178/2002/EK 
rendelet 55. cikkének (1) bekezdésében 
előírt, az élelmiszerekkel és a 
takarmányokkal kapcsolatos válságkezelési 
tervekre vonatkozó szabályokkal –
egészüljön ki, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Kiemelkedően fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő tevékenysége során 
megfelelően konzultáljon, beleértve a 
szakértőkkel való konzultációt is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő 
időben történő és megfelelő átadását.

fejleményeket, és hogy ez a rendelet az 
alkalmazási körébe tartozó területek 
tekintetében a hatósági ellenőrzésekre és 
más hatósági tevékenységekre vonatkozó 
különös szabályokkal – többek között a 
személyzet képesítésére és képzésére, az 
illetékes hatóságok kiegészítő felelősségi 
köreire és feladataira, a laboratóriumok 
akkreditációjának elhagyását lehetővé tevő 
esetekre, a határokon végzett hatósági 
ellenőrzések alóli egyes mentességekre, az 
azonossági ellenőrzések és fizikai 
ellenőrzések gyakoriságának 
meghatározásához alkalmazott 
kritériumokra, a harmadik országokból az 
Unióba érkező egyes állatok vagy 
termékek által teljesítendő feltételek 
meghatározására, az európai uniós 
referencialaboratóriumok és 
referenciaközpontok által teljesítendő 
kiegészítő követelményekre és feladatokra, 
a nemzeti referencialaboratóriumokra 
vonatkozó kiegészítő követelményekre, a 
kockázat szerinti csoportosításra, valamint 
a többéves nemzeti ellenőrzési tervek 
teljesítménymutatóira vonatkozó 
kritériumokra, valamint a 178/2002/EK 
rendelet 55. cikkének (1) bekezdésében 
előírt, az élelmiszerekkel és a 
takarmányokkal kapcsolatos válságkezelési 
tervekre vonatkozó szabályokkal –
egészüljön ki, a Bizottság kivételes 
esetekben felhatalmazható arra, hogy az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el. Kiemelkedően fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő tevékenysége során 
megfelelően konzultáljon, beleértve a 
szakértőkkel való konzultációt is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése és kidolgozása 
során biztosítania kell a releváns 
dokumentumoknak az Európai Parlament 
és a Tanács részére történő egyidejű, kellő
időben történő és megfelelő átadását.

Or. de
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Módosítás 113
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
83 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(83) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek, többek között az auditokra 
vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a 
bizonyítványok és más dokumentumok 
formátumának, a számítógépes 
információkezelési rendszerek 
létrehozásának, a vállalkozók és az 
illetékes hatóságok, valamint az illetékes 
hatóságok, vámhatóságok és más 
hatóságok közötti együttműködésnek, a
mintavételi és laboratóriumi analitikai,
tesztelési és diagnosztikai módszereknek és 
azok hitelesítésének és értelmezésének, a 
nyomon követhetőségnek, az ellenőrzésnek 
alávetett termékek vagy áruk jegyzékbe 
vételének, valamint az egyes állatok és 
termékek tekintetében az Unióba 
behozatali engedéllyel rendelkező országok 
és régiók jegyzékbe vételének, a 
szállítmányokra vonatkozó előzetes 
értesítésnek, az információcserének, a 
határállomásoknak, az elkülönítésnek és 
zárlatnak, a harmadik országok által a 
kivitel előtt végzett ellenőrzések 
jóváhagyásának, az egyes, harmadik 
országból vagy annak valamely régiójából 
származó állatokhoz vagy termékekhez 
kapcsolódó kockázatok kezelését vagy 
széles körben történő súlyos jogsértés 
megszüntetését célzó intézkedéseknek, az 
Unióban alkalmazottakkal egyenértékű 
biztosítékokat nyújtó harmadik országok 
vagy régiók elismerésének és az elismerés 
visszavonásának, a tagállami személyzeti 
képzési tevékenységeknek és a tagállamok 
közötti személyzeti csereprogramoknak a 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. 
Ezeket a hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 

(83) E rendelet végrehajtása egységes 
feltételeinek, többek között az auditokra 
vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a 
bizonyítványok és más dokumentumok 
formátumának, a számítógépes 
információkezelési rendszerek 
létrehozásának, a vállalkozók és az 
illetékes hatóságok, valamint az illetékes 
hatóságok, vámhatóságok és más 
hatóságok közötti együttműködésnek, a
tesztelési és diagnosztikai módszereknek és 
azok hitelesítésének, a nyomon 
követhetőségnek, az ellenőrzésnek 
alávetett termékek vagy áruk jegyzékbe 
vételének, valamint az egyes állatok és 
termékek tekintetében az Unióba 
behozatali engedéllyel rendelkező országok 
és régiók jegyzékbe vételének, a 
szállítmányokra vonatkozó előzetes 
értesítésnek, az információcserének, a 
határállomásoknak, az elkülönítésnek és 
zárlatnak, az egyes, harmadik országból 
vagy annak valamely régiójából származó 
állatokhoz vagy termékekhez kapcsolódó 
kockázatok kezelését vagy széles körben 
történő súlyos jogsértés megszüntetését 
célzó intézkedéseknek, az Unióban 
alkalmazottakkal egyenértékű 
biztosítékokat nyújtó harmadik országok 
vagy régiók elismerésének és az elismerés 
visszavonásának a biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. 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 rendeletnek44

megfelelően kell gyakorolni.
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mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek44

megfelelően kell gyakorolni.

__________________ __________________
44 HL L 55., 2011.2.28., 13. o. 44 HL L 55., 2011.2.28., 13. o.

Or. en

Módosítás 114
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
84 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(84) Mivel e rendelet célját, nevezetesen az 
agrár-élelmiszeripari láncra vonatkozó 
uniós szabályok alkalmazásának 
biztosítása céljából végzett hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek harmonizált 
megközelítésének biztosítását a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és ezért annak hatása, 
valamint összetett, határokon átnyúló és 
nemzetközi jellege miatt az Unió szintjén 
jobban megvalósítható, az Unió 
intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvének megfelelően. 
Összhangban az említett cikkben 
meghatározott arányosság elvével, e 
rendelet nem haladja meg a célkitűzések 
eléréséhez szükséges mértéket,

törölve

Or. de

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a nemzeti hatóságokat eltérően szervezik meg, a harmonizált eljárási 
szabályoknak nem lenne értelmük. A jogalkotó azonkívül nem illetékes annak megvizsgálására, 
hogy saját jogi aktusai megfelelnek-e az arányosság kritériumának. Ez a bíróság dolga.
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Módosítás 115
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) élelmiszerek és élelmiszer-biztonság az 
élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -
forgalmazás valamennyi szakaszában, 
ideértve azokat a szabályokat, amelyek 
célja a tisztességes gyakorlat garantálása a 
kereskedelemben, és a fogyasztók védelme 
és tájékoztatása, valamint az 
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak 
előállítása és felhasználása;

a) élelmiszerek, élelmiszer-biztonság és 
élelmiszer-minőség, az élelmiszer-
termelés, -feldolgozás és -forgalmazás 
valamennyi szakaszában, ideértve azokat a 
szabályokat, amelyek célja a tisztességes 
gyakorlat garantálása a kereskedelemben, 
és a fogyasztók védelme és tájékoztatása, 
valamint az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagok és tárgyak előállítása és 
felhasználása;

Or. en

Módosítás 116
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) élelmiszerek és élelmiszer-biztonság az 
élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -
forgalmazás valamennyi szakaszában, 
ideértve azokat a szabályokat, amelyek 
célja a tisztességes gyakorlat garantálása a 
kereskedelemben, és a fogyasztók védelme 
és tájékoztatása, valamint az 
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak 
előállítása és felhasználása;

a) élelmiszerek, élelmiszer-biztonság és az 
élelmiszerek egészségessége, az 
élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -
forgalmazás valamennyi szakaszában, 
ideértve azokat a szabályokat, amelyek 
célja a tisztességes gyakorlat garantálása a 
kereskedelemben, és a fogyasztók védelme 
és tájékoztatása, valamint az 
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak 
előállítása és felhasználása;

Or. en
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Módosítás 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) élelmiszerek és élelmiszer-biztonság az 
élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -
forgalmazás valamennyi szakaszában, 
ideértve azokat a szabályokat, amelyek 
célja a tisztességes gyakorlat garantálása a 
kereskedelemben, és a fogyasztók védelme 
és tájékoztatása, valamint az 
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak 
előállítása és felhasználása;

a) élelmiszerek és élelmiszer-biztonság az 
élelmiszer-termelés, -feldolgozás és -
forgalmazás valamennyi szakaszában, 
ideértve azokat a szabályokat, amelyek 
célja a minőség és a tisztességes gyakorlat 
garantálása a kereskedelemben, és a 
fogyasztók védelme és tájékoztatása, 
valamint az élelmiszerekkel 
rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő 
anyagok és tárgyak előállítása és 
felhasználása;

Or. es

Indokolás

Egyértelműen fel kell tüntetni, hogy a kereskedelmi minőség ellenőrzése a rendelet hatálya 
alá tartozik, hogy eljárást lehessen indítani az élelmiszerekkel való visszaélések eseteiben.

Módosítás 118
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a géntechnológiával módosított 
szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátása és zárt rendszerben történő 
felhasználása;

törölve

Or. de
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Indokolás

A szabályokat az adott különös jogszabályban kell rögzíteni, mivel azok nincsenek 
összhangban az élelmiszerek ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési szabályok célkitűzéseivel.

Módosítás 119
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a géntechnológiával módosított 
szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátása és zárt rendszerben történő 
felhasználása;

törölve

Or. es

Indokolás

E tevékenységek esetében, amelyek általában nem függenek össze az élelmiszerláncra 
vonatkozó biztonsági előírásokkal, az emberi, állati és növényi egészséget, valamint a 
környezetet veszélyeztető lehetséges kockázatok értékelését, kezelését és nyomon követését az 
erre irányuló konkrét jogszabályok tartalmazzák.

Módosítás 120
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a géntechnológiával módosított 
szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátása és zárt rendszerben történő 
felhasználása;

b) a géntechnológiával módosított 
szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátása;

Or. fr

Indokolás

A géntechnológiával módosított szervezetek zárt rendszerben történő felhasználása magában 
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foglalja a géntechnológiával módosított szervezetek orvosi és kutatási célú felhasználását is, 
ami nagyon távol áll a javaslat hatályától.

Módosítás 121
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a géntechnológiával módosított
szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátása és zárt rendszerben történő 
felhasználása;

b) a géntechnológiával módosított
élelmiszerek és takarmányok környezetbe 
történő szándékos kibocsátása és zárt 
rendszerben történő felhasználása;

Or. en

Módosítás 122
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) takarmány és takarmánybiztonság a 
takarmánytermelés, -feldolgozás és -
forgalmazás, valamint a 
takarmányfelhasználás valamennyi 
szakaszában, ideértve azokat a szabályokat, 
amelyek célja a tisztességes gyakorlat 
garantálása a kereskedelemben, és a 
fogyasztók védelme és tájékoztatása;

c) takarmány és takarmánybiztonság a 
takarmánytermelés, -feldolgozás és -
forgalmazás, valamint a 
takarmányfelhasználás valamennyi 
szakaszában, ideértve azokat a szabályokat, 
amelyek célja a tisztességes gyakorlat 
garantálása a kereskedelemben, és a 
fogyasztók egészségének és érdekeinek
védelme és a fogyasztók tájékoztatása;

Or. en

Módosítás 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

d) az állat-egészségügyi követelmények 
meghatározása;

d) az állat-egészségügyi – különösen a 
vállalkozók állat-egészségügyi 
követelményeknek való megfelelésével 
közvetlenül kapcsolatos – követelmények 
meghatározása;

Or. es

Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy a javaslat az állategészségügy területén 
tevékenykedő vállalkozókra vonatkozzon, és ne vonatkozzon az illetékes hatóságokra a 
járványügyi felügyeleti és felszámolási programok végrehajtása során.

Módosítás 124
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az állati melléktermékekből és a belőlük 
származó termékekből származó, az 
emberek vagy az állatok egészségét érintő 
kockázatok megelőzése és csökkentése;

törölve

Or. de

Indokolás

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékek kezelésére vonatkozóan az 
1069/2009/EK rendelet részletes higiéniai szabályokat és azok ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokat állapít meg. E rendeletet fenn kell tartani.

Módosítás 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

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

ea) az antimikrobiális rezisztencia 
állatokban és emberekben, továbbá a 
környezetben való kialakulásának 
megelőzése és csökkentése;

Or. en

Indokolás

Az antibiotikumokat tartalmazó állatgyógyászati készítmények az állatok és az ember esetében 
is azt eredményezte, hogy Európában megnőtt az antimikrobiális rezisztencia szintje. Ez a 
fejlemény fenyegetést jelent az állatok és az emberek egészségére, továbbá a környezetre 
nézve, az Uniónak pedig keresnie kell annak módját, hogy csökkenteni lehessen az ilyen 
állatgyógyászati termékek alkalmazásának mértékét. Ezért a hatósági ellenőrzéseknek 
kifejezetten célja kell legyen az antimikrobiális rezisztencia csökkentése is.

Módosítás 126
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a károsítók elleni védekezési 
intézkedések;

törölve

Or. de

Indokolás

A szabályokat az adott különös jogszabályban kell rögzíteni, mivel azok nincsenek 
összhangban az élelmiszerek ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési szabályok célkitűzéseivel.

Módosítás 127
Ewald Stadler

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

g) a károsítók elleni védekezési 
intézkedések;

törölve

Or. de

Módosítás 128
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a károsítók elleni védekezési 
intézkedések;

törölve

Or. en

Módosítás 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a károsítók elleni védekezési 
intézkedések;

törölve

Or. es

Indokolás

Ezzel a rendelet hatálya kiterjed a növényegészségügyre is, amely nem volt tárgya a 
882/2004/EK rendeletnek. A rendelet hatályának kiterjesztése komoly alkalmazkodást követel 
meg a növény-egészségügyi területen végzett egyes ellenőrzések miatt, amelynek 
következményeit az ezen ellenőrzési és vizsgálati rendszerek sajátosságait figyelembe véve 
kellene mérlegelni.



PE526.075v01-00 64/125 AM\1013302HU.doc

HU

Módosítás 130
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a forgalomba hozatalra szánt növényi 
szaporítóanyagok előállítása és 
forgalomba hozatala;

törölve

Or. de

Indokolás

A szabályokat az adott különös jogszabályban kell rögzíteni, mivel azok nincsenek 
összhangban az élelmiszerek ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési szabályok célkitűzéseivel.

Módosítás 131
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a forgalomba hozatalra szánt növényi 
szaporítóanyagok előállítása és 
forgalomba hozatala;

törölve

Or. de

Módosítás 132
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a forgalomba hozatalra szánt növényi 
szaporítóanyagok előállítása és 

törölve
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forgalomba hozatala;

Or. en

Módosítás 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a forgalomba hozatalra szánt növényi 
szaporítóanyagok előállítása és 
forgalomba hozatala;

törölve

Or. es

Indokolás

Ezzel a rendelet hatálya kiterjed a növényegészségügyre is, amely nem volt tárgya a 
882/2004/EK rendeletnek. A rendelet hatályának kiterjesztése komoly alkalmazkodást követel 
meg a növény-egészségügyi területen végzett egyes ellenőrzések miatt, amelynek 
következményeit az ezen ellenőrzési és vizsgálati rendszerek sajátosságait figyelembe véve 
kellene mérlegelni.

Módosítás 134
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a forgalomba hozatalra szánt növényi 
szaporítóanyagok előállítása és forgalomba 
hozatala;

h) a forgalomba hozatalra szánt növényi 
szaporítóanyagok előállítása és forgalomba 
hozatala, az erdészeti szaporítóanyagok 
forgalmazásáról szóló 1999/105/EK 
irányelv hatálya alá tartozó erdészeti 
szaporítóanyagok kivételével;

Or. en
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Indokolás

Az erdészeti szaporítóanyagokra vonatkozó hatályos jogszabályi keretrendszer modern, és jól 
működik. Az erdészeti szaporítóanyagok e rendeletbe való belefoglalásának következménye 
egy kevésbé rugalmas, kevésbé hatékony, bonyolult és költséges jogszabály lenne, amely 
anélkül növelné az erdőtulajdonosok és a hatóságok adminisztratív terheit, hogy bármilyen 
előnye is lenne.

Módosítás 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) a forgalomba hozatalra szánt növényi 
szaporítóanyagok előállítása és forgalomba 
hozatala;

h) a forgalomba hozatalra szánt növényi 
szaporítóanyagok előállítása és forgalomba 
hozatala, az 1999/105/EK irányelv hatálya 
alá tartozó erdészeti szaporítóanyagok 
kivételével;

Or. en

Indokolás

Az erdészet szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló hatályos 1999/105/EK tanácsi irányelv, 
amely az erdészeti szaporítóanyagok ellenőrzésére is kiterjed, jól működik. Az erdészeti 
szaporítóanyagok belefoglalása a hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletbe jelentős 
mértékben növelné a vállalkozók és a hatóságok adminisztratív terheit. Emellett az Erdészeti 
Állandó Bizottság által 2012. július 4-én elfogadott vélemény szerint az erdészeti 
szaporítóanyagokat mentesíteni kell a hatósági ellenőrzésről és a növényi 
szaporítóanyagokról szóló rendeletek alkalmazása alól.

Módosítás 136
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a növényvédő szerek forgalomba 
hozatalára és felhasználására, valamint a 
peszticidek fenntartható felhasználására 

törölve
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vonatkozó követelmények meghatározása;

Or. de

Indokolás

A szabályokat az adott különös jogszabályban kell rögzíteni, mivel azok nincsenek 
összhangban az élelmiszerek ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzési szabályok célkitűzéseivel.

Módosítás 137
Astrid Lulling, Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) az ökológiai termelés és az ökológiai 
termékek címkézése;

törölve

Or. fr

Indokolás

Az ökológiai gazdálkodás területén folytatott ellenőrzések jelentősen különböznek az 
általános értelemben vett élelmiszer-biztonsági ellenőrzésektől. Ugyanis ebben az ágazatban 
az – elsősorban a termeléssel kapcsolatos szabályokra vonatkozó, az egészségvédelmi 
kérdéseket azonban mellőző – előírások betartását ellenőrzik. Következésképpen nem 
túlzottan logikus beilleszteni az ökológiai gazdálkodás kérdését az ellenőrzésre irányuló 
horizontális rendeletbe.

Módosítás 138
Astrid Lulling, Georges Bach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) az oltalom alatt álló 
eredetmegjelölések, oltalom alatt álló 
földrajzi jelzések és hagyományos 
különleges termék jelzések alkalmazása és 

törölve
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címkézése.

Or. fr

Indokolás

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölésekkel kapcsolatos ellenőrzések jelentősen különböznek 
az általános értelemben vett élelmiszer-biztonsági ellenőrzésektől. Ugyanis ebben az 
ágazatban az – elsősorban a termeléssel kapcsolatos szabályokra vonatkozó, az 
egészségvédelmi kérdéseket azonban mellőző – előírások betartását ellenőrzik. 
Következésképpen nem túlzottan logikus beilleszteni az oltalom alatt álló eredetmegjelölések 
kérdését az ellenőrzésre irányuló horizontális rendeletbe.

Módosítás 139
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) állatgyógyászati készítmények 
forgalomba hozatala és alkalmazása.

Or. fr

Indokolás

Az állatgyógyászati készítmények és az ezen a téren alkalmazott ellenőrzések közvetlenül 
összefüggenek az állategészségüggyel és az élelmiszerbiztonsággal, és ugyanazoknak a 
szabályoknak kell vonatkozni rájuk, beleértve az illetékes hatóságoknak a Bizottság 
szolgálatain keresztül megvalósított ellenőrzését is.

Módosítás 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) bizonyos anyagok és azok 
maradékanyagainak az élő állatokban és 
állati termékekben való előfordulásának 
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nyomon követésére vonatkozó 
követelmények meghatározása.

Or. es

Indokolás

Az indokolásból és a preambulumbekezdésekből kitűnik, hogy a bizonyos anyagok és azok 
maradékanyagainak az élő állatokban és állati termékekben való előfordulásának eddig más 
jogszabályok által szabályozott nyomon követését a bizottsági javaslat jelenleg tartalmazza. 
Ezt az 1. cikkben azonban konkrétan nem említik. A rendelet hatályával kapcsolatos kétségek 
eloszlatása érdekében erre való hivatkozást kell beilleszteni.

Módosítás 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) harmadik országokba való kivitelre 
szánt állatok vagy termékek.

törölve

Or. es

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az export továbbra sem tartozik e rendelet hatálya alá, mivel az 
export nem befolyásolja a belső piacot. Továbbá néhány cikk tartalma ellentétes lehet a 
szubszidiaritás elvével, amely szerint a döntést az egyes tagállamokra kell bízni.

Módosítás 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az 1234/2007/EK rendeletben 
meghatározott szabályok;

a) a piacok közös szervezésének 
irányításáról szóló 1234/2007/EK 
rendeletben meghatározott szabályok, 
beleértve a termelést és egyéb kvótákat, 
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valamint az intervenciót. E rendelet 
azonban a borra vonatkozó oltalom alatt 
álló eredetmegjelölésekre és földrajzi 
jelzésekre vonatkozik.

Or. es

Indokolás

Az 1234/2007/EK rendelet határozza meg a borra vonatkozó oltalom alatt álló 
eredetmegjelölésekkel és földrajzi jelzésekkel kapcsolatban alkalmazandó hatósági 
ellenőrzéseket. Ez ebben a formában nem értelmezhető, mivel a borra, illetve a 
mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozóan a 1151/2012/EK rendeletben, 
továbbá a szeszes italokat illetően a 110/2008/EK rendeletben meghatározott oltalom alatt 
álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések egymással nem összevethetők, nem egységesek, 
sőt ezt szakmailag sem indokolja semmi, ezért ez így elfogadhatatlan.

Módosítás 143
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „hatósági ellenőrzés”: az illetékes 
hatóságok által végzett bármilyen típusú 
ellenőrzés, amelynek célja a következők 
betartásának vizsgálata:

1. „hatósági ellenőrzés”: az illetékes 
hatóságok által végzett bármilyen típusú 
ellenőrzés – többek között a harmadik 
országokból származó, harmadik 
országokba irányuló kivitelre szánt 
állatokra és termékekre vonatkozóan a 
követelmények vizsgálata –, amelynek 
célja a következők betartásának vizsgálata:

Or. pl

Módosítás 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

a) e rendelet; törölve

Or. es

Indokolás

Mivel az 5., a 11. és a 137. cikk már meghatározza a rendelet végrehajtásának ellenőrzését 
szolgáló mechanizmusokat, e hivatkozás megemlítése a meghatározások között felesleges, és 
szükségtelen a vállalkozók ellenőrzéseit ugyanarra a szintre emelni, mint az illetékes 
hatóságok ellenőrzéseit. A javasolt módosítás egyszerű, mivel elegendő csupán eltávolítani a 
2 cikk (1) bekezdésének a) pontját, anélkül, hogy ez bármilyen módon megzavarná a rendelet 
értelmét.

Módosítás 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok, e szabályok alkalmazásának 
biztosítása érdekében;

b) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok – a d) és g) pont kivételével –, e 
szabályok alkalmazásának biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 146
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy tagállam azon központi hatósága, 
amelynek feladata a hatósági ellenőrzések 
és más hatósági tevékenységek 
megszervezése, e rendelet és az 1. cikk 
(2) bekezdésében foglalt szabályok szerint;

a) egy tagállam azon központi hatósága, 
amelynek feladata a hatósági ellenőrzések 
és – a bizonyítványok vagy megfelelőségi 
tanúsítványok kiállításához, 
laboratóriumok kijelöléséhez, a hatósági 
együttműködés értelmében vett 
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információcseréhez, valamint a 
jogsértések orvoslását célzó 
intézkedésekkel kapcsolatos döntésekhez 
hasonló – más hatósági tevékenységek
megszervezése és végrehajtása, e rendelet 
és az 1. cikk (2) bekezdésében foglalt 
szabályok szerint;

Or. de

Indokolás

Fontos hangsúlyozni, hogy az illetékes hatóságok a hatósági ellenőrzéseknek nemcsak a 
megszervezéséért, hanem a végrehajtásáért is felelősek. A konkretizálás érdekében legalábbis 
példákkal meg kell magyarázni a „más hatósági tevékenységek” kifejezést.

Módosítás 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) egy tagállam azon központi hatósága, 
amelynek feladata a hatósági ellenőrzések 
és más hatósági tevékenységek 
megszervezése, e rendelet és az 1. cikk 
(2) bekezdésében foglalt szabályok szerint;

a) egy tagállam azon központi hatósága, 
amelynek feladata a hatósági ellenőrzések 
és más hatósági tevékenységek 
megszervezése vagy végrehajtása, e 
rendelet és az 1. cikk (2) bekezdésében 
foglalt szabályok szerint;

Or. es

Indokolás

A meghatározás eredeti szövegezése nem említi a hatósági ellenőrzések végrehajtásáért 
felelős hatóságokat.

Módosítás 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely más hatóság, amelyre ezt a 
feladatot átruházták;

b) bármely más helyi vagy regionális
hatóság, amelyre ezt a hatáskört ruházták;

Or. es

Indokolás

Megfelelőbb a 882/04/EK rendeletben használt kifejezést megtartani, hogy 
megkülönböztethető legyen az illetékes hatóságok 3. cikkben használt fogalmától.

Módosítás 149
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) bármely más hatóság, amelyre ezt a 
feladatot átruházták;

b) bármely más közhatóság, amelyre ezt a 
feladatot átruházták;

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a hatósági ellenőrzést végzők függetlenek legyenek a 
hatósági ellenőrzés alá vont vállalkozóktól, a hatósági ellenőrzés vagy a más hatósági 
tevékenységek elvégzésének feladata kizárólag közhatóságra ruházható.

Módosítás 150
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „állatok”: a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, 
hogy illessze be az állategészségügyről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 

6. „állatok”: a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, 
hogy illessze be az állategészségügyről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 
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1. pontjában meghatározott állatok; 1. pontjában meghatározott állatok, a 
kedvtelésből tartott állatok kivételével;

Or. de

Indokolás

A kedvtelésből tartott állatokra más ellenőrzési szabályok vonatkoznak, a 
fogalommeghatározásnak ezért azokra nem kell kiterjednie.

Módosítás 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „állatok”: a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, 
hogy illessze be az állategészségügyről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 
1. pontjában meghatározott állatok;

6. „állatok”: egy vagy több, az 1. cikk (2) 
bekezdésében foglalt szabály hatálya alá 
eső, a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be az állategészségügyről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott állatok;

Or. es

Indokolás

Az állatjólét területén e rendelet ellenőrzésekre vonatkozó hatályát a gerincesekre kell 
korlátozni.

Módosítás 152
Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. „géntechnológiával módosított 
takarmány”: az 1829/2003/EK rendelet 
2. cikkének 7. pontjában meghatározott 
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géntechnológiával módosított takarmány;

Or. pl

Módosítás 153
Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. „takarmányként történő 
felhasználásra szánt géntechnológiával 
módosított szervezet”: az 1829/2003/EK 
rendelet 2. cikkének 9. pontjában 
meghatározott, takarmányként történő 
felhasználásra szánt géntechnológiával 
módosított szervezet;

Or. pl

Módosítás 154
Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9c. „takarmányipari vállalkozó”: a 
183/2005/EK rendelet 3. cikkének b) 
pontjában meghatározott takarmányipari 
vállalkozó;

Or. pl

Módosítás 155
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „károsítók”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
1. cikkének 1. pontjában meghatározott 
károsítók;

törölve

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt e rendeletben nincs szükség erre a 
fogalommeghatározásra.

Módosítás 156
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „károsítók”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
1. cikkének 1. pontjában meghatározott 
károsítók;

törölve

Or. de

Módosítás 157
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „károsítók”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
1. cikkének 1. pontjában meghatározott 
károsítók;

törölve

Or. en

Módosítás 158
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. „károsítók”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
1. cikkének 1. pontjában meghatározott 
károsítók;

törölve

Or. es

Indokolás

A javasolt törlés célja az 1. cikk (2) bekezdése g) pontjához fűzött módosítással való összhang 
biztosítása.

Módosítás 159
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „növények”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 

törölve
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rendelet számát ] XXX/XXXX/EU rendelet 
2. cikkének 1. pontjában meghatározott 
növények;

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt e rendeletben nincs szükség erre a 
fogalommeghatározásra.

Módosítás 160
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „növények”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát ] XXX/XXXX/EU rendelet 
2. cikkének 1. pontjában meghatározott 
növények;

törölve

Or. de

Módosítás 161
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. „növények”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát ] XXX/XXXX/EU rendelet 
2. cikkének 1. pontjában meghatározott 
növények;

törölve
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Or. en

Módosítás 162
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „növényi szaporítóanyagok”: a(z) 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
növényi szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló rendelet 
számát, dátumát, címét, és lábjegyzetben a 
megfelelő HL hivatkozást] 
XXX/XXXX/EU rendelet 3. cikkében 
meghatározott növényi szaporítóanyagok;

törölve

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt e rendeletben nincs szükség erre a 
fogalommeghatározásra.

Módosítás 163
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „növényi szaporítóanyagok”: a(z) 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
növényi szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló rendelet 
számát, dátumát, címét, és lábjegyzetben a 
megfelelő HL hivatkozást] 
XXX/XXXX/EU rendelet 3. cikkében 
meghatározott növényi szaporítóanyagok;

törölve
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Or. de

Módosítás 164
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „növényi szaporítóanyagok”: a(z) 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
növényi szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló rendelet 
számát, dátumát, címét, és lábjegyzetben a 
megfelelő HL hivatkozást] 
XXX/XXXX/EU rendelet 3. cikkében 
meghatározott növényi szaporítóanyagok;

törölve

Or. en

Módosítás 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. „növényi szaporítóanyagok”: a(z) 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
növényi szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalomba hozataláról szóló rendelet 
számát, dátumát, címét, és lábjegyzetben a 
megfelelő HL hivatkozást] 
XXX/XXXX/EU rendelet 3. cikkében 
meghatározott növényi szaporítóanyagok;

törölve

Or. es

Indokolás

A javasolt törlés célja az 1. cikk (2) bekezdése h) pontjához fűzött módosítással való összhang 
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biztosítása.

Módosítás 166
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „növényvédő szerek”: az 
1107/2009/EK rendelet 2. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott 
növényvédő szerek;

törölve

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt e rendeletben nincs szükség erre a 
fogalommeghatározásra.

Módosítás 167
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. „növényvédő szerek”: az 
1107/2009/EK rendelet 2. cikkének 
(1) bekezdésében meghatározott 
növényvédő szerek;

15. „növényvédő szerek”: az 
1107/2009/EK rendelet 2. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott növényvédő 
szerek, kiszerelésük méretétől függetlenül;

Or. en

Módosítás 168
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „idegen faj”: olyan faj, alfaj vagy 
alacsonyabb rendű taxon, amely korábbi 
vagy jelenlegi természetes elterjedési 
területén kívül jelenik meg, beleértve e 
fajok részeit, ivarsejtjeit, spermáját, ikráit, 
szaporítóképleteit, valamint azok hibridjeit 
és fajtáit, amelyek képesek a túlélésre és 
az azt követő szaporodásra;

törölve

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt e rendeletben nincs szükség erre a 
fogalommeghatározásra.

Módosítás 169
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „idegen faj”: olyan faj, alfaj vagy 
alacsonyabb rendű taxon, amely korábbi 
vagy jelenlegi természetes elterjedési 
területén kívül jelenik meg, beleértve e 
fajok részeit, ivarsejtjeit, spermáját, ikráit, 
szaporítóképleteit, valamint azok hibridjeit 
és fajtáit, amelyek képesek a túlélésre és 
az azt követő szaporodásra;

törölve

Or. de

Módosítás 170
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „idegen faj”: olyan faj, alfaj vagy 
alacsonyabb rendű taxon, amely korábbi 
vagy jelenlegi természetes elterjedési 
területén kívül jelenik meg, beleértve e 
fajok részeit, ivarsejtjeit, spermáját, ikráit, 
szaporítóképleteit, valamint azok hibridjeit 
és fajtáit, amelyek képesek a túlélésre és 
az azt követő szaporodásra;

törölve

Or. en

Módosítás 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. „idegen faj”: olyan faj, alfaj vagy 
alacsonyabb rendű taxon, amely korábbi 
vagy jelenlegi természetes elterjedési 
területén kívül jelenik meg, beleértve e 
fajok részeit, ivarsejtjeit, spermáját, ikráit, 
szaporító képleteit, valamint azok 
hibridjeit és fajtáit, amelyek képesek a 
túlélésre és az azt követő szaporodásra;

törölve

Or. es

Indokolás

A javasolt törlés célja az 1. cikkben meghatározott hatállyal való összhang biztosítása.

Módosítás 172
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „növényi termékek”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számét] XXX/XXXX/EU rendelet 
2. cikkének 2. pontjában meghatározott 
növényi termékek;

törölve

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt e rendeletben nincs szükség erre a 
fogalommeghatározásra.

Módosítás 173
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „növényi termékek”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számét] XXX/XXXX/EU rendelet 
2. cikkének 2. pontjában meghatározott 
növényi termékek;

törölve

Or. de

Módosítás 174
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 19 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. „növényi termékek”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számét] XXX/XXXX/EU rendelet 
2. cikkének 2. pontjában meghatározott 
növényi termékek;

törölve

Or. en

Módosítás 175
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „egyéb tárgyak”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
2. cikkének 4. pontjában meghatározott 
egyéb tárgyak;

törölve

Or. de

Módosítás 176
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. „egyéb tárgyak”: a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
2. cikkének 4. pontjában meghatározott 
egyéb tárgyak;

törölve
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Or. en

Módosítás 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóságok bármely olyan 
tisztviselője, akit az ilyen hatóságok által 
kiállított hatósági bizonyítványok 
aláírására felhatalmaztak;

a) az illetékes hatóságok által hivatalosan 
elismert bármely olyan természetes vagy 
jogi személy, akit az ilyen hatóságok által 
kiállított hatósági bizonyítványok 
aláírására és kiadására felhatalmaztak;

Or. es

Módosítás 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 22 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) amennyiben az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok így 
rendelkeznek – bármely olyan személy, 
akit az illetékes hatóságok által kiállított 
hatósági bizonyítványok aláírására 
felhatalmaztak;

(b) amennyiben az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok így 
rendelkeznek – bármely olyan személy, 
akit az illetékes hatóságok által kiállított 
hatósági bizonyítványok aláírására és 
kiadására felhatalmaztak;

Or. es

Módosítás 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 24 pont – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet; törölve

Or. es

Indokolás

Mivel az 5., a 11. és a 137. cikk már meghatározza a rendelet végrehajtásának ellenőrzését 
szolgáló mechanizmusokat, e hivatkozás megemlítése a meghatározások között felesleges, és 
szükségtelen azonos szintre emelni a vállalkozók ellenőrzéseit és az illetékes hatóságok 
ellenőrzéseit.

Módosítás 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25. „hatósági tanúsítvány”: célzott hatósági 
ellenőrzések során az illetékes hatóságok
felügyelete alatt álló vállalkozók vagy 
maguk az illetékes hatóságok által kiadott
bármely címke, jelölés vagy a tanúsítás 
más formája, amely igazolja az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályokban 
foglalt egy vagy több követelménynek való 
megfelelést;

25. „hatósági tanúsítvány”: az illetékes 
hatóságok által vagy felügyeletük alatt
kiadott bármely, nem egészségügyi pecsét, 
jelölés vagy a tanúsítás más formája, amely 
igazolja az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályokban foglalt egy vagy 
több követelménynek való megfelelést;

Or. es

Indokolás

Különbséget kell tenni a hatósági és az egészségügyi tanúsítványok között, mivel az utóbbi 
esetben kizárólag az illetékes hatóság jogosult szavatolni a kibocsátás feltételeit.

Módosítás 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25a. „hivatalos pecsét vagy jelölés”: az 
illetékes hatóságok által az állatokon vagy 
termékeken elhelyezett pecsét vagy jelölés, 
amely igazolja az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályokban foglalt hivatalos 
ellenőrzések elhelyezésük időpontjában 
való elvégzését;

Or. es

Indokolás

E meghatározás hozzáadása azért fontos, mert a tanúsítvány megnevezés nem teszi 
egyértelművé, hogy pecsétről, egészségügyi jelölésről, címkéről vagy dokumentumról van-e 
szó.

Módosítás 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 25 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

25b. „egészségügyi tanúsítvány”: az 
illetékes hatóságok által vagy felügyelete 
mellett kiadott bármely bélyeg, jelölés 
vagy a tanúsítás más formája, amely 
egészségügyileg igazolja az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályokban 
foglalt egy vagy több követelménynek való 
megfelelést;

Or. es

Indokolás

A „hatósági tanúsítvány” kifejezés két különböző jelentéssel szerepel az egész szövegben. E 
meghatározás tisztázza és megkülönbözteti az eltérő kifejezéseket.
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Módosítás 183
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 26 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26. „vállalkozó”: az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályokban 
szereplő egy vagy több követelmény 
hatálya alá tartozó bármely természetes 
vagy jogi személy, a hatósági ellenőrzések 
és más hatósági tevékenységek végzéséért 
felelős illetékes hatóságok és más szervek 
kivételével;

26. „vállalkozó”: az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályokban 
szereplő egy vagy több követelmény 
hatálya alá tartozó bármely természetes 
vagy jogi személy vagy önálló jogi 
személyiséggel nem rendelkező 
létesítmény, a hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek végzéséért felelős 
illetékes hatóságok és más szervek 
kivételével;

Or. pl

Módosítás 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 27 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

27. „szállítmány”: ugyanolyan fajtájú vagy
osztályú vagy azonos leírással rendelkező,
ugyanazon hatósági bizonyítvánnyal, 
hatósági tanúsítvánnyal vagy más 
okmánnyal rendelkező, ugyanazon 
szállítóeszközzel szállított és ugyanazon 
helyről származó állatok vagy 
termékmennyiség; egy vagy több tételből is 
állhat;

27. „szállítmány”: azonos fajtájú és 
ugyanazzal az állat-egészségügyi 
szabályok által előírt állat-egészségügyi 
tanúsítvánnyal (tanúsítványokkal), állat-
egészségügyi okmánnyal (okmányokkal) 
vagy egyéb okmánnyal (okmányokkal) 
ellátott, ugyanazon szállítóeszközzel 
szállított és azonos harmadik országból 
vagy annak azonos részéről behozott
állatok;

Or. es

Indokolás

Az ágazati jogszabályokban (97/78/EK és 91/496/EK irányelv) szereplő jelenlegi 
meghatározás.
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Módosítás 185
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) állatok vagy termékek; a) állatok, növények, növényi termékek, 
egyéb áruk vagy termékek;

Or. en

Módosítás 186
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok hatálya alá tartozó vállalkozók 
irányítása alatt álló tevékenységek, 
valamint az e tevékenységek elvégzéséhez 
használt felszerelések, szállítóeszközök, 
hatóanyagok és anyagok;

b) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok hatálya alá tartozó vállalkozók 
irányítása alatt álló tevékenységek, 
valamint az e tevékenységek elvégzéséhez 
használt felszerelések, szállítóeszközök, 
hatóanyagok, anyagok és növényvédő 
szerek;

Or. en

Módosítás 187
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok hatálya alá tartozó vállalkozók 
irányítása alatt álló tevékenységek, 
valamint az e tevékenységek elvégzéséhez 

b) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok hatálya alá tartozó vállalkozók 
irányítása alatt álló tevékenységek, 
valamint az e tevékenységek elvégzéséhez 
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használt felszerelések, szállítóeszközök, 
hatóanyagok és anyagok;

használt felszerelések, szállítóeszközök, 
hatóanyagok, anyagok és elővigyázatossági 
intézkedések;

Or. en

Indokolás

Az ökológiai gazdálkodás tanúsítása a folyamatszintű megközelítésen alapul. A hatályos 
ökológiai ellenőrző rendszer megtartásához ezt a sajátosságot ki kell emelni.

Módosítás 188
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azok a helyszínek, ahol a vállalkozók a 
tevékenységeiket végzik;

c) azok a helyszínek, ahol a vállalkozók a 
tevékenységeiket végzik, és szükség esetén 
az ezek mellett lévő területek;

Or. en

Módosítás 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 28 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az a), b) és c) pontban említett 
dokumentumok.

Or. es

Indokolás

A vizsgálatok egyik legfontosabb része az arról való meggyőződés, hogy a dokumentumok 
megfelelnek a meglévő szabályoknak.
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Módosítás 190
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. „audit”: szisztematikus és független 
vizsgálat, amelynek célja annak 
meghatározása, hogy a tevékenységek és 
azok kapcsolódó eredményei megfelelnek-
e a tervezett intézkedéseknek, és hogy 
ezeket az intézkedéseket hatékonyan 
alkalmazzák-e és megfelelőek-e célok 
eléréséhez;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

Az eddig megszokott fogalom megtartása a német nyelvi változatban.

Módosítás 191
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30a. „nyomon követés”: a 882/2004/EK 
rendelet 2. cikkének 8. pontjában 
meghatározott, tervezett megfigyelés- vagy 
méréssorozat elvégzése, amelynek célja, 
hogy áttekintő képet adjon a takarmány-
vagy élelmiszerjog, illetve az állat-
egészségügyi és az állatok kíméletére 
vonatkozó szabályok betartásának 
helyzetéről;

Or. pl
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Módosítás 192
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 30 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30b. „nyomonkövethetőség”: a 
178/2002/EK rendelet 3. cikkének 15.
pontjában meghatározott lehetőség arra, 
hogy nyomon követhető legyen egy 
élelmiszer, takarmány, élelmiszer-
előállítására szánt állat vagy olyan anyag, 
amely anyagot élelmiszer vagy takarmány 
előállításánál felhasználásra szánnak, 
illetve amelynél ez várható, a termelés, a 
feldolgozás és a forgalmazás minden 
szakaszában;

Or. pl

Módosítás 193
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 33 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. „veszély”: bármely olyan tényező vagy 
körülmény, amely káros hatást gyakorolhat 
az emberek, állatok vagy növények
egészségére, az állatjólétre vagy a 
környezetre;

33. „veszély”: bármely olyan tényező vagy 
körülmény, amely káros hatást gyakorolhat 
az emberek vagy az állatok egészségére, az 
állatjólétre vagy a környezetre;

Or. en

Módosítás 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 33 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

33. „veszély”: bármely olyan tényező vagy 
körülmény, amely káros hatást gyakorolhat 
az emberek, állatok vagy növények
egészségére, az állatjólétre vagy a 
környezetre;

33. „veszély”: bármely olyan tényező vagy 
körülmény, amely káros hatást gyakorolhat 
az emberek vagy az állatok egészségére, az 
állatjólétre vagy a környezetre;

Or. es

Indokolás

A rendelettervezet 1. cikk (2) bekezdése g) pontjához fűzött módosítással való összhang 
biztosítása.

Módosítás 195
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 36 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

36. „kilépési hely”: a határállomás vagy a 
tagállam által kijelölt bármely egyéb hely, 
ahol az 1/2005/EK rendelet hatálya alá 
tartozó állatok elhagyják az Unió 
vámterületét;

36. „kilépési hely”: a határállomás vagy a 
tagállam által kijelölt bármely egyéb hely, 
ahol az 1/2005/EK rendelet hatálya alá 
tartozó állatok, valamint árutovábbítási 
eljárás keretében állati eredetű termékek 
szállítmányai elhagyják az Unió 
vámterületét;

Or. pl

Módosítás 196
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. „felhatalmazással rendelkező 
szervezet”: olyan harmadik fél, amelyre az 
illetékes hatóság egyes hatósági ellenőrzési 

38. „felhatalmazással rendelkező 
szervezet”: olyan független harmadik fél, 
amelyre az illetékes hatóság egyes hatósági 
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feladatokat átruházott; ellenőrzési feladatokat átruházott;

Or. en

Indokolás

Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a hatósági ellenőrzés végrehajtásának feladata 
kizárólag olyan harmadik félre ruházható rá, amely teljes mértékben független a hatósági 
ellenőrzés alá vont vállalkozótól.

Módosítás 197
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38. „felhatalmazással rendelkező 
szervezet”: olyan harmadik fél, amelyre az 
illetékes hatóság egyes hatósági ellenőrzési 
feladatokat átruházott;

38. „felhatalmazással rendelkező 
szervezet”: olyan független harmadik fél, 
amelyre az illetékes hatóság egyes hatósági 
ellenőrzési feladatokat átruházott;

Or. en

Módosítás 198
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 39 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. „ökológiai termékek ellenőrző 
hatósága”: valamely tagállam azon 
közigazgatási szervezete, amelyre az 
illetékes hatóságok teljesen vagy részben 
átruházták a 834/2007/EK rendelet 
alkalmazásához kapcsolódó hatásköreiket, 
adott esetben ideértve egy harmadik ország 
megfelelő hatóságát vagy egy harmadik 
országban működő megfelelő hatóságot;

39. „ökológiai termékek ellenőrző 
hatósága”: valamely tagállam azon 
közigazgatási szervezete, amelyre az 
illetékes hatóságok teljesen vagy részben 
átruházták a 834/2007/EK rendelet 
alkalmazásához kapcsolódó, az ökológiai 
termelés és annak termékeinek 
felügyeletére és ellenőrzésére vonatkozó
hatásköreiket, adott esetben ideértve egy 
harmadik ország megfelelő hatóságát vagy 
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egy harmadik országban működő 
megfelelő hatóságot;

Or. bg

Módosítás 199
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 41 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. „szűrővizsgálat”: a hatósági ellenőrzés 
egy fajtája, amelynek során olyan tervezett 
megfigyelés- vagy méréssorozatot 
végeznek, amelynek célja, hogy áttekintő 
képet adjon az e rendelet, valamint az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok betartásának helyzetéről;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

Az eddig megszokott fogalom megtartása a német nyelvi változatban.

Módosítás 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 41 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41. „szűrővizsgálat”: a hatósági ellenőrzés 
egy fajtája, amelynek során olyan tervezett 
megfigyelés- vagy méréssorozatot 
végeznek, amelynek célja, hogy áttekintő 
képet adjon az e rendelet, valamint az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok betartásának helyzetéről;

41. „feltárás”: a hatósági ellenőrzés egy 
fajtája, amelynek során olyan tervezett 
megfigyelés- vagy méréssorozatot 
végeznek, amelynek célja, hogy áttekintő 
képet adjon az e rendelet, valamint az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok betartásának helyzetéről;

Or. es
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Indokolás

A jelenlegi javaslat szinte kivétel nélkül átveszi a 882/2006/EK rendelet felügyelettel és 
nyomon követéssel kapcsolatos fogalommeghatározásait. Ezért a más uniós szervezeti 
egységekkel – EFSA, Eurostat – összhangban e fogalmakat következetesen feltárásra és 
felügyeletre kellene átírni.

Módosítás 201
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 42 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42. „célzott szűrővizsgálat”: a hatósági 
ellenőrzés egy fajtája, amely egy vagy több 
vállalkozó vagy tevékenységeik 
megfigyelését foglalja magában;

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. de

Indokolás

A 41. pontban alkalmazott „Beobachtung” megfogalmazáshoz való hozzáigazítás a német 
nyelvi változatban.

Módosítás 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 42 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

42. „célzott szűrővizsgálat”: a hatósági 
ellenőrzés egy fajtája, amely egy vagy több 
vállalkozó vagy tevékenységeik 
megfigyelését foglalja magában;

42. „felügyelet”: a hatósági ellenőrzés egy 
fajtája, amely egy vagy több vállalkozó 
vagy tevékenységeik megfigyelését 
foglalja magában;

Or. es
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Indokolás

A jelenlegi javaslatban e meghatározásoknál szinte kivétel nélkül átírják a 882/2006/EK 
rendelet felügyeletről és nyomon követésről szóló definícióit. Ezért a más uniós szervezeti 
egységekkel – EFSA, Eurostat – összhangban e fogalmakat következetesen feltárásra és 
felügyeletre kellene átírni.

Módosítás 203
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 44 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. „egyenértékűség” vagy 
„egyenértékű”:

törölve

a) eltérő rendszerek vagy intézkedések 
ugyanazon célok elérésére való képessége;

b) azonos célkitűzések elérésére alkalmas 
különböző rendszerek vagy intézkedések;

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
A preambulumbekezdéseket is ennek 
megfelelően kell módosítani.)

Or. en

Indokolás

Fennáll annak a veszélye, hogy a harmadik országokból származó termékeket anélkül 
nyilvánítják egyenértékűnek, hogy – sokak véleménye szerint – ténylegesen megfelelnének az 
uniós jognak. A fogalomnak az e rendeletbe való bevezetése a visszaélés kezelhetetlen 
lehetőségei előtt nyitná meg az ajtót (pl. a féltestek kezelése, a hormonok hústermelésben való 
alkalmazása stb. tekintetében).

Módosítás 204
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 44 pont – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

44. „egyenértékűség” vagy „egyenértékű”: 44. „egyenértékűség” vagy „egyenértékű”: 
a nagyrészt ugyanolyan és ugyanazon 
célkitűzéseknek megfelelő rendszer;

Or. en

Módosítás 205
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 44 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) eltérő rendszerek vagy intézkedések 
ugyanazon célok elérésére való képessége;

törölve

Or. en

Módosítás 206
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 44 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) azonos célkitűzések elérésére alkalmas 
különböző rendszerek vagy intézkedések;

törölve

Or. en

Módosítás 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 46 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

46. „okmányellenőrzés”: a hatósági 
bizonyítványok, hatósági tanúsítványok és 
más okmány(ok) vizsgálata, ideértve az 
1. cikk (2) bekezdésében és az 54. cikk 
(1) bekezdésében említett szabályokban 
vagy a 75. cikk (3) bekezdése, a 125. cikk 
(4) bekezdése, a 127. cikk (1) bekezdése és 
a 128. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott 
végrehajtási aktusokban előírtak szerint a 
szállítmányhoz mellékelendő kereskedelmi 
jellegű dokumentumokat;

46. „okmányellenőrzés”: a hatósági 
bizonyítványok és más okmány(ok) 
vizsgálata, ideértve az 1. cikk 
(2) bekezdésében és az 54. cikk 
(1) bekezdésében említett szabályokban 
vagy a 75. cikk (3) bekezdése, a 125. cikk 
(4) bekezdése, a 127. cikk (1) bekezdése és 
a 128. cikk (1) bekezdése szerint elfogadott 
végrehajtási aktusokban előírtak szerint a 
szállítmányhoz mellékelendő kereskedelmi 
jellegű dokumentumokat;

Or. es

Indokolás

A tanúsítványok ellenőrzése nem tartozik a dokumentumok vizsgálatához, ezt az azonossági 
ellenőrzés során végzik el.

Módosítás 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 47 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

47. „azonossági ellenőrzés”: vizuális 
vizsgálattal történő ellenőrzés annak 
megállapítása céljából, hogy a szállítmány 
tartalma és címkézése, többek között az 
állatokon található jelek, a plombák és a 
szállítóeszközök megegyeznek-e a hatósági
bizonyítványokon, hatósági 
tanúsítványokon és más mellékelt 
okmányokon szereplő információkkal;

47. „azonossági ellenőrzés”: vizuális 
vizsgálattal történő ellenőrzés annak 
megállapítása céljából, hogy a szállítmány 
tartalma és címkézése, többek között az 
állatokon található jelek, a tanúsítványok,
a plombák és a szállítóeszközök 
megegyeznek-e a hatósági 
bizonyítványokon, hatósági 
tanúsítványokon és más mellékelt 
okmányokon szereplő információkkal;

Or. es

Indokolás

A tanúsítványok ellenőrzése nem tartozik a dokumentumok vizsgálatához, ezt az azonossági 
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ellenőrzés során végzik el.

Módosítás 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 48 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

48. „fizikai ellenőrzés”: magának az 
állatnak vagy terméknek, és adott estben a 
csomagolásnak, a szállítóeszköznek, a 
címkézésnek és a hőmérsékletnek az 
ellenőrzése, az elemzések, tesztek és 
diagnosztika céljára történő mintavétel és 
bármely egyéb ellenőrzés, amely az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok 
betartásának vizsgálatához szükséges;

48. „fizikai ellenőrzés”: magának az 
állatnak vagy terméknek a 
csomagolóeszközökre vagy -anyagokra, 
szállítóeszközökre, címkézésre és
hőmérsékletre is kiterjeszthető ellenőrzése, 
valamint az elemzések, tesztek és 
diagnosztika céljára történő mintavétel és 
bármely egyéb ellenőrzés, amely az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok 
betartásának vizsgálatához szükséges;

Or. es

Indokolás

A javasolt meghatározás teljesebb és következetesebb.

Módosítás 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 49 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49. „átrakodás”: a 45. cikk 
(1) bekezdésében előírt hatósági 
ellenőrzéseknek alávetett, egy harmadik 
országból tengeri vagy légi szállítás útján, 
hajón vagy légi járművön érkező olyan 
termékek mozgatása, amelyeket 
vámfelügyelet alatt ugyanabban a 
kikötőben vagy ugyanazon a repülőtéren 
továbbszállítás céljából egy másik hajóra 

49. „átrakodás”: egy harmadik országból 
tengeri vagy légi szállítás útján, hajón vagy 
légi járművön érkező olyan termékek 
mozgatása, amelyeket vámfelügyelet alatt 
ugyanabban a kikötőben vagy ugyanazon a 
repülőtéren továbbszállítás céljából egy 
másik hajóra vagy légi járműre rakodnak 
át;
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vagy légi járműre rakodnak át;

Or. es

Indokolás

Nem indokolt a harmadik országba tartó szállítmányok ellenőrzése.

Módosítás 211
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 49 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49. „átrakodás”: a 45. cikk 
(1) bekezdésében előírt hatósági 
ellenőrzéseknek alávetett, egy harmadik 
országból tengeri vagy légi szállítás útján, 
hajón vagy légi járművön érkező olyan 
termékek mozgatása, amelyeket 
vámfelügyelet alatt ugyanabban a 
kikötőben vagy ugyanazon a repülőtéren 
továbbszállítás céljából egy másik hajóra 
vagy légi járműre rakodnak át;

49. „átrakodás”: a 45. cikk (1) 
bekezdésében előírt hatósági 
ellenőrzéseknek alávetett, egy harmadik 
országból tengeri vagy légi szállítás útján, 
hajón vagy légi járművön érkező olyan 
termékek vagy állatok mozgatása, 
amelyeket vámfelügyelet alatt ugyanabban 
a kikötőben vagy ugyanazon a repülőtéren 
továbbszállítás céljából egy másik hajóra 
vagy légi járműre rakodnak át;

Or. pl

Módosítás 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 49 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

49a. „beléptetés”: az Unió vámterületére 
beléptetett áru, kivéve az e vámterület 
felségvizein vagy légterén megállás nélkül 
áthaladó szállítóeszközzel fuvarozott, 
uniós vagy harmadik országba irányuló, 
árutovábbítás alatt álló, vagy az Unióban 
való raktározást követően behozatalra 



AM\1013302HU.doc 103/125 PE526.075v01-00

HU

szánt árut;

Or. es

Indokolás

A javaslat a 882/2004/EK rendeletben már feltüntetett meghatározás beillesztésére irányul, 
azon tételek esetében, amelyeket árutovábbítás keretében léptetnek be az EU területére, illetve
amelyeket a vámeljárás időtartamára raktároznak, és nem importálhatnak az EU-ba.

Módosítás 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 53 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53. „hatósági lefoglalás”: olyan eljárás, 
amellyel az illetékes hatóság biztosítja, 
hogy a rendeltetésükről hozott döntésig a
hatósági ellenőrzésnek alávetett állatokat 
és termékeket ne lehessen elmozdítani 
vagy megbolygatni; magában foglalja a 
vállalkozók általi és az illetékes hatóság 
ellenőrzése alatt történő tárolást is;

53. „hatósági lefoglalás”: olyan eljárás, 
amellyel az illetékes hatóság a 
rendeltetésükről hozott döntésig megtiltja 
vagy korlátozza az e rendelet keretében
hatósági ellenőrzésnek alávetett állatok, 
termékek vagy áruk mozgását vagy 
szállítását, illetve adott esetben 
forgalmazását, hogy azokat ne lehessen 
elmozdítani, megbolygatni vagy 
forgalmazni; magában foglalja a 
vállalkozók általi és az illetékes hatóság 
ellenőrzése alatt vagy maguk a hatóságok 
által történő tárolást is;

Or. es

Indokolás

Ez a megfogalmazás megfelelőbb, mert egyértelműbb.

Módosítás 214
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 53 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

53. „hatósági lefoglalás”: olyan eljárás, 
amellyel az illetékes hatóság biztosítja, 
hogy a rendeltetésükről hozott döntésig a 
hatósági ellenőrzésnek alávetett állatokat 
és termékeket ne lehessen elmozdítani 
vagy megbolygatni; magában foglalja a 
vállalkozók általi és az illetékes hatóság 
ellenőrzése alatt történő tárolást is;

53. „hatósági lefoglalás”: olyan eljárás, 
amellyel az illetékes hatóság biztosítja, 
hogy a rendeltetésükről hozott döntésig a 
hatósági ellenőrzésnek alávetett állatokat 
és termékeket ne lehessen elmozdítani 
vagy megbolygatni; magában foglalja a 
vállalkozók általi és az illetékes hatóság 
ellenőrzése alatt és utasításai alapján
történő tárolást is;

Or. de

Módosítás 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 56 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

56. „ellenőrzési terv”: az illetékes hatóság 
által kidolgozott leírás, amely a hatósági 
ellenőrzési rendszer és működése
szerkezetére és megszervezésére vonatkozó 
információkat tartalmaz, valamint 
ismerteti az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett egyes területeken adott időszak 
során elvégzendő hatósági ellenőrzések 
részletes tervét;

56. „ellenőrzési terv”: az illetékes hatóság 
által kidolgozott leírás, amely a hatósági 
ellenőrzési rendszerek szerkezetére és 
megszervezésére vonatkozó információkat 
tartalmaz;

Or. es

Indokolás

A módosítás megtartja a 882/2004/EK rendeletben jelenleg szereplő meghatározást, mivel az 
egyértelműbb.

Módosítás 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 57 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

57a. „kereskedelmi minőség”: az 
élelmiszeripari termékek tulajdonságai és 
jellemzői, amelyek a termékek 
előállításában használt nyersanyagokkal 
vagy összetevőkkel, az előállításban 
használt eljárásokkal, valamint a 
végtermék összetételével és kiszerelésével 
kapcsolatos kötelező erejű 
rendelkezésekben meghatározott 
követelményekből erednek;

Or. es

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjával kapcsolatos megjegyzéssel összhangban.

Módosítás 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok 
hatálya alá tartozó egyes területek 
vonatkozásában olyan illetékes hatóságot
vagy hatóságokat jelölnek ki, amelyekre 
átruházzák a hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek elvégzésének 
feladatát.

(1) A tagállamok az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok 
hatálya alá tartozó egyes területek 
vonatkozásában olyan illetékes hatósággal
vagy hatóságokkal rendelkeznek, amelyek 
elvégzik a hatósági ellenőrzések 
megtervezésével, megszervezésével és 
adott esetben elvégzésével kapcsolatos 
feladatokat.

Or. es

Indokolás

Nem világos a feladatok átruházásával kapcsolatos elképzelés, hiszen egy tagállam nem 
rendelkezik önálló jogi személyiséggel, így a tagállam egy illetékes hatóságának kell erről 
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döntenie.

Módosítás 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy adott területen belül a 
tagállam a hatósági ellenőrzések vagy más 
hatósági tevékenységek elvégzésének 
feladatát egynél több nemzeti, regionális 
vagy helyi szintű illetékes hatóságra
ruházza át, vagy amennyiben az 
(1) bekezdés szerint kijelölt illetékes 
hatóságokat kijelöléskor felhatalmazzák a 
hatósági ellenőrzésekhez vagy más 
hatósági tevékenységekhez kapcsolódó 
egyes konkrét feladatok más hatóságokra 
történő átruházására, a tagállam:

(2) Amennyiben egy adott területen belül a 
tagállam egynél több nemzeti, regionális 
vagy helyi szintű illetékes hatósággal
rendelkezik, vagy amennyiben az 
(1) bekezdés szerint kijelölt illetékes 
hatóságokat kijelöléskor felhatalmazzák a 
hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó egyes 
konkrét feladatok más hatóságokra történő 
átruházására, biztosítani kell az alábbiakat:

Or. es

Indokolás

Egy tagállam nem ruházhat át semmit, hiszen nincs semmivel megbízva. A feladat tehát a 
tagállamok illetékes hatóságait, nem pedig magukat a tagállamokat terheli.

Módosítás 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) eljárásokat vezet be az érintett hatóságok 
közötti hatékony és eredményes 
koordinációnak, valamint a területén 
végzett hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek
következetességének és 

a) eljárásokat vezetnek be az érintett 
hatóságok közötti hatékony és eredményes 
koordinációnak, valamint a területén 
végzett valamennyi hatósági ellenőrzés és 
más hatósági tevékenység
következetességének és 
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eredményességének a biztosítására; eredményességének a biztosítására;

Or. es

Módosítás 220
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) eljárásokat vezet be az érintett hatóságok 
közötti hatékony és eredményes 
koordinációnak, valamint a területén 
végzett hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek 
következetességének és 
eredményességének a biztosítására;

a) eljárásokat vezet be az érintett hatóságok 
közötti hatékony és eredményes 
koordinációnak, valamint a területén 
végzett hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek 
következetességének és 
eredményességének a biztosítására, többek 
között annak elkerülése érdekében, hogy a 
különböző illetékes hatóságok ugyanolyan 
típusú ellenőrzésnek vessék alá a 
vállalkozásokat egy adott naptári éven 
belül;

Or. it

Módosítás 221
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kijelöl egyetlen olyan hatóságot, 
amelynek feladata a Bizottsággal és a 
többi tagállammal az adott területen 
végzett hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek tekintetében 
folytatott együttműködés és 
kapcsolattartás koordinálása.

törölve

Or. en
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Indokolás

Bizonyos esetekben az egyetlen hatóságra vonatkozó követelmény nem a legpraktikusabb 
megoldás, és a munkafolyamatok és -rendszerek megsemmisülését eredményezi. Némely 
országban két hatóság is osztozhat az ökológiai területért vállalt felelősségben. A tagállamok 
számára továbbra is lehetővé kell tenni a kapcsolattartó feladatának a hatóságok közötti 
felosztását – természetesen amennyiben erre egyértelműen meghatározott módon kerül sor.

Módosítás 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kijelöl egyetlen olyan hatóságot, 
amelynek feladata a Bizottsággal és a többi 
tagállammal az adott területen végzett 
hatósági ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek tekintetében folytatott 
együttműködés és kapcsolattartás 
koordinálása.

b) kijelölnek egy vagy több olyan 
hatóságot, amelynek feladata a 
Bizottsággal és a többi tagállammal az 
adott területen végzett hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek tekintetében folytatott 
együttműködés és kapcsolattartás 
koordinálása.

Or. es

Indokolás

Az egyetlen illetékes hatóság megléte nem okvetlenül előfeltétele a hatékony koordinációnak.

Módosítás 223
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kijelöl egyetlen olyan hatóságot, 
amelynek feladata a Bizottsággal és a többi 
tagállammal az adott területen végzett 
hatósági ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek tekintetében folytatott 
együttműködés és kapcsolattartás 

b) kijelöl egyetlen olyan hatóságot, 
amelynek feladata a Bizottsággal és a többi 
tagállammal a tagállam által 
meghatározott valamennyi területen 
végzett hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek tekintetében 
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koordinálása. folytatott együttműködés és kapcsolattartás 
koordinálása oly módon, hogy ezen 
ellenőrzések és tevékenységek 
kiterjedjenek az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett valamennyi területre.

Or. fr

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott területek rendkívül széles körűek (a 2. terület esete, 
amely egyaránt érinti az élelmiszerek biztonságát és megbízhatóságát). A francia hatóságok 
szeretnék, ha lehetőségük lenne arra, hogy maguk határozzák meg az egyetlen kijelölt hatóság 
tevékenységi körébe tartozó ágazatok körét.

Módosítás 224
Giancarlo Scottà

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) egységes informatikai rendszer révén 
létrehozza az ellenőrzések egységes 
nyilvántartását, amely biztosítja az 
ellenőrzésbe és az ellenőrzések 
irányításába bevont szervek közötti 
koordinációt; e nyilvántartásba
beletartoznak a(z) [Office of Publications, 
please insert number of the Regulation on 
the financing, management and 
monitoring of the common agricultural 
policy] XXX/XXXX/EU rendelet VI. címe 
szerinti kölcsönös megfeleltetéssel 
összefüggő ellenőrzések.

Or. it

Módosítás 225
Marusya Lyubcheva

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

(3) Az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjában említett szabályoknak való 
megfelelés ellenőrzéséért felelős illetékes 
hatóságok egyes hatósági ellenőrzési 
feladatokat az ökológiai termékekért 
felelős egy vagy több ellenőrző hatóságra 
ruházhatnak át. Ilyen esetben az egyes 
hatóságokhoz kódszámot kell rendelniük.

(3) Az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjában említett szabályoknak való 
megfelelés ellenőrzéséért felelős illetékes 
hatóságok egyes hatósági ellenőrzési 
feladatokat az ökológiai termékekért és az 
ökológiai termelésért felelős egy vagy több 
ellenőrző hatóságra ruházhatnak át. Ilyen 
esetben az egyes hatóságokhoz kódszámot 
kell rendelniük.

Or. bg

Módosítás 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt 
egyetlen hatóság;

b) a (2) bekezdés b) pontja szerint kijelölt 
hatóság;

Or. es

Indokolás

A 1. cikkel való összhang megteremtése érdekében.

Módosítás 227
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett illetékes hatóságokra ruházhatják 
az 1. cikk (2) bekezdésében említettektől 
eltérő szabályoknak való megfelelés 
ellenőrzésére és e szabályok alkalmazására 

(5) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett illetékes hatóságokra ruházhatják 
az 1. cikk (2) bekezdésében említettektől 
eltérő szabályoknak való megfelelés 
ellenőrzésére és e szabályok alkalmazására 
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szolgáló ellenőrzések elvégzésének 
feladatát, ideértve az Unióban található 
idegen fajok jelentette sajátos 
kockázatokra vonatkozó szabályokat is.

szolgáló ellenőrzések elvégzésének 
feladatát.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok elkülönítése miatt e rendeletben nincs szükség erre a szabályozásra.

Módosítás 228
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett illetékes hatóságokra ruházhatják 
az 1. cikk (2) bekezdésében említettektől 
eltérő szabályoknak való megfelelés 
ellenőrzésére és e szabályok alkalmazására 
szolgáló ellenőrzések elvégzésének 
feladatát, ideértve az Unióban található 
idegen fajok jelentette sajátos 
kockázatokra vonatkozó szabályokat is.

(5) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett illetékes hatóságokra ruházhatják 
az 1. cikk (2) bekezdésében említettektől 
eltérő szabályoknak való megfelelés 
ellenőrzésére és e szabályok alkalmazására 
szolgáló ellenőrzések elvégzésének 
feladatát.

Or. de

Módosítás 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett illetékes hatóságokra ruházhatják 
az 1. cikk (2) bekezdésében említettektől 
eltérő szabályoknak való megfelelés 

(5) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett illetékes hatóságokra ruházhatják a 
szabályoknak való megfelelés 
ellenőrzésére és e szabályok alkalmazására 
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ellenőrzésére és e szabályok alkalmazására 
szolgáló ellenőrzések elvégzésének 
feladatát, ideértve az Unióban található 
idegen fajok jelentette sajátos 
kockázatokra vonatkozó szabályokat is.

szolgáló ellenőrzések elvégzésének 
feladatát.

Or. es

Indokolás

A javasolt hatállyal való összhangot szolgáló módosítás.

Módosítás 230
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett illetékes hatóságokra ruházhatják 
az 1. cikk (2) bekezdésében említettektől 
eltérő szabályoknak való megfelelés 
ellenőrzésére és e szabályok alkalmazására 
szolgáló ellenőrzések elvégzésének 
feladatát, ideértve az Unióban található 
idegen fajok jelentette sajátos 
kockázatokra vonatkozó szabályokat is.

(5) A tagállamok az (1) bekezdésben 
említett illetékes hatóságokra ruházhatják 
az 1. cikk (2) bekezdésében említettektől 
eltérő szabályoknak való megfelelés 
ellenőrzésére és e szabályok alkalmazására 
szolgáló ellenőrzések elvégzésének 
feladatát.

Or. en

Módosítás 231
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a (4) bekezdésben 
említett információk közzétételének 

törölve
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módját. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
141. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 232
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a (4) bekezdésben 
említett információk közzétételének 
módját. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
141. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 233
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a (4) bekezdésben 
említett információk közzétételének 
módját. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
141. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

törölve

Or. en
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Indokolás

Nincs szükség jogalkotásra olyan esetben, amikor a jogalkotás célja a tagállamok, illetve a 
tagállamok és a Bizottság közötti, vagy a nyilvánossággal való kommunikáció biztosítása 
volna.

Módosítás 234
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a (4) bekezdésben említett 
információk közzétételének módját. Ezeket 
a végrehajtási aktusokat a 141. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

(6) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a (4) bekezdésben említett 
információk közzétételének módját. Ezeket 
a végrehajtási aktusokat a 141. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni. A (4) bekezdésben említett 
információk közzétételének módjai között 
minden esetben szerepelnie kell az 
interneten történő közzétételnek is.

Or. en

Módosítás 235
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) intézkedéseket hoznak a hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek pártatlanságának, 
minőségének és következetességének
biztosítására;

b) intézkedéseket hoznak a hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek pártatlanságának, 
minőségének és egységes céljai elérésének
biztosítására;

Or. de
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Indokolás

Önmagában véve az ellenőrzések következetességét az érintett ágazatok és a nemzeti 
ellenőrzési rendszerek eltérő feltételei miatt nem lehet elérni. Sokkal inkább azt kell 
biztosítani, hogy az ellenőrzések révén egyformán elérjék az elfogadott célkitűzéseket.

Módosítás 236
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) intézkedéseket hoznak a hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek pártatlanságának, 
minőségének és következetességének 
biztosítására;

b) intézkedéseket hoznak a hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek függetlenségének, 
minőségének és következetességének 
biztosítására;

Or. en

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy ne forduljon elő összeférhetetlenség, a hatósági ellenőrzést 
végző illetékes hatóságoknak vagy felhatalmazással rendelkező szervezeteknek teljes 
mértékben függetleneknek kell lenniük a hatósági ellenőrzés alá vont vállalkozóktól.

Módosítás 237
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) intézkedéseket hoznak a hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek pártatlanságának, 
minőségének és következetességének 
biztosítására;

b) intézkedéseket hoznak a hatósági 
ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek függetlenségének,
pártatlanságának, minőségének és 
következetességének biztosítására;

Or. en
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Módosítás 238
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) intézkedéseket hoznak annak 
biztosítására, hogy a hatósági 
ellenőrzéseket és más hatósági 
tevékenységeket végző alkalmazottak 
esetében ne merüljön fel 
összeférhetetlenség;

c) intézkedéseket hoznak annak 
biztosítására, hogy a hatósági 
ellenőrzéseket és más hatósági 
tevékenységeket végző alkalmazottak
függetlenek legyenek, és esetükben ne 
merüljön fel összeférhetetlenség;

Or. en

Indokolás

Az összeférhetetlenség elkerülésének biztosítása érdekében a hatósági ellenőrzéseket és más 
hatósági tevékenységeket végző alkalmazottaknak teljes mértékben függetleneknek kell 
lenniük attól a vállalkozótól, amelynek hatósági ellenőrzését végzik.

Módosítás 239
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) intézkedéseket hoznak annak 
biztosítására, hogy a hatósági 
ellenőrzéseket és más hatósági 
tevékenységeket végző alkalmazottak 
esetében ne merüljön fel 
összeférhetetlenség;

c) intézkedéseket hoznak annak 
biztosítására, hogy a hatósági 
ellenőrzéseket és más hatósági 
tevékenységeket végző alkalmazottak 
esetében ne merüljön fel 
összeférhetetlenség, és hogy semmilyen 
módon ne kapcsolódjanak az általuk 
ellenőrzött vállalkozóhoz, illetve ne 
függjenek tőle;

Or. en
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Módosítás 240
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) elegendő számú és megfelelően képzett 
és tapasztalt személyzettel vagy ahhoz 
hozzáféréssel rendelkeznek, hogy ezáltal a 
hatósági ellenőrzéseket és más hatósági 
tevékenységeket hatékonyan és 
eredményesen lehessen elvégezni;

e) az 1. cikk (1) és (2) bekezdéséből eredő 
ellenőrzési kötelezettségekkel 
összhangban megfelelően képzett és 
tapasztalt személyzettel rendelkeznek, 
hogy ezáltal a hatósági ellenőrzéseket és 
más hatósági tevékenységeket hatékonyan, 
teljes mértékben és eredményesen lehessen 
elvégezni;

Or. de

Indokolás

Az „elegendő számú” meghatározás itt nem eléggé konkrét. Fontos, hogy az ellenőrzési 
terület megfelelő személyzettel rendelkezzen ahhoz, hogy korlátozás nélkül valamennyi előírt 
és szükséges ellenőrzést elvégezhessenek. A „személyzethez való hozzáférés” tekintetében 
felmerül a kétely, hogy e megfogalmazás lehetővé tenné ellenőrök bevonását a 
magánszektorból. Ez veszélyezteti a hatósági ellenőrzés függetlenségét.

Módosítás 241
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) elegendő számú és megfelelően képzett 
és tapasztalt személyzettel vagy ahhoz 
hozzáféréssel rendelkeznek, hogy ezáltal a 
hatósági ellenőrzéseket és más hatósági 
tevékenységeket hatékonyan és 
eredményesen lehessen elvégezni;

e) elegendő számú független, megfelelően 
képzett és tapasztalt személyzettel vagy 
ahhoz hozzáféréssel rendelkeznek, hogy 
ezáltal a hatósági ellenőrzéseket és más 
hatósági tevékenységeket hatékonyan és 
eredményesen lehessen elvégezni;

Or. en
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Indokolás

Az összeférhetetlenség elkerülésének biztosítása érdekében a hatósági ellenőrzéseket vagy 
más hatósági tevékenységeket végző alkalmazottaknak teljes mértékben függetleneknek kell 
lenniük attól a vállalkozótól, amelynek hatósági ellenőrzését végzik.

Módosítás 242
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az illetékes hatóság vagy az illetékes 
hatóság által a hatósági ellenőrzés vagy a 
más hatósági tevékenységek 
végrehajtására felhatalmazott független 
közhatóság által foglalkoztatott tisztviselő.

Or. en

Indokolás

Az összeférhetetlenség elkerülésének biztosítása érdekében a hatósági ellenőrzéseket vagy 
más hatósági tevékenységeket végző alkalmazottaknak teljes mértékben függetleneknek kell 
lenniük attól a vállalkozótól, amelynek hatósági ellenőrzését végzik.

Módosítás 243
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az élelmiszertermék károsodásának 
vagy minőségromlásának megelőzése 
érdekében az élelmiszerek 
tranzitszállítmányainak kezelésekor kellő 
gondossággal és odafigyeléssel hajtja 
végre a hatósági ellenőrzést;

Or. en
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Módosítás 244
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok képzési 
programokat dolgoznak ki és hajtanak 
végre annak biztosítása érdekében, hogy a 
hatósági ellenőrzéseket és hatósági 
tevékenységeket végző munkatársak 
részesüljenek az a), b) és c) pontban 
említett képzésben.

Az illetékes hatóságok képzési 
programokat dolgoznak ki és hajtanak 
végre annak biztosítása érdekében, hogy a 
hatósági ellenőrzéseket és más hatósági 
tevékenységeket végző munkatársak 
részesüljenek az a), b) és c) pontban 
említett képzésben.

Or. pl

Módosítás 245
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak biztosítása céljából, hogy az 
(1) bekezdés e) pontjában és a (2) 
bekezdésben említett illetékes hatóságok 
alkalmazottai rendelkezzenek a szükséges 
képesítésekkel, készségekkel és 
ismeretekkel, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 139. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az ilyen 
alkalmazottak különleges képesítési és 
képzési követelményeire vonatkozóan, 
tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett egyes területeken folytatott 
hatósági ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek elvégzéséhez szükséges 
tudományos és műszaki ismeretekre.

törölve

Or. de
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Indokolás

A képesítési és képzési követelményekkel kapcsolatos szabályok beavatkozhatnak az oktatási 
és egyéb jogszabályokba, és ekkor megsértik a szubszidiaritás elvét. E rendelet II. melléklete 
már felsorolja azokat a területeket, amelyeket figyelembe kell venni a személyzet képzése 
során.

Módosítás 246
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak biztosítása céljából, hogy az 
(1) bekezdés e) pontjában és a (2) 
bekezdésben említett illetékes hatóságok 
alkalmazottai rendelkezzenek a szükséges 
képesítésekkel, készségekkel és 
ismeretekkel, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 139. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokat fogadjon el az ilyen 
alkalmazottak különleges képesítési és 
képzési követelményeire vonatkozóan, 
tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett egyes területeken folytatott 
hatósági ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek elvégzéséhez szükséges 
tudományos és műszaki ismeretekre.

törölve

Or. en

Módosítás 247
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak biztosítása céljából, hogy az 
(1) bekezdés e) pontjában és a (2) 
bekezdésben említett illetékes hatóságok 

törölve
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alkalmazottai rendelkezzenek a szükséges 
képesítésekkel, készségekkel és 
ismeretekkel, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 139. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az ilyen 
alkalmazottak különleges képesítési és 
képzési követelményeire vonatkozóan, 
tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett egyes területeken folytatott 
hatósági ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek elvégzéséhez szükséges 
tudományos és műszaki ismeretekre.

Or. en

Indokolás

Követelmény, hogy a szükséges képesítésekkel, készségekkel és ismeretekkel bíró 
alkalmazottak álljanak rendelkezésre. Azonban – ahogy azt a 4. cikk (1) és (2) bekezdése 
megállapítja – a tagállamok és illetékes hatóságaik kötelessége annak biztosítása, hogy ez így 
legyen, ezért erre a pontra nincs szükség.

Módosítás 248
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak biztosítása céljából, hogy az 
(1) bekezdés e) pontjában és a (2) 
bekezdésben említett illetékes hatóságok 
alkalmazottai rendelkezzenek a szükséges 
képesítésekkel, készségekkel és 
ismeretekkel, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 139. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat fogadjon el az ilyen 
alkalmazottak különleges képesítési és 
képzési követelményeire vonatkozóan, 
tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett egyes területeken folytatott 
hatósági ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek elvégzéséhez szükséges 

törölve
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tudományos és műszaki ismeretekre.

Or. en

Indokolás

Az alkalmazottaknak a hatósági ellenőrzések végrehajtásához szükséges különleges 
képesítéseit és a képzési követelményeket a tagállamok saját hatáskörükben, saját belátásuk 
szerint határozzák meg.

Módosítás 249
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak biztosítása céljából, hogy az 
(1) bekezdés e) pontjában és a (2) 
bekezdésben említett illetékes hatóságok 
alkalmazottai rendelkezzenek a szükséges 
képesítésekkel, készségekkel és 
ismeretekkel, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 139. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az ilyen 
alkalmazottak különleges képesítési és 
képzési követelményeire vonatkozóan, 
tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett egyes területeken folytatott 
hatósági ellenőrzések és más hatósági 
tevékenységek elvégzéséhez szükséges 
tudományos és műszaki ismeretekre.

(3) Annak biztosítása céljából, hogy az (1) 
bekezdés e) pontjában és a (2) bekezdésben 
említett illetékes hatóságok alkalmazottai 
rendelkezzenek a szükséges 
képesítésekkel, készségekkel és 
ismeretekkel, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a 139. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az ilyen 
alkalmazottak különleges képesítési és 
képzési követelményeire vonatkozóan –
figyelemmel arra, hogy e felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok összhangban 
legyenek az egyes tagállamok 
sajátosságaira –, tekintettel az 1. cikk (2) 
bekezdésében említett egyes területeken 
folytatott hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek elvégzéséhez 
szükséges tudományos és műszaki 
ismeretekre.

Or. en

Módosítás 250
Jolanta Emilia Hibner
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Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha valamely illetékes hatóság 
szolgálatain belül egynél több egység 
jogosult hatósági ellenőrzések vagy más 
hatósági tevékenységek végzésére, a 
különböző egységek között eredményes és 
hatékony koordinációt és együttműködést 
kell biztosítani.

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Or. pl

Módosítás 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok az 
(1) bekezdésben említett auditok 
eredményét kérésre a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják.

(2) Az illetékes hatóságok az 
(1) bekezdésben említett auditok 
eredményét indokolt kérésre a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják.

Or. es

Indokolás

A Bizottságnak meg kell indokolnia, hogy miért kéri a tájékoztatást, annak megakadályozása 
érdekében, hogy a tagállamoktól bármiféle indok nélkül tájékoztatást kérjenek.

Módosítás 252
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
az (1) bekezdésben előírt auditok 

törölve
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elvégzésére vonatkozó szabályokat 
határozhat meg. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 253
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
az (1) bekezdésben előírt auditok 
elvégzésére vonatkozó szabályokat
határozhat meg. Az említett végrehajtási 
aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
az (1) bekezdésben előírt auditok 
elvégzésére vonatkozó iránymutatásokat
határozhat meg. Az említett végrehajtási 
aktusokat a 141. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. de

Indokolás

Sok tagállamban vezettek már be jól működő auditrendszereket. Nincs szükség olyan részletes 
szabályokra, amelyek esetleg magas költségekkel és személyi jellegű ráfordítással járnak. 
Szükség esetén iránymutatásokkal lehet a tagállamokat segíteni.

Módosítás 254
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok természetes és jogi 
személyekre vonatkozó határozatai

Az illetékes hatóságok vállalkozókra
vonatkozó határozatai

Or. pl
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Módosítás 255
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóság által az 53. cikk, a 
64. cikk (3) és (5) bekezdése, a 65. cikk, a 
134. cikk (2) bekezdése és a 135. cikk (1) 
és (2) bekezdése szerint a természetes vagy 
jogi személyekre vonatkozóan hozott 
határozatok tekintetében e személyek 
számára a nemzeti jognak megfelelően 
biztosítani kell az e határozatok elleni 
fellebbezés jogát.

Az illetékes hatóság által az 53. cikk, a 64. 
cikk (3) és (5) bekezdése, a 65. cikk, a 134. 
cikk (2) bekezdése és a 135. cikk (1) és (2) 
bekezdése szerint a vállalkozókra
vonatkozóan hozott határozatok 
tekintetében e személyek számára a 
nemzeti jognak megfelelően biztosítani 
kell az e határozatok elleni fellebbezés 
jogát.

Or. pl


