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Módosítás 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok által az állatjóléti 
követelményekhez kapcsolódóan végzett 
hatósági ellenőrzésekre és az általuk 
hozandó intézkedésekre vonatkozó különös 
szabályok

Az illetékes hatóságok által a gerinces 
állatokhoz, nem emberi fogyasztásra szánt 
állati eredetű termékekhez, 
szaporítóanyagokhoz, állati 
melléktermékekhez és az állati 
melléktermékekből származó termékekhez 
kapcsolódóan végzett hatósági 
ellenőrzésekre és az általuk hozandó 
intézkedésekre vonatkozó különös 
szabályok

Or. es

Indokolás

A cikk címe láthatóan megismétli a 15. cikkben foglaltakat, mivel mindkettő az „állatokra” és 
az „állati eredetű temékekre” hivatkozik. A „gerinces” kifejezés beillesztését azért javasoljuk, 
mert az állatjólét területén a védelem a gerincesekre korlátozódik.

Módosítás 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) tagállamok és harmadik országok 
közötti, nagy távolságokon való szállítás 
esetén a nagy távolságon való szállítás 
bármely szakaszában szúrópróbaszerűen 
vagy célzottan elvégzett ellenőrzések 
annak vizsgálata céljából, hogy a 
bejelentett szállítási idő valószerű-e, és a 
szállítás megfelel-e az 1/2005/EK 
rendeletnek, és különösen, hogy a 
szállítási és pihenési idő megfelel-e az 
1/2005/EK rendelet I. mellékletének V. 
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fejezetében meghatározott 
korlátozásoknak.

Or. en

Indokolás

A 18. cikk igen meglepő módon előírja az állatok szállításának az utazást megelőző és az EU 
kilépési helyein végzett ellenőrzéseit, de az utazás során végzetteket nem.

Módosítás 458
Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) tagállamok és harmadik országok 
közötti, nagy távolságokon való szállítás 
esetén a nagy távolságon való szállítás 
bármely szakaszában szúrópróbaszerűen 
vagy célzottan elvégzett ellenőrzések 
annak vizsgálata céljából, hogy a 
bejelentett szállítási idő valószerű-e, és a 
szállítás megfelel-e e rendeletnek, és 
különösen hogy a szállítási és pihenési idő 
megfelel-e az 1/2005/EK rendelet I. 
mellékletének V. fejezetében 
meghatározott korlátozásoknak.

Or. en

Módosítás 459
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a szállított állatok szállításra való 
alkalmasságát és a szállítóeszközöket 
vizsgáló hatósági ellenőrzések;

i. a szállított állatok szállításra való 
alkalmasságát és a szállítóeszközöket 
vizsgáló hatósági ellenőrzések, annak 
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vizsgálata céljából, hogy megfelelnek-e az 
1/1005/EK rendelet II. fejezetének, és 
adott esetben a VI. fejezetének;

Or. en

Módosítás 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a szállított állatok szállításra való 
alkalmasságát és a szállítóeszközöket 
vizsgáló hatósági ellenőrzések;

i. a szállított állatok szállításra való 
alkalmasságát és a szállítóeszközöket 
vizsgáló hatósági ellenőrzések, annak 
vizsgálata céljából, hogy az megfelel-e az 
1/2005/EK rendelet II. fejezetének, és 
adott esetben a VI. fejezetének;

Or. en

Indokolás

Az állatoknak a szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK rendelet megfelelő rendelkezése 
előírja a szállítóeszközök ellenőrzését annak érdekében, hogy meggyőződjenek a rendelet II. 
fejezetének, illetve adott esetben VI. fejezetének való megfelelésről. A hatósági ellenőrzésekről 
szóló javasolt rendelet hatályon kívül helyezi az 1/2005/EK rendelet e vonatkozását. Ennek 
megfelelően azt most a hatósági ellenőrzésekről szóló javasolt rendeletben kell szerepeltetni.

Módosítás 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. annak vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések, hogy a szállítmányozók 
eleget tesznek-e az alkalmazandó 
nemzetközi megállapodásoknak, és 
rendelkeznek-e érvényes szállítmányozói 

ii. annak vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések, hogy a szállítmányozók 
eleget tesznek-e az alkalmazandó 
nemzetközi megállapodásoknak, ezen belül
az állatok nemzetközi szállítás közbeni 
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engedéllyel, valamint a járművezetők és a 
kísérők vonatkozásában képesítési 
bizonyítvánnyal;

védelméről szóló európai egyezménynek,
és rendelkeznek-e érvényes 
szállítmányozói engedéllyel, valamint a 
járművezetők és a kísérők vonatkozásában 
képesítési bizonyítvánnyal;

Or. en

Indokolás

Hasznos lenne egyértelművé tenni, hogy a fő idevágó megállapodás az állatok nemzetközi 
szállítás közbeni védelméről szóló európai egyezmény.

Módosítás 462
Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. amennyiben az illetékes hatóság 
álláspontja az e bekezdés c) pontjának i. 
alpontja szerinti hatósági ellenőrzéseket 
követően az, hogy az állatok nem 
alkalmasak a szállításra, azokat 
kirakodják, itatják, etetik és pihentetik, 
amíg alkalmassá nem válnak az utazásuk 
folytatására.

Or. en

Módosítás 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) amennyiben az e bekezdés c) 
pontjának i. alpontja szerinti hatósági 
ellenőrzés azt állapítja meg, hogy az 
állatok az illetékes hatóság álláspontja 
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szerint nem alkalmasak az utazás 
folytatására, azokat kirakodják, itatják, 
etetik és pihentetik, és szükség esetén 
állatorvos segítségét kell kérni;

Or. en

Indokolás

Az állatok utazás közbeni védelméről szóló 1/2005 rendelet előírja, hogy amennyiben az 
állatokról az EU valamely kilépési helyén azt állapítják meg, hogy nem alkalmasak az utazás 
folytatására, azokat ki kell rakodni és etetni, itatni és pihentetni kell. A hatósági 
ellenőrzésekről szóló javasolt rendelet megismétli az 1/2005 rendeletben szereplő azon 
követelményt, miszerint az állatokat a kilépési helyeken ellenőrizni kell, hogy a szállítás 
folytatására alkalmas állapotban vannak-e, de nem határozza meg, hogy az alkalmatlannak 
talált állatok esetében milyen lépéseket kell tenni.

Módosítás 464
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A Bizottság a 2009/1567/EK tanácsi 
irányelvvel és az EFSA ajánlásaival 
összhangban végrehajtási aktusok révén 
12 órás maximális utazási korlátot ír elő a 
vágásra szánt lovak mindennemű 
mozgatására.

Or. en

Módosítás 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben az 1. cikk 
(2) bekezdésének f) pontjában említett 

törölve
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szabályok egyes nem számszerűsíthető 
állatjóléti követelmények teljesítését írják 
elő, vagy amennyiben ezek a szabályok 
egyes olyan gyakorlatok bevezetésére 
köteleznek, amelyek betartása kizárólag a 
13. cikkben említett hatósági ellenőrzési 
módszerek és technikák alkalmazásával 
nem vizsgálható eredményesen, az e 
szabályoknak való megfelelés vizsgálatát 
célzó hatósági ellenőrzések során – a 
(3) bekezdés f) pontjával összhangban 
elfogadandó esetekben és feltételek mellett 
– különleges állatjóléti mutatók 
alkalmazhatók.

Or. es

Indokolás

Javasolt e bekezdés törlése, mivel mutatókat említ, és ezeket a közösségi jog nem szabályozza. 
A mutatók említése korai, és jogbizonytalanságot szül, mivel azokat semmilyen jogszabály 
nem határozza meg, ezért nem lehet tudni, hogy valójában mit takarnak. A Bizottság többször 
is ismételte, hogy lesz olyan állatjóléti jogszabály, amely mutatókat is tartalmaz majd. Amint 
ezt a jogszabályt benyújtották és elfogadták, ez a hivatkozás is felvehető. Addig ez még korai 
lenne.

Módosítás 466
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének 
f) pontjában említett uniós szabályoknak 
való megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
szabályokról. E felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok figyelembe veszik a 
gazdálkodási tevékenységekhez, valamint 
az állatok szállításához, levágásához és 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy jogalkotási javaslatokat fogadjon el 
az 1. cikk (2) bekezdésének f) pontjában 
említett uniós szabályoknak való 
megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
szabályokról. E jogalkotási javaslatok
figyelembe veszik a gazdálkodási 
tevékenységekhez, valamint az állatok 
szállításához, levágásához és leöléséhez 
kapcsolódó állatjóléti kockázatokat, és 
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leöléséhez kapcsolódó állatjóléti 
kockázatokat, és szabályokat határoznak 
meg a következőkre vonatkozóan:

szabályokat határoznak meg a 
következőkre vonatkozóan:

Or. en

Módosítás 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az állatjóléti követelmények ellenőrzése 
a határállomásokon és a kilépési helyeken, 
valamint az ilyen kilépési helyekre 
alkalmazandó minimumkövetelmények;

d) az állatjóléti követelmények ellenőrzése 
a határállomásokon és a kilépési helyeken;

Or. es

Indokolás

Ez egy új követelmény, amelyet a jelenlegi jogszabályok nem tartalmaznak, továbbá olyan 
kötelezettség, amely korlátozza a tagállamok állatok exportjával kapcsolatos határozatait.

Módosítás 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azon esetek és feltételek, amelyek 
előfordulásakor az állatjóléti 
követelményeknek való megfelelés 
vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések 
során mérhető teljesítménykritériumokon 
alapuló különleges állatjóléti mutatók 
alkalmazhatók, valamint az ilyen mutatók 
tudományos és műszaki adatok alapján 
történő kidolgozása.

törölve
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Or. es

Indokolás

A Bizottság többször is ismételte, hogy lesz olyan állatjóléti jogszabály, amely mutatókat is 
tartalmaz majd. Amint ezt a jogszabályt benyújtották és elfogadták, ez a hivatkozás is 
felvehető. Addig ez még korai lenne.

Módosítás 469
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) azon esetek és feltételek, amelyek 
előfordulásakor az állatjóléti 
követelményeknek való megfelelés 
vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések 
során mérhető teljesítménykritériumokon 
alapuló különleges állatjóléti mutatók 
alkalmazhatók, valamint az ilyen mutatók 
tudományos és műszaki adatok alapján 
történő kidolgozása.

f) azon esetek és feltételek, amelyek 
előfordulásakor az állatjóléti 
követelményeknek való megfelelés 
vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések 
során mérhető teljesítménykritériumokon 
alapuló különleges állatjóléti mutatók 
alkalmazandók, valamint az ilyen mutatók 
tudományos és műszaki adatok alapján 
történő kidolgozása.

Or. en

Módosítás 470
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve

Az illetékes hatóságok által a 
növényegészségügyhöz kapcsolódóan 
végzett hatósági ellenőrzésekre és az 
általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó 
különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 139. cikkel összhangban 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a növényeken, növényi 
termékeken és más tárgyakon végzett, az 
1. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett és az ilyen termékekre 
alkalmazandó uniós szabályoknak való 
megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések elvégzésére, valamint a 
hatósági ellenőrzéseket követően az 
illetékes hatóságok által meghozandó 
intézkedésekre vonatkozó szabályokról. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
figyelembe veszik a növényekhez, növényi 
termékekhez és más tárgyakhoz az egyes 
károsítók vagy vállalkozók 
vonatkozásában kapcsolódó növény-
egészségügyi kockázatokat, és szabályokat 
határoznak meg a következőkre 
vonatkozóan:

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

b) az 1. cikk (2) bekezdésének 
g) pontjában említett szabályok 
alkalmazási körébe tartozó egyes 
növények, növényi termékek és más 
tárgyak Unióba történő beléptetésével és 
Unión belüli mozgatásával kapcsolatos 
hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó egységes különleges 
követelmények és az ilyen hatósági 
ellenőrzések egységes minimális 
gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett kritériumokon túl tekintettel az 
egyes meghatározott származású vagy 
eredetű növényekhez, növényi 
termékekhez és más tárgyakhoz 
kapcsolódó sajátos növény-egészségügyi 
veszélyekre és kockázatokra;

c) az illetékes hatóságok által a(z) [Kérjük 
a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
károsítók elleni védekezési intézkedésekről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 79. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban növényútlevelek kiállítására 
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jogosult vállalkozókon végzett hatósági 
ellenőrzések egységes gyakorisága, a 
8. cikk (1) bekezdésében említett 
kritériumokon túl arra is tekintettel, hogy 
ezek a vállalkozók az általuk termesztett 
vagy előállított növények, növényi 
termékek és más tárgyak tekintetében 
végrehajtották-e a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
86. cikkében említett növény-egészségügyi 
kockázatkezelési tervet;

d) azok az esetek, amikor az illetékes 
hatóságoknak adott jogsértésekhez 
kapcsolódóan a 135. cikk 
(2) bekezdésében említett egy vagy több 
intézkedést vagy az említett bekezdésben 
előírtakon túlmutató kiegészítő 
intézkedéseket kell hozniuk.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, növényi szaporítóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok kizárásával nincs szükség a rendeletben a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kapcsolatos felhatalmazásra.

Módosítás 471
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve

Az illetékes hatóságok által a 
növényegészségügyhöz kapcsolódóan 
végzett hatósági ellenőrzésekre és az 
általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó 
különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 139. cikkel összhangban 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a növényeken, növényi 
termékeken és más tárgyakon végzett, az 
1. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett és az ilyen termékekre 
alkalmazandó uniós szabályoknak való 
megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések elvégzésére, valamint a 
hatósági ellenőrzéseket követően az 
illetékes hatóságok által meghozandó 
intézkedésekre vonatkozó szabályokról. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
figyelembe veszik a növényekhez, növényi 
termékekhez és más tárgyakhoz az egyes 
károsítók vagy vállalkozók 
vonatkozásában kapcsolódó növény-
egészségügyi kockázatokat, és szabályokat 
határoznak meg a következőkre 
vonatkozóan:

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

b) az 1. cikk (2) bekezdésének 
g) pontjában említett szabályok 
alkalmazási körébe tartozó egyes 
növények, növényi termékek és más 
tárgyak Unióba történő beléptetésével és 
Unión belüli mozgatásával kapcsolatos 
hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó egységes különleges 
követelmények és az ilyen hatósági 
ellenőrzések egységes minimális 
gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett kritériumokon túl tekintettel az 
egyes meghatározott származású vagy 
eredetű növényekhez, növényi 
termékekhez és más tárgyakhoz 
kapcsolódó sajátos növény-egészségügyi 
veszélyekre és kockázatokra;

c) az illetékes hatóságok által a(z) [Kérjük 
a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
károsítók elleni védekezési intézkedésekről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 79. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban növényútlevelek kiállítására 
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jogosult vállalkozókon végzett hatósági 
ellenőrzések egységes gyakorisága, a 
8. cikk (1) bekezdésében említett 
kritériumokon túl arra is tekintettel, hogy 
ezek a vállalkozók az általuk termesztett 
vagy előállított növények, növényi 
termékek és más tárgyak tekintetében 
végrehajtották-e a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
86. cikkében említett növény-egészségügyi 
kockázatkezelési tervet;

d) azok az esetek, amikor az illetékes 
hatóságoknak adott jogsértésekhez 
kapcsolódóan a 135. cikk 
(2) bekezdésében említett egy vagy több 
intézkedést vagy az említett bekezdésben 
előírtakon túlmutató kiegészítő 
intézkedéseket kell hozniuk.

Or. de

Módosítás 472
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. cikk törölve

Az illetékes hatóságok által a 
növényegészségügyhöz kapcsolódóan 
végzett hatósági ellenőrzésekre és az 
általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó 
különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a növényeken, növényi 
termékeken és más tárgyakon végzett, az 
1. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett és az ilyen termékekre 
alkalmazandó uniós szabályoknak való 
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megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések elvégzésére, valamint a 
hatósági ellenőrzéseket követően az 
illetékes hatóságok által meghozandó 
intézkedésekre vonatkozó szabályokról. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
figyelembe veszik a növényekhez, növényi 
termékekhez és más tárgyakhoz az egyes 
károsítók vagy vállalkozók 
vonatkozásában kapcsolódó növény-
egészségügyi kockázatokat, és szabályokat 
határoznak meg a következőkre 
vonatkozóan:

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

b) az 1. cikk (2) bekezdésének 
g) pontjában említett szabályok 
alkalmazási körébe tartozó egyes 
növények, növényi termékek és más 
tárgyak Unióba történő beléptetésével és 
Unión belüli mozgatásával kapcsolatos 
hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó egységes különleges 
követelmények és az ilyen hatósági 
ellenőrzések egységes minimális 
gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett kritériumokon túl tekintettel az 
egyes meghatározott származású vagy 
eredetű növényekhez, növényi 
termékekhez és más tárgyakhoz 
kapcsolódó sajátos növény-egészségügyi 
veszélyekre és kockázatokra;

c) az illetékes hatóságok által a(z) [Kérjük 
a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
károsítók elleni védekezési intézkedésekről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 79. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban növényútlevelek kiállítására 
jogosult vállalkozókon végzett hatósági 
ellenőrzések egységes gyakorisága, a 
8. cikk (1) bekezdésében említett 
kritériumokon túl arra is tekintettel, hogy 
ezek a vállalkozók az általuk termesztett 
vagy előállított növények, növényi 
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termékek és más tárgyak tekintetében 
végrehajtották-e a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
86. cikkében említett növény-egészségügyi 
kockázatkezelési tervet;

d) azok az esetek, amikor az illetékes 
hatóságoknak adott jogsértésekhez 
kapcsolódóan a 135. cikk 
(2) bekezdésében említett egy vagy több 
intézkedést vagy az említett bekezdésben 
előírtakon túlmutató kiegészítő 
intézkedéseket kell hozniuk.

Or. en

Módosítás 473
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

törölve

Or. en

Módosítás 474
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett szabályok alkalmazási körébe 
tartozó egyes növények, növényi termékek 

b) az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjában 
említett szabályok alkalmazási körébe 
tartozó egyes növények, növényi termékek 
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és más tárgyak Unióba történő 
beléptetésével és Unión belüli 
mozgatásával kapcsolatos hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
egységes különleges követelmények és az 
ilyen hatósági ellenőrzések egységes 
minimális gyakorisága, a 8. cikk 
(1) bekezdésében említett kritériumokon 
túl tekintettel az egyes meghatározott 
származású vagy eredetű növényekhez, 
növényi termékekhez és más tárgyakhoz 
kapcsolódó sajátos növény-egészségügyi 
veszélyekre és kockázatokra;

és más tárgyak Unióba történő 
beléptetésével és Unión belüli 
mozgatásával kapcsolatos hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
egységes különleges követelmények és az 
ilyen hatósági ellenőrzések egységes 
minimális gyakorisága, a 8. cikk 
(1) bekezdésében említett kritériumokon 
túl tekintettel az egyes meghatározott 
származású vagy eredetű növényekhez, 
növényi termékekhez és más tárgyakhoz 
kapcsolódó sajátos növény-egészségügyi 
kockázatokra;

Or. en

Módosítás 475
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk törölve

Az illetékes hatóságok által a növényi 
szaporítóanyagokhoz kapcsolódóan 
végzett hatósági ellenőrzésekre és az 
általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó 
különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a növényi szaporítóanyagokon 
végzett, az 1. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában említett és az ilyen 
termékekre alkalmazandó uniós 
szabályoknak való megfelelés vizsgálatát 
célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére, 
valamint a hatósági ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok által 
meghozandó intézkedésekre vonatkozó 
szabályokról. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok szabályokat 
határoznak meg az alábbiakra 
vonatkozóan:
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a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

b) a hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó egységes különleges 
követelmények, a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett kritériumokon túl tekintettel a 
növényi szaporítóanyagok egyes 
kategóriáinak vagy egyes adott nemeknek 
és fajoknak az egészségét, azonosságát, 
minőségét és nyomon követhetőségét 
érintő kockázatokra;

c) a IV. címben előírt közigazgatási 
segítségnyújtási mechanizmusok 
igénybevételére vonatkozó különleges 
kritériumok és feltételek;

d) azok az esetek, amikor az illetékes 
hatóságoknak adott jogsértésekhez 
kapcsolódóan a 135. cikk 
(2) bekezdésében említett egy vagy több 
intézkedést vagy az említett bekezdésben 
előírtakon túlmutató kiegészítő 
intézkedéseket kell hozniuk.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, növényi szaporítóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok kizárásával nincs szükség a rendeletben a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kapcsolatos felhatalmazásra.

Módosítás 476
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk törölve
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Az illetékes hatóságok által a növényi 
szaporítóanyagokhoz kapcsolódóan 
végzett hatósági ellenőrzésekre és az 
általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó 
különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a növényi szaporítóanyagokon 
végzett, az 1. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában említett és az ilyen 
termékekre alkalmazandó uniós 
szabályoknak való megfelelés vizsgálatát 
célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére, 
valamint a hatósági ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok által 
meghozandó intézkedésekre vonatkozó 
szabályokról. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok szabályokat 
határoznak meg az alábbiakra 
vonatkozóan:

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

b) a hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó egységes különleges
követelmények, a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett kritériumokon túl tekintettel a 
növényi szaporítóanyagok egyes 
kategóriáinak vagy egyes adott nemeknek 
és fajoknak az egészségét, azonosságát, 
minőségét és nyomon követhetőségét 
érintő kockázatokra;

c) a IV. címben előírt közigazgatási 
segítségnyújtási mechanizmusok 
igénybevételére vonatkozó különleges 
kritériumok és feltételek;

d) azok az esetek, amikor az illetékes 
hatóságoknak adott jogsértésekhez 
kapcsolódóan a 135. cikk 
(2) bekezdésében említett egy vagy több 
intézkedést vagy az említett bekezdésben 
előírtakon túlmutató kiegészítő 
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intézkedéseket kell hozniuk.

Or. de

Módosítás 477
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20. cikk törölve

Az illetékes hatóságok által a növényi 
szaporítóanyagokhoz kapcsolódóan 
végzett hatósági ellenőrzésekre és az 
általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó 
különös szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a növényi szaporítóanyagokon 
végzett, az 1. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában említett és az ilyen 
termékekre alkalmazandó uniós 
szabályoknak való megfelelés vizsgálatát 
célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére, 
valamint a hatósági ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok által 
meghozandó intézkedésekre vonatkozó 
szabályokról. Ezek a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok szabályokat 
határoznak meg az alábbiakra 
vonatkozóan:

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

b) a hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó egységes különleges 
követelmények, a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett kritériumokon túl tekintettel a 
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növényi szaporítóanyagok egyes 
kategóriáinak vagy egyes adott nemeknek 
és fajoknak az egészségét, azonosságát, 
minőségét és nyomon követhetőségét 
érintő kockázatokra;

c) a IV. címben előírt közigazgatási 
segítségnyújtási mechanizmusok 
igénybevételére vonatkozó különleges 
kritériumok és feltételek;

d) azok az esetek, amikor az illetékes 
hatóságoknak adott jogsértésekhez 
kapcsolódóan a 135. cikk 
(2) bekezdésében említett egy vagy több 
intézkedést vagy az említett bekezdésben 
előírtakon túlmutató kiegészítő 
intézkedéseket kell hozniuk.

Or. en

Módosítás 478
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

törölve

Or. en

Módosítás 479
Eric Andrieu

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

da) az ellenőrzések kockázati tényezőkön 
alapuló, a hatóságilag ellenőrzött 
termékek és tevékenységek 
vonatkozásában differenciáltan 
megállapított minimális gyakorisága.

Or. fr

Indokolás

A termelés minőségi szintjének biztosítása, valamint a vetőmagok vagy ültetési anyagok 
különböző típusainak ellenőrzése érdekében a különböző tagállamokban össze kell hangolni a 
növényi szaporítóanyagok ellenőrzésének minimális gyakoriságát.

Módosítás 480
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

21. cikk törölve

Az illetékes hatóságok által a GMO-khoz 
és a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekhez és takarmányokhoz 
kapcsolódóan végzett hatósági 
ellenőrzésekre és az általuk hozandó 
intézkedésekre vonatkozó különös 
szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a GMO-kon és a 
géntechnológiával módosított 
élelmiszereken és takarmányokon végzett, 
az 1. cikk (2) bekezdésének a), b) és 
c) pontjában említett szabályoknak való 
megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések elvégzésére, valamint a 
hatósági ellenőrzéseket követően az 
illetékes hatóságok által meghozandó 
intézkedésekre vonatkozó szabályokról. E 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
figyelembe veszik, hogy biztosítani kell a 
hatósági ellenőrzések azon minimális 
szintjét, amely megelőzi az e szabályokkal 
ellentétes gyakorlatokat, és szabályokat 
határoznak meg a következőkre 
vonatkozóan:

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

b) az alábbiakat vizsgáló hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
egységes különleges követelmények és az 
ilyen hatósági ellenőrzések egységes 
minimális gyakorisága:

i. olyan GMO-k és géntechnológiával 
módosított élelmiszerek és takarmányok 
előfordulása a piacon, amelyeket a 
géntechnológiával módosított szervezetek 
környezetbe történő szándékos 
kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2001. március 12-i 2001/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv49 vagy az 
1829/2003/EK rendelet alapján nem 
engedélyeztek;

ii. a GMO-k termesztése és a 2001/18/EK 
irányelv 13. cikke (2) bekezdésének 
e) pontjában, valamint az 1829/2003/EK 
rendelet 5. cikke (5) bekezdésében és 
17. cikke (5) bekezdésében említett 
felügyeleti tervnek a megfelelő 
alkalmazása;

iii. a géntechnológiával módosított 
mikroorganizmusok zárt rendszerben 
történő felhasználása;

c) azok az esetek, amikor az illetékes 
hatóságoknak adott jogsértésekhez 
kapcsolódóan a 135. cikk 
(2) bekezdésében említett egy vagy több 
intézkedést vagy az említett bekezdésben 
előírtakon túlmutató kiegészítő 
intézkedéseket kell hozniuk.
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__________________
49 HL L 106., 2001.4.17., 1. o.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, növényi szaporítóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok kizárásával nincs szükség a rendeletben a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokkal kapcsolatos felhatalmazásra.

Módosítás 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok által a GMO-khoz 
és a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekhez és takarmányokhoz 
kapcsolódóan végzett hatósági 
ellenőrzésekre és az általuk hozandó 
intézkedésekre vonatkozó különös 
szabályok

Az illetékes hatóságok által a 
géntechnológiával módosított 
élelmiszerekhez és takarmányokhoz 
kapcsolódóan végzett hatósági 
ellenőrzésekre és az általuk hozandó 
intézkedésekre vonatkozó különös 
szabályok

Or. es

Indokolás

A hatókört és a cikk címét az élelmiszerekre és a takarmányra kell korlátozni.

Módosítás 482
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
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a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el a GMO-kon és a 
géntechnológiával módosított 
élelmiszereken és takarmányokon végzett, 
az 1. cikk (2) bekezdésének a), b) és 
c) pontjában említett szabályoknak való 
megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések elvégzésére, valamint a 
hatósági ellenőrzéseket követően az 
illetékes hatóságok által meghozandó 
intézkedésekre vonatkozó szabályokról. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
figyelembe veszik, hogy biztosítani kell a
hatósági ellenőrzések azon minimális 
szintjét, amely megelőzi az e szabályokkal 
ellentétes gyakorlatokat, és szabályokat 
határoznak meg a következőkre 
vonatkozóan:

jogalkotási javaslatokat fogadjon el a 
GMO-kon és a géntechnológiával 
módosított élelmiszereken és 
takarmányokon végzett, az 1. cikk 
(2) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett szabályoknak való megfelelés 
vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések 
elvégzésére, valamint a hatósági 
ellenőrzéseket követően az illetékes 
hatóságok által meghozandó 
intézkedésekre vonatkozó szabályokról. E 
jogalkotási javaslatok figyelembe veszik, 
hogy biztosítani kell a hatósági 
ellenőrzések azon minimális szintjét, amely 
megelőzi az e szabályokkal ellentétes 
gyakorlatokat, és szabályokat határoznak 
meg a következőkre vonatkozóan:

Or. en

Módosítás 483
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

törölve

Or. en

Módosítás 484
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész



PE526.077v01-00 26/114 AM\1013305HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alábbiakat vizsgáló hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
egységes különleges követelmények és az 
ilyen hatósági ellenőrzések egységes 
minimális gyakorisága:

b) az alábbiakat vizsgáló hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
egységes különleges követelmények 
alkalmazási körükkel együtt és az ilyen 
hatósági ellenőrzések egységes minimális 
gyakorisága:

Or. pl

Módosítás 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alábbiakat vizsgáló hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
egységes különleges követelmények és az 
ilyen hatósági ellenőrzések egységes
minimális gyakorisága:

b) az alábbiakat vizsgáló hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
egységes különleges követelmények és az 
ilyen hatósági ellenőrzések minimális 
gyakorisága: olyan géntechnológiával 
módosított élelmiszerek és takarmányok 
előfordulása a piacon, amelyeket a 
géntechnológiával módosított szervezetek 
környezetbe történő szándékos 
kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2001. március 12-i 2001/18/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet alapján nem 
engedélyeztek;

Or. es

Indokolás

Már létezik a géntechnológiával módosított szervezetekről szóló olyan jogszabály, amely 
ellenőrzéseket is tartalmaz.
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Módosítás 486
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a GMO-k termesztése és a 2001/18/EK 
irányelv 13. cikke (2) bekezdésének 
e) pontjában, valamint az 1829/2003/EK 
rendelet 5. cikke (5) bekezdésében és 
17. cikke (5) bekezdésében említett 
felügyeleti tervnek a megfelelő 
alkalmazása;

ii. a GMO-k termesztése és a 2001/18/EK 
irányelv 13. cikke (2) bekezdésének 
e) pontjában, valamint az 1829/2003/EK 
rendelet 5. cikke (5) bekezdésében és 
17. cikke (5) bekezdésében említett 
felügyeleti tervnek a megfelelő 
alkalmazása, beleértve az egészségre, az 
állatok egészségére és a környezetre 
gyakorolt lehetséges hatások nyomon 
követését és felügyeletét szolgáló 
minimumintézkedéseket;

Or. en

Módosítás 487
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés – b pont –  iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a GMO-k nem szándékolt 
jelenlétének elkerülését célzó ellenőrzésre 
és jelentéstételre vonatkozó 
minimumintézkedések a 2001/18 irányelv 
26a. cikkével összhangban

Or. en

Módosítás 488
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok mindig megállapíthatnak az 
(1) bekezdésben említetteknél szigorúbb 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 489
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. cikk törölve

Az illetékes hatóságok által a növényvédő 
szerekhez kapcsolódóan végzett hatósági 
ellenőrzésekre és az általuk hozandó 
intézkedésekre vonatkozó különös 
szabályok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének 
i) pontjában említett szabályoknak való 
megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzésekre vonatkozó szabályokról.

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
figyelembe veszik azokat a kockázatokat, 
amelyeket a növényvédő szerek az 
emberek és állatok egészségére vagy a 
környezetre jelenthetnek, és szabályokat 
határoznak meg a következőkre 
vonatkozóan:

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;
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b) a növényvédő szerek gyártását, 
forgalomba hozatalát, Unióba történő 
beléptetését, csomagolását, szállítását, 
tárolását és használatát vizsgáló hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
egységes különleges követelmények és az 
ilyen hatósági ellenőrzések egységes 
minimális gyakorisága, a 8. cikk 
(1) bekezdésében említett kritériumokon 
túl arra is tekintettel, hogy biztosítani kell 
a növényvédő szerek biztonságos és 
fenntartható használatát, valamint fel kell 
lépni az ilyen termékek illegális 
kereskedelme ellen;

c) a peszticid kijuttatására használt 
berendezésekre vonatkozó egységes 
különleges vizsgálati követelmények és az 
ilyen ellenőrzések egységes minimális 
gyakorisága;

d) azok az esetek, amikor az illetékes 
hatóságoknak adott jogsértésekhez 
kapcsolódóan a 135. cikk 
(2) bekezdésében említett egy vagy több 
intézkedést vagy az említett bekezdésben 
előírtakon túlmutató kiegészítő 
intézkedéseket kell hozniuk;

e) a peszticid kijuttatására használt 
berendezések vizsgálatához az illetékes 
hatóságoknak segítséget nyújtó tanúsítási 
rendszerek kialakítása;

f) a növényvédő szerek által okozott 
mérgezésgyanús esetekkel kapcsolatos
információgyűjtés, nyomon követés és 
jelentéstétel;

g) a hamisított növényvédő szerekkel és a 
növényvédő szerek illegális 
kereskedelmével kapcsolatos 
információgyűjtés, nyomon követés és 
jelentéstétel.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, növényi szaporítóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok kizárásával nincs szükség a rendeletben a felhatalmazáson alapuló jogi 
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aktusokkal kapcsolatos felhatalmazásra.

Módosítás 490
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének 
i) pontjában említett szabályoknak való 
megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzésekre vonatkozó szabályokról.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
jogalkotási javaslatokat fogadjon el az 1. 
cikk (2) bekezdésének i) pontjában említett 
szabályoknak való megfelelés vizsgálatát 
célzó hatósági ellenőrzésekre vonatkozó 
szabályokról.

Or. en

Módosítás 491
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
figyelembe veszik azokat a kockázatokat, 
amelyeket a növényvédő szerek az 
emberek és állatok egészségére vagy a 
környezetre jelenthetnek, és szabályokat 
határoznak meg a következőkre 
vonatkozóan:

E jogalkotási javaslatok figyelembe veszik 
azokat a kockázatokat, amelyeket a 
növényvédő szerek az emberek és állatok 
egészségére vagy a környezetre 
jelenthetnek, és szabályokat határoznak 
meg a következőkre vonatkozóan:

Or. en

Módosítás 492
Martina Anderson
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Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

törölve

Or. en

Módosítás 493
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a növényvédő szerek gyártását, 
forgalomba hozatalát, Unióba történő 
beléptetését, csomagolását, szállítását, 
tárolását és használatát vizsgáló hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
egységes különleges követelmények és az 
ilyen hatósági ellenőrzések egységes 
minimális gyakorisága, a 8. cikk 
(1) bekezdésében említett kritériumokon 
túl arra is tekintettel, hogy biztosítani kell a 
növényvédő szerek biztonságos és 
fenntartható használatát, valamint fel kell 
lépni az ilyen termékek illegális 
kereskedelme ellen;

b) a növényvédő szerek gyártását, 
forgalomba hozatalát, Unióba történő 
beléptetését, csomagolását, szállítását, 
tárolását, párhuzamos kereskedelmét és 
használatát vizsgáló hatósági ellenőrzések 
elvégzésére vonatkozó egységes 
különleges követelmények és az ilyen 
hatósági ellenőrzések egységes minimális 
gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett kritériumokon túl arra is 
tekintettel, hogy biztosítani kell a 
növényvédő szerek biztonságos és 
fenntartható használatát, valamint fel kell 
lépni az ilyen termékek illegális 
kereskedelme ellen;

Or. en

Módosítás 494
Mario Pirillo

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

b) a növényvédő szerek gyártását, 
forgalomba hozatalát, Unióba történő 
beléptetését, csomagolását, szállítását, 
tárolását és használatát vizsgáló hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
egységes különleges követelmények és az 
ilyen hatósági ellenőrzések egységes 
minimális gyakorisága, a 8. cikk 
(1) bekezdésében említett kritériumokon 
túl arra is tekintettel, hogy biztosítani kell a 
növényvédő szerek biztonságos és 
fenntartható használatát, valamint fel kell 
lépni az ilyen termékek illegális 
kereskedelme ellen;

b) a növényvédő szerek gyártását, 
forgalomba hozatalát, Unióba történő 
beléptetését, címkézését, csomagolását, 
szállítását, tárolását, párhuzamos 
forgalmazását és használatát vizsgáló 
hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó egységes különleges 
követelmények és az ilyen hatósági 
ellenőrzések egységes minimális 
gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett kritériumokon túl arra is 
tekintettel, hogy biztosítani kell a 
növényvédő szerek biztonságos és 
fenntartható használatát, valamint fel kell 
lépni az ilyen termékek illegális 
kereskedelme ellen;

Or. it

Indokolás

A párhuzamos forgalmazás az 1107/2009/EK rendelet 68. – „felügyelet és ellenőrzés” című –
cikkében szerepel.

Módosítás 495
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a peszticid kijuttatására használt 
berendezésekre vonatkozó egységes 
különleges vizsgálati követelmények és az 
ilyen ellenőrzések egységes minimális 
gyakorisága;

törölve

Or. pl
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Módosítás 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a peszticid kijuttatására használt 
berendezésekre vonatkozó egységes 
különleges vizsgálati követelmények és az 
ilyen ellenőrzések egységes minimális 
gyakorisága;

törölve

Or. de

Módosítás 497
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az előállítással, csomagolással és 
tárolási módokkal kapcsolatos jegyzék 
vagy adatbázis létrehozására vonatkozó 
egységes különleges szabályrendszer;

Or. it

Módosítás 498
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) azok az esetek, amikor az illetékes 
hatóságoknak adott jogsértésekhez 
kapcsolódóan a 135. cikk 
(2) bekezdésében említett egy vagy több 
intézkedést vagy az említett bekezdésben 
előírtakon túlmutató kiegészítő 

törölve
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intézkedéseket kell hozniuk;

Or. pl

Módosítás 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. cikk törölve

Az illetékes hatóságok által az ökológiai 
termékekhez, valamint az oltalom alatt 
álló eredetmegjelölésekhez, oltalom alatt 
álló földrajzi jelzésekhez és hagyományos 
különleges termékekhez kapcsolódóan 
végzett hatósági ellenőrzésekre és az 
általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó 
különös szabályok

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
és k) pontjában említett szabályoknak való 
megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések elvégzésére, valamint a 
hatósági ellenőrzéseket követően az 
illetékes hatóságok által meghozandó 
intézkedésekre vonatkozó szabályokról.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjában említett szabályok tekintetében 
az (1) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
szabályokat határoznak meg a 
következőkre vonatkozóan:

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11–13. cikkben, a 34. cikk (1) és 
(2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon, valamint a felhatalmazással 
rendelkező szervezetek jóváhagyása és 
felügyelete tekintetében a 25., 29., 30. és 
32. cikken túlmutató különleges 
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felelősségi körei és feladatai;

b) a 8. cikk (1) bekezdésében említetteken 
túl a kockázatértékelés, valamint a 
hatósági ellenőrzések és adott esetben a 
mintavétel gyakoriságának 
meghatározása tekintetében előírt további 
követelmények, figyelembe véve a 
jogsértések előfordulásának kockázatát;

c) a 834/2007/EK tanácsi rendelet 
2. cikkének d) pontjában meghatározott 
vállalkozókra irányuló hatósági 
ellenőrzések minimális gyakorisága, 
valamint azok az esetek és feltételek, 
amelyek fennállásakor egyes ilyen 
vállalkozók mentesíthetők bizonyos 
hatósági ellenőrzések alól;

d) a 13. cikkben és a 33. cikk (1)–
(5) bekezdésében említetteken kívül 
további hatósági ellenőrzési módszerek és 
technikák, valamint a hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
különleges követelmények, amelyek célja 
az ökológiai termékek nyomon 
követhetőségének biztosítása az előállítás, 
a feldolgozás és a forgalmazás 
valamennyi szakaszában, valamint 
biztosítékok nyújtása az 1. cikk 
(2) bekezdésének j) pontjában említett 
szabályoknak való megfelelés 
tekintetében;

e) a 834/2007/EK rendelet 135. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
és 30. cikkének (1) bekezdésében 
említetteken kívül további követelmények 
a jogsértések előfordulása esetén hozandó 
intézkedésekre vonatkozóan, valamint a 
135. cikk (2) bekezdésében előírtakon 
túlmutató további intézkedések;

f) a 4. cikk (1) bekezdésének f) pontjában 
előírtakon kívül további követelmények a 
hatósági ellenőrzések elvégzéséhez 
szükséges létesítményekre és 
berendezésekre vonatkozóan, valamint a 
25–30. és a 32. cikkben említetteken 
túlmutató, a hatósági ellenőrzési feladatok 
átruházására vonatkozó további feltételek 
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és kötelezettségek;

g) a 12. és 31. cikkben említetteken kívül 
az illetékes hatóságokra, az ökológiai 
termékek ellenőrző hatóságaira és a 
hatósági ellenőrzéseket végző, 
felhatalmazással rendelkező szervezetekre 
vonatkozó további jelentéstételi 
kötelezettségek;

h) a IV. címben előírt közigazgatási 
segítségnyújtási mechanizmusok 
igénybevételére vonatkozó különleges 
kritériumok és feltételek.

(3) Az 1. cikk (2) bekezdésének 
k) pontjában említett szabályok 
tekintetében az (1) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
szabályokat határoznak meg a 
következőkre vonatkozóan:

a) a 11. és 13. cikkben említetteken kívül a 
termékleírásoknak és címkézési 
követelményeknek való megfelelés 
vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzésekre 
vonatkozó további követelmények, 
módszerek és technikák;

b) a 13. cikkben említetteken kívül az 
1. cikk (2) bekezdésének k) pontjában 
említett szabályok alkalmazási körébe 
tartozó termékek nyomon 
követhetőségének az előállítás, a 
feldolgozás és a forgalmazás valamennyi 
szakaszában történő biztosítását valamint 
a szabályoknak való megfelelés 
tekintetében biztosítékok nyújtását célzó 
hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó további módszerek és 
technikák;

c) a 108. cikkben előírtakon túl további 
különleges követelmények és különleges 
tartalom a 107. cikk (1) bekezdésében 
előírt többéves nemzeti ellenőrzési tervek 
vonatkozó részeinek kidolgozása 
tekintetében, valamint a 112. cikkben 
előírt jelentés további különleges 
tartalma;

d) a IV. címben előírt közigazgatási 
segítségnyújtási mechanizmusok 
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igénybevételére vonatkozó különleges 
kritériumok és feltételek;

e) a 135. cikk (2) bekezdésében 
említetteken túl jogsértés, vagy súlyos 
vagy ismétlődő jogsértés esetén hozandó 
további különleges intézkedések.

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
adott esetben eltérnek e rendeletnek az e 
bekezdésekben említett rendelkezéseitől.

Or. es

Indokolás

Összhangban az (új) 23a. cikket tartalmazó módosítással.

Módosítás 500
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
és k) pontjában említett szabályoknak való 
megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések elvégzésére, valamint a 
hatósági ellenőrzéseket követően az 
illetékes hatóságok által meghozandó 
intézkedésekre vonatkozó szabályokról.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy jogalkotási javaslatokat fogadjon el 
az 1. cikk (2) bekezdésének k) pontjában 
említett szabályoknak való megfelelés 
vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzések 
elvégzésére, valamint a hatósági 
ellenőrzéseket követően az illetékes 
hatóságok által meghozandó 
intézkedésekre vonatkozó szabályokról.

Or. en

Módosítás 501
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjában említett szabályok tekintetében 
az (1) bekezdésben említett,
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
szabályokat határoznak meg a 
következőkre vonatkozóan:

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 834/2007/EK rendelet 27. cikkének 
(2) bekezdésével összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjában említett szabályoknak való 
megfelelés ellenőrzéséről és az ilyen 
hatósági ellenőrzéseket követően az 
illetékes hatóságok által elvégzendő 
fellépésről. Ezek a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok szabályokat határoznak meg 
az alábbiakra vonatkozóan:

Or. en

Módosítás 502
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjában említett szabályok tekintetében 
az (1) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
szabályokat határoznak meg a 
következőkre vonatkozóan:

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjában említett szabályok tekintetében 
az (1) bekezdésben említett, a 
835/2007/EK rendelet végrehajtására 
irányuló felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok szabályokat határoznak meg a 
következőkre vonatkozóan:

Or. it

Indokolás

Az ökológiai termelés ellenőrzésére vonatkozó alkalmazási rendeletek elfogadása ugyanis 
szorosan összefügg az ökológiai termékek előállításával, címkézésével és behozatalával 
kapcsolatos szabályokra vonatkozó alkalmazási rendeletek elfogadásával, ami elsősorban az
Európai Bizottság mezőgazdasági igazgatóságának hatáskörébe tartozik.
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Módosítás 503
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11–13. cikkben, a 34. cikk (1) és 
(2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon, valamint a felhatalmazással 
rendelkező szervezetek jóváhagyása és 
felügyelete tekintetében a 25., 29., 30. és 
32. cikken túlmutató különleges felelősségi 
körei és feladatai;

a) a 834/2007/EK rendelet 
rendelkezéseinek való megfelelés 
biztosítása érdekében a vállalkozóknak, az 
illetékes hatóságoknak, a felhatalmazással 
rendelkező szervezeteknek a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11–13. cikkben, a 34. cikk (1) és 
(2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon, valamint a felhatalmazással 
rendelkező szervezetek jóváhagyása és 
felügyelete tekintetében a 25., 29., 30. és 
32. cikken túlmutató különleges felelősségi 
körei és feladatai;

Or. en

Indokolás

Az ökológiai gazdálkodás tanúsítása folyamatalapú megközelítésre épül. Ezt a sajátosságot ki 
kell emelni a jelenlegi ökológiai ellenőrző rendszer fenntartása érdekében.

Módosítás 504
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a 13. cikkben és a 33. cikk (1)–
(5) bekezdésében említetteken kívül 
további hatósági ellenőrzési módszerek és 
technikák, valamint a hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
különleges követelmények, amelyek célja 
az ökológiai termékek nyomon 
követhetőségének biztosítása az előállítás, 
a feldolgozás és a forgalmazás 

törölve
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valamennyi szakaszában, valamint 
biztosítékok nyújtása az 1. cikk 
(2) bekezdésének j) pontjában említett 
szabályoknak való megfelelés 
tekintetében;

Or. pl

Módosítás 505
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a 12. és 31. cikkben említetteken kívül 
az illetékes hatóságokra, az ökológiai 
termékek ellenőrző hatóságaira és a 
hatósági ellenőrzéseket végző, 
felhatalmazással rendelkező szervezetekre 
vonatkozó további jelentéstételi 
kötelezettségek;

törölve

Or. pl

Módosítás 506
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1. cikk (2) bekezdésének 
k) pontjában említett szabályok 
tekintetében az (1) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
szabályokat határoznak meg a 
következőkre vonatkozóan:

(3) Az 1. cikk (2) bekezdésének 
k) pontjában említett szabályok 
tekintetében az (1) bekezdésben említett, 
jogalkotási javaslatok szabályokat 
határoznak meg a következőkre 
vonatkozóan:

Or. en
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Módosítás 507
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A (2) és (3) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok adott 
esetben eltérnek e rendeletnek az e 
bekezdésekben említett rendelkezéseitől.

(4) A (2) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok adott 
esetben eltérnek e rendeletnek az e 
bekezdésekben említett rendelkezéseitől.

Or. en

Módosítás 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23a. cikk

Az illetékes hatóságok által az ökológiai 
termékekhez, valamint az oltalom alatt 
álló eredetmegjelölésekhez, oltalom alatt 
álló földrajzi jelzésekhez és hagyományos 
különleges termékekhez kapcsolódóan 
végzett hatósági ellenőrzésekre és az 
általuk hozandó intézkedésekre vonatkozó 
különös szabályok

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
és k) pontjában említett szabályoknak való 
megfelelés vizsgálatát célzó hatósági 
ellenőrzések elvégzésére, valamint a 
hatósági ellenőrzéseket követően az 
illetékes hatóságok által meghozandó 
intézkedésekre vonatkozó szabályokról.

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjában említett szabályok tekintetében 
az (1) bekezdésben említett, 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
szabályokat határoznak meg a 
következőkre vonatkozóan:

a) a 834/2007/EK rendelet 135. cikke 
(1) bekezdésének második albekezdésében 
és 30. cikkének (1) bekezdésében 
említetteken kívül további követelmények 
a jogsértések előfordulása esetén hozandó 
intézkedésekre vonatkozóan, valamint a 
135. cikk (2) bekezdésében előírtakon 
túlmutató további intézkedések;

b) a 4. cikk (1) bekezdésének f) pontjában 
előírtakon kívül további követelmények a 
hatósági ellenőrzések elvégzéséhez 
szükséges létesítményekre és 
berendezésekre vonatkozóan, valamint a 
25–30. és a 32. cikkben említetteken 
túlmutató, a hatósági ellenőrzési feladatok 
átruházására vonatkozó további feltételek 
és kötelezettségek;

c) a IV. címben előírt közigazgatási 
segítségnyújtási mechanizmusok 
igénybevételére vonatkozó különleges 
kritériumok és feltételek.

(3) Az 1. cikk (2) bekezdésének j) 
pontjában említett szabályok tekintetében 
a Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat határozhat meg a következők 
vonatkozásában:

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11–13. cikkben, a 34. cikk (1) és 
(2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon, valamint a felhatalmazással 
rendelkező szervezetek jóváhagyása és 
felügyelete tekintetében a 25., 29., 30. és 
32. cikken túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

b) a 8. cikk (1) bekezdésében említetteken 
túl a kockázatértékelés, valamint a 
hatósági ellenőrzések és adott esetben a 
mintavétel gyakoriságának 
meghatározása tekintetében előírt további 
követelmények, figyelembe véve a 
jogsértések előfordulásának kockázatát;
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c) a 834/2007/EK tanácsi rendelet 
2. cikkének d) pontjában meghatározott 
vállalkozókra irányuló hatósági 
ellenőrzések minimális gyakorisága, 
valamint azok az esetek és feltételek, 
amelyek fennállásakor egyes ilyen 
vállalkozók mentesíthetők bizonyos 
hatósági ellenőrzések alól;

d) a 13. cikkben és a 33. cikk (1)–
(5) bekezdésében említetteken kívül 
további hatósági ellenőrzési módszerek és 
technikák, valamint a hatósági 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
különleges követelmények, amelyek célja 
az ökológiai termékek nyomon 
követhetőségének biztosítása az előállítás, 
a feldolgozás és a forgalmazás 
valamennyi szakaszában, valamint 
biztosítékok nyújtása az 1. cikk 
(2) bekezdésének j) pontjában említett 
szabályoknak való megfelelés 
tekintetében;

e) a 12. és 31. cikkben említetteken kívül 
az illetékes hatóságokra, az ökológiai 
termékek ellenőrző hatóságaira és a 
hatósági ellenőrzéseket végző, 
felhatalmazással rendelkező szervezetekre 
vonatkozó további jelentéstételi 
kötelezettségek;

Az említett végrehajtási aktusokat 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 
rendelet 37. cikkében meghatározott 
szakosodott bizottságban fogadják el.

(4) Az 1. cikk (2) bekezdésének 
k) pontjában említett szabályok 
tekintetében az (1) bekezdésben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
szabályokat határoznak meg a 
következőkre vonatkozóan:

a) a IV. címben előírt közigazgatási 
segítségnyújtási mechanizmusok 
igénybevételére vonatkozó különleges 
kritériumok és feltételek;
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b) a 135. cikk (2) bekezdésében 
említetteken túl jogsértés, vagy súlyos 
vagy ismétlődő jogsértés esetén hozandó 
további különleges intézkedések.

(5) Az 1. cikk (2) bekezdésének k) 
pontjában említett szabályok tekintetében 
a Bizottság végrehajtási aktusok révén 
szabályokat határozhat meg a következők 
vonatkozásában:

a) a 11. és 13. cikkben említetteken kívül a 
termékleírásoknak és címkézési 
követelményeknek való megfelelés 
vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzésekre 
vonatkozó további követelmények, 
módszerek és technikák;

b) a 13. cikkben említetteken kívül az 
1. cikk (2) bekezdésének k) pontjában 
említett szabályok alkalmazási körébe 
tartozó termékek nyomon 
követhetőségének az előállítás, a 
feldolgozás és a forgalmazás valamennyi 
szakaszában történő biztosítását valamint 
a szabályoknak való megfelelés 
tekintetében biztosítékok nyújtását célzó 
hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó további módszerek és 
technikák;

c) a 108. cikkben előírtakon túl további 
különleges követelmények és különleges 
tartalom a 107. cikk (1) bekezdésében 
előírt többéves nemzeti ellenőrzési tervek 
vonatkozó részeinek kidolgozása 
tekintetében, valamint a 112. cikkben 
előírt jelentés további különleges 
tartalma;

Az említett végrehajtási aktusokat a 
mezőgazdasági termékek és az 
élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 
2012. november 21-i 1151/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 57. 
cikkében, a mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre 
vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 
2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi 
rendelet 195. cikkében, továbbá a szeszes 
italok meghatározásáról, megnevezéséről, 
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kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi 
árujelzőinek oltalmáról, valamint az 
1576/89/EK tanácsi rendelet (a szeszes 
italok meghatározására, megnevezésére és 
kiszerelésére vonatkozó általános 
szabályok megállapításáról szóló rendelet) 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
január 15-i 110/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 25. 
cikkében meghatározott szakosodott 
bizottságokban fogadják el.

Or. es

Indokolás

A módosítás a 23. cikket váltja fel. Egyértelműbb új szerkezetet javaslunk. Az Unió egész 
területén egységes végrehajtásra van szükség különösen az OEM-re, az OFJ-re, a HKT-ra és
az ökológiai termékekre vonatkozó különös szabályok tekintetében, amelyeket sajátosságuk 
folytán mindig is szabályozási bizottságok révén fogadtak el.

Módosítás 509
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat
fogadjon el az egyes élelmiszer- és 
takarmánykategóriákon végzett, az 1. cikk 
(2) bekezdésének a)–e) pontjában említett 
szabályoknak való megfelelés vizsgálatát 
célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére, 
valamint a hatósági ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok által 
meghozandó intézkedésekre vonatkozó 
különleges szabályokról. E 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok
olyan újonnan megállapított kockázatokat 
érintenek, amelyeket az élelmiszerek vagy 
takarmányok az emberek vagy az állatok 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy jogalkotási javaslatokat fogadjon el 
az egyes élelmiszer- és 
takarmánykategóriákon végzett, az 1. cikk 
(2) bekezdésének a)–e) pontjában említett 
szabályoknak való megfelelés vizsgálatát 
célzó hatósági ellenőrzések elvégzésére, 
valamint a hatósági ellenőrzéseket 
követően az illetékes hatóságok által 
meghozandó intézkedésekre vonatkozó 
különleges szabályokról. E jogalkotási 
javaslatok olyan újonnan megállapított 
kockázatokat érintenek, amelyeket az 
élelmiszerek vagy takarmányok az 
emberek vagy az állatok egészségére, 
illetve a GMO-k és a növényvédő szerek 
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egészségére, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre jelenthetnek, vagy bármely 
ilyen kockázatot, amelyek az új élelmiszer-
és takarmány-előállítási és -fogyasztási 
szokásokból erednek, vagy amelyek a 
hatósági ellenőrzésekre vagy az ilyen 
hatósági ellenőrzéseket követően az 
illetékes hatóságok által hozandó 
intézkedésekre vonatkozó közös előírások 
hiányában nem kezelhetők eredményesen, 
és szabályokat határoznak meg a 
következőkre vonatkozóan:

vonatkozásában a környezetre jelenthetnek, 
vagy bármely ilyen kockázatot, amelyek az 
új élelmiszer- és takarmány-előállítási és -
fogyasztási szokásokból erednek, vagy 
amelyek a hatósági ellenőrzésekre vagy az 
ilyen hatósági ellenőrzéseket követően az 
illetékes hatóságok által hozandó 
intézkedésekre vonatkozó közös előírások 
hiányában nem kezelhetők eredményesen, 
és szabályokat határoznak meg a 
következőkre vonatkozóan:

Or. en

Módosítás 510
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóságoknak a 4., 8. és 
9. cikkben, a 10. cikk (1) bekezdésében, a 
11., a 12. és a 13. cikkben, a 34. cikk (1) 
és (2) bekezdésében és a 36. cikkben 
előírtakon túlmutató különleges 
felelősségi körei és feladatai;

törölve

Or. en

Módosítás 511
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó egységes különleges 
követelmények és az ilyen hatósági 
ellenőrzések egységes minimális 

b) a hatósági ellenőrzések elvégzésére 
vonatkozó egységes különleges 
követelmények és az ilyen hatósági 
ellenőrzések egységes minimális 
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gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett kritériumokon túl tekintettel az 
egyes élelmiszer- és 
takarmánykategóriákhoz és az azokat 
érintő különböző folyamatokhoz 
kapcsolódó sajátos veszélyekre és
kockázatokra;

gyakorisága, a 8. cikk (1) bekezdésében 
említett kritériumokon túl tekintettel az 
egyes élelmiszer- és 
takarmánykategóriákhoz és az azokat 
érintő különböző folyamatokhoz 
kapcsolódó sajátos kockázatokra;

Or. en

Módosítás 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
24 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24a. cikk

Az illetékes hatóságok által az 
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokhoz és 
tárgyakhoz kapcsolódóan végzett hatósági 
ellenőrzésekre és az általuk hozandó 
intézkedésekre vonatkozó különös 
szabályok.

A Bizottság végrehajtási aktusokat 
fogadhat el az illetékes hatóságok által az 
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 
érintkezésbe kerülő anyagokhoz és 
tárgyakhoz kapcsolódóan végzett hatósági 
ellenőrzések és az általuk hozandó 
intézkedések egységes végrehajtására 
vonatkozóan. Az ilyen végrehajtási jogi 
aktusokat a 141. cikk (2) bekezdése 
szerinti vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. es

Indokolás

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak az alkalmazási 
körbe tartoznak, ezért az azokra vonatkozó különös szabályokról külön cikknek kell szólnia.
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Módosítás 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok egyes 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatokat egy vagy több 
felhatalmazással rendelkező szervezetre 
vagy természetes személyre ruházhatnak 
át, a 26., illetve a 27. cikkben előírt 
feltételekkel összhangban.

törölve

Or. de

Módosítás 514
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok egyes 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatokat egy vagy több felhatalmazással 
rendelkező szervezetre vagy természetes 
személyre ruházhatnak át, a 26., illetve a 
27. cikkben előírt feltételekkel 
összhangban.

(1) Az illetékes hatóságok egyes 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatokat egy vagy több felhatalmazással 
rendelkező szervezetre vagy természetes 
személyre ruházhatnak át, a 26., illetve a 
27. cikkben előírt feltételekkel 
összhangban. Az illetékes hatóságok egyes 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatokat ideiglenesen – egyéves, 
egyszer meghosszabbítható időtartamra –
egy vagy több, a 26. cikk (1) bekezdése b) 
pontja iv. alpontjának hatálya alá nem 
tartozó, felhatalmazással rendelkező 
szervezetre ruházhatnak át e 
felhatalmazással rendelkező szervezetek 
akkreditálásához szükséges ellenőrzés 
lehetővé tétele, vagy a szükséghelyzet vagy 
az emberek, állatok vagy növények 
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
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GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
felmerülő kockázat kezelése érdekében.

Or. fr

Indokolás

A nemzeti akkreditáló testületek által a felhatalmazással rendelkező szervezetek működése 
során végezett értékelések lehetővé tétele és e szervezetek által végzett tevékenységek jogi 
érvényességének biztosítása, valamint a – például az állatok vagy növények egészségével 
összefüggő – szükséghelyzetek kezelése érdekében lehetővé kell tenni felhatalmazással 
rendelkező szervezetek ideiglenes jelleggel történő kijelölését.

Módosítás 515
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok egyes 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatokat egy vagy több felhatalmazással 
rendelkező szervezetre vagy természetes 
személyre ruházhatnak át, a 26., illetve a 
27. cikkben előírt feltételekkel 
összhangban.

(1) Az illetékes hatóságok egyes 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatokat egy vagy több felhatalmazással 
rendelkező szervezetre vagy természetes 
személyre ruházhatnak át, a 26., illetve a 
27. cikkben előírt feltételekkel 
összhangban. Az 1. cikk (2) bekezdésének 
j) pontjában említett szabályoknak való 
megfelelés ellenőrzése érdekében elvégzett 
hatósági ellenőrzések tekintetében az 
illetékes hatóságok a meghatározott 
hatósági ellenőrzési feladatokat 
természetes személyekre nem ruházhatják 
át.

Or. en

Indokolás

Az ökológiai gazdálkodás tanúsítása folyamatalapú megközelítésre épül. Ezt a sajátosságot  a 
jelenlegi ökológiai ellenőrző rendszer fenntartása érdekében hangsúlyozni kell.
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Módosítás 516
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az illetékes hatóságok a 135. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában és a 
135. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt 
intézkedésekkel kapcsolatos 
határozathozatalt nem ruházhatják át.

törölve

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
135. cikkel vagy a 23. cikk 
(2) bekezdésének e) pontjában előírt 
szabályokkal összhangban az 1. cikk 
(2) bekezdésének j) pontjában említett 
szabályoknak való megfelelés vizsgálatát 
célzó hatósági ellenőrzéseket követően 
hozandó intézkedésekre.

Or. fr

Indokolás

A felhatalmazással rendelkező szervezetek számára lehetővé kell tenni, hogy – a tapasztalt 
szabálysértéseket követően – felszólítsák a vállalkozót a helyzet orvoslására, vagy a 
közegészségügy védelme érdekében hozzanak sürgősségi intézkedéseket (például az 
egészségre veszélyt jelentő élelmiszerek, valamint a betegségben szenvedő növények vagy 
állatok nyilvántartása). E határozatok jellegének és hatályának a meghatározása az illetékes 
hatóság feladata.

Módosítás 517
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok a 135. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában és a 
135. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt 
intézkedésekkel kapcsolatos 

Az illetékes hatóságok a 135. cikk 
(1) bekezdésének b) pontjában és a 
135. cikk (2) és (3) bekezdésében előírt 
intézkedésekkel kapcsolatos 
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határozathozatalt nem ruházhatják át. határozathozatalt nem ruházhatják át. Az 
állatokra és állati eredetű termékekre 
vonatkozó feladatok sem ruházhatók át, 
hanem azokat mindig hatósági 
állatorvosnak kell végeznie.

Or. en

Módosítás 518
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
135. cikkel vagy a 23. cikk 
(2) bekezdésének e) pontjában előírt 
szabályokkal összhangban az 1. cikk 
(2) bekezdésének j) pontjában említett 
szabályoknak való megfelelés vizsgálatát 
célzó hatósági ellenőrzéseket követően 
hozandó intézkedésekre.

törölve

Or. en

Indokolás

Az ökológiai gazdálkodás tanúsítása folyamatalapú megközelítésre épül. Ezt a sajátosságot  a 
jelenlegi ökológiai ellenőrző rendszer fenntartása érdekében hangsúlyozni kell.

Módosítás 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
135. cikkel vagy a 23. cikk 
(2) bekezdésének e) pontjában előírt 
szabályokkal összhangban az 1. cikk 

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
135. cikkel vagy a 23. cikk 
(2) bekezdésének a) pontjában és (4) 
bekezdésének b) pontjában előírt 
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(2) bekezdésének j) pontjában említett 
szabályoknak való megfelelés vizsgálatát 
célzó hatósági ellenőrzéseket követően 
hozandó intézkedésekre.

szabályokkal összhangban az 1. cikk 
(2) bekezdésének j) és k) pontjában 
említett szabályoknak való megfelelés 
vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzéseket 
követően hozandó intézkedésekre.

Or. es

Indokolás

E cikk (2) bekezdésében a különleges hatósági ellenőrzési feladatok illetékes hatóságok általi 
átruházása megengedett az ökológiai termelés esetében a bizonyított meg nem felelés esetén 
hozott intézkedések tekintetében. Ebben az összefüggésben nehéz megérteni, hogy ez miért 
nem megengedett az OEM, az OFJ és a HKT esetében, amelyek azonos referenciaszabványt 
használnak az átruházásra (EN ISO 17065). Ezért kérjük ezek hozzáadását. 

Módosítás 520
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
135. cikkel vagy a 23. cikk 
(2) bekezdésének e) pontjában előírt 
szabályokkal összhangban az 1. cikk 
(2) bekezdésének j) pontjában említett 
szabályoknak való megfelelés vizsgálatát 
célzó hatósági ellenőrzéseket követően 
hozandó intézkedésekre.

Az első albekezdés nem alkalmazandó a 
135. cikkel vagy a 23. cikk 
(2) bekezdésének e) pontjában előírt 
szabályokkal összhangban az 1. cikk 
(2) bekezdésének j) és k) pontjában 
említett szabályoknak való megfelelés 
vizsgálatát célzó hatósági ellenőrzéseket 
követően hozandó intézkedésekre.

Or. pl

Módosítás 521
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, törölve
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hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon konkrét hatósági 
ellenőrzési feladatok meghatározásáról, 
amelyek az illetékes hatóságok 
függetlenségének megőrzése és alapvető 
feladatainak fenntartása érdekében nem 
ruházhatók át.

Or. fr

Indokolás

E feladatok szervezetekre vagy természetes személyekre történő átruházásának lehetősége a 
rendelet lényeges eleme, ezért felhatalmazáson alapuló jogi aktussal nem, csupán a jogalkotó 
által módosítható az alap-jogiaktusban.

Módosítás 522
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon konkrét hatósági 
ellenőrzési feladatok meghatározásáról, 
amelyek az illetékes hatóságok 
függetlenségének megőrzése és alapvető 
feladatainak fenntartása érdekében nem 
ruházhatók át.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon konkrét hatósági 
ellenőrzési feladatok meghatározásáról, 
amelyek az illetékes hatóságok 
függetlenségének megőrzése és alapvető 
feladatainak fenntartása érdekében 
átruházhatók, illetve nem ruházhatók át.

Or. en

Indokolás

A 882/2004 rendeletből átvett rendelkezés. Pozitív listák is lehetségesek.

Módosítás 523
Jolanta Emilia Hibner
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Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az illetékes hatóságok az 
1. cikk (2) bekezdésének j) pontjában 
említett szabályoknak való megfelelés 
vizsgálatát célzó meghatározott hatósági 
ellenőrzési feladatokat ruháznak át egy 
vagy több felhatalmazással rendelkező 
szervezetre, minden egyes ilyen 
szervezethez kódszámot kell rendelniük, és 
ki kell jelölniük az azok engedélyezéséért 
és felügyeletéért felelős hatóságokat.

(4) Amennyiben az illetékes hatóságok az 
1. cikk (2) bekezdésének j) és k) pontjában 
említett szabályoknak való megfelelés 
vizsgálatát célzó meghatározott hatósági 
ellenőrzési feladatokat ruháznak át egy 
vagy több felhatalmazással rendelkező 
szervezetre, minden egyes ilyen 
szervezethez kódszámot kell rendelniük, és 
ki kell jelölniük az azok engedélyezéséért 
és felügyeletéért felelős hatóságokat.

Or. pl

Módosítás 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az illetékes hatóságok az 
1. cikk (2) bekezdésének j) pontjában 
említett szabályoknak való megfelelés 
vizsgálatát célzó meghatározott hatósági 
ellenőrzési feladatokat ruháznak át egy 
vagy több felhatalmazással rendelkező 
szervezetre, minden egyes ilyen 
szervezethez kódszámot kell rendelniük, és 
ki kell jelölniük az azok engedélyezéséért 
és felügyeletéért felelős hatóságokat.

(4) Amennyiben az illetékes hatóságok az 
1. cikk (2) bekezdésének j) és k) pontjában 
említett szabályoknak való megfelelés 
vizsgálatát célzó meghatározott hatósági 
ellenőrzési feladatokat ruháznak át egy 
vagy több felhatalmazással rendelkező 
szervezetre, minden egyes ilyen 
szervezethez kódszámot kell rendelniük, és 
ki kell jelölniük az azok engedélyezéséért 
és felügyeletéért felelős hatóságokat.

Or. es

Indokolás

Nehéz megérteni, hogy ez miért csak az ökológiai termelésre vonatkozik, és egyéb, 
minőségjelekkel ellátott termékekre nem. A bekezdésnek ezekre is vonatkoznia kell.



AM\1013305HU.doc 55/114 PE526.077v01-00

HU

Módosítás 525
Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. az az időszak, amelynek tekintetében 
feladatokat ruháznak át;

Or. pl

Módosítás 526
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. pártatlan és nem merül fel 
összeférhetetlenség a ráruházott 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatok elvégzése tekintetében;

iii. pártatlan, független, nem áll az általa 
végzett ellenőrző tevékenységek alá vetett 
vállalkozó közvetlen vagy közvetett 
alkalmazásában, és más módon sem merül 
fel összeférhetetlenség a ráruházott 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatok elvégzése tekintetében;

Or. en

Indokolás

Kulcsfontosságú, hogy a felhatalmazással rendelkező szervezetek függetlenek legyenek a 
vállalkozóktól, és ezt a szövegben meg kell erősíteni.

Módosítás 527
Glenis Willmott

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. pártatlan és nem merül fel iii. független és nem merül fel 
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összeférhetetlenség a ráruházott 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatok elvégzése tekintetében;

összeférhetetlenség a ráruházott 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatok elvégzése tekintetében;

Or. en

Indokolás

Az esetleges összeférhetetlenségek elkerülése érdekében a felhatalmazással rendelkező 
szervezeteknek teljesen függetleneknek kell lenniük az általuk hatósági ellenőrzés vagy más 
hatósági tevékenységek alá vetett vállalkozóktól; e tekintetben a „független” kifejezés sokkal 
egyértelműbb, mint a „pártatlan”.

Módosítás 528
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. pártatlan és nem merül fel 
összeférhetetlenség a ráruházott 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatok elvégzése tekintetében;

iii. független és nem merül fel 
összeférhetetlenség a ráruházott 
meghatározott hatósági ellenőrzési 
feladatok elvégzése tekintetében;

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
A preambulumbekezdéseket is ki kell 
igazítani.)

Or. en

Módosítás 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – b pont – iv a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. az alkalmazottaknak előírják a 
hatósági ellenőrzésekkel és más hatósági 
tevékenységekkel kapcsolatos feladatok 
ellátása során tudomásukra jutott olyan 
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információk bizalmas kezelését, amelyek –
a (2) bekezdésre is figyelemmel –
jellegüknél fogva szakmai titok tárgyát 
képezik;

Or. es

Indokolás

Fontos felvenni a felhatalmazással rendelkező szervezetekre vonatkozó titoktartási 
kötelezettséget, mivel ez a hatósági ellenőrzéseket végző illetékes hatóságok alkalmazottai 
számára már kötelező.

Módosítás 530
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szükség szerint megszervezik az ilyen 
szervezetek vagy személyek auditját vagy 
vizsgálatát;

a) megszervezik az ilyen szervezetek vagy 
személyek időszakos és be nem jelentett 
auditját vagy vizsgálatát;

Or. en

Módosítás 531
Martin Kastler

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szükség szerint megszervezik az ilyen 
szervezetek vagy személyek auditját vagy 
vizsgálatát;

a) megszervezik az ilyen szervezetek vagy 
személyek auditját vagy vizsgálatát;

Or. de
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Módosítás 532
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés – b pont – ii pont – a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) igazolást nyert, hogy a felhatalmazással 
rendelkező szervezet vagy természetes 
személy függetlensége vagy pártatlansága 
kérdéses

Or. en

Módosítás 533
Martin Kastler

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) szükség szerint megszervezik az ilyen 
szervezetek vagy személyek auditját vagy 
vizsgálatát;

a) megszervezik az ilyen szervezetek vagy 
személyek auditját vagy vizsgálatát;

Or. de

Módosítás 534
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek során alkalmazott 
mintavételi és laboratóriumi analitikai,
tesztelési és diagnosztikai módszerek 
megfelelnek az ilyen módszereket 
létrehozó uniós szabályoknak vagy az e 
módszerekre vonatkozó 
teljesítménykritériumoknak.

(1) A hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek során alkalmazott 
mintavételi és tesztelési módszerek 
megfelelnek az ilyen módszereket 
létrehozó uniós szabályoknak vagy az e 
módszerekre vonatkozó 
teljesítménykritériumoknak.
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Or. pl

Módosítás 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hatósági ellenőrzések és más 
hatósági tevékenységek során alkalmazott 
mintavételi és laboratóriumi analitikai, 
tesztelési és diagnosztikai módszerek 
megfelelnek az ilyen módszereket 
létrehozó uniós szabályoknak vagy az e 
módszerekre vonatkozó 
teljesítménykritériumoknak.

(1) A hatósági ellenőrzések során 
alkalmazott mintavételi és laboratóriumi 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai 
módszerek megfelelnek az ilyen 
módszereket létrehozó uniós szabályoknak 
vagy az e módszerekre vonatkozó 
teljesítménykritériumoknak.

Or. es

Indokolás

Összhangban az 1. cikknél javasolt törléssel.

Módosítás 536
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett uniós 
szabályok hiányában a hatósági 
laboratóriumok saját egyedi analitikai, 
tesztelési és diagnosztikai igényeik 
tekintetében a legkorszerűbb módszereket 
alkalmazzák, a következőkre figyelemmel:

(2) Az (1) bekezdésben említett uniós 
szabályok hiányában a hatósági 
laboratóriumok saját egyedi analitikai, 
tesztelési és diagnosztikai igényeik 
tekintetében a célnak megfelelő, leginkább 
mérvadó módszereket alkalmazzák, a 
következőkre figyelemmel:

Or. en
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Módosítás 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett uniós 
szabályok hiányában a hatósági 
laboratóriumok saját egyedi analitikai, 
tesztelési és diagnosztikai igényeik 
tekintetében a legkorszerűbb módszereket 
alkalmazzák, a következőkre figyelemmel:

(2) Az (1) bekezdésben említett uniós 
szabályok hiányában a hatósági 
laboratóriumok saját egyedi analitikai, 
tesztelési és diagnosztikai igényeik 
tekintetében lehetőség szerint a 
legkorszerűbb módszereket alkalmazzák, a 
következőkre figyelemmel:

Or. es

Indokolás

E módszerek használatának lehetőség szerint és nem kötelező jelleggel kell történnie.

Módosítás 538
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a nemzetközileg elismert vonatkozó, 
többek között az Európai Szabványügyi 
Bizottság (CEN) által elfogadott
szabályoknak vagy eljárásoknak megfelelő, 
legújabb rendelkezésre álló módszerek; 
vagy

a) a nemzetközileg elismert tudományos 
szabályoknak vagy eljárásoknak megfelelő, 
leginkább mérvadó, jóváhagyott 
módszerek, kivéve, ha azok az elérni 
kívánt, jogszerű célkitűzés tekintetében 
nem lennének eredményesek vagy
megfelelők. A leginkább mérvadó, 
jóváhagyott módszerek közé tartoznak 
például az alábbiak:

i. az Európai Szabványügyi Bizottság 
(CEN) által vagy a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet (ISO) által 
elfogadottak; vagy

ii. a nemzeti jogszabályokban 
elfogadottak; vagy
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iii. az európai uniós 
referencialaboratóriumok (EURL) által 
kifejlesztettek vagy ajánlottak; vagy

iv. a nemzeti referencialaboratóriumok 
által kifejlesztettek vagy ajánlottak.

Or. en

Módosítás 539
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett szabályok vagy 
eljárások hiányában az európai uniós 
referencialaboratóriumok által 
kidolgozott vagy ajánlott és a 
nemzetközileg elfogadott tudományos 
eljárásokkal összhangban jóváhagyott 
vonatkozó módszerek; vagy

b) az a) pontban leírtak hiányában a kívánt 
célra alkalmas, más megfelelő vagy a 
nemzetközileg elismert tudományos 
eljárásokkal összhangban kifejlesztett és 
jóváhagyott módszerek.

Or. en

Módosítás 540
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az a) pontban említett szabályok vagy 
eljárások és a b) pontban említett 
módszerek hiányában a nemzeti szinten 
meghatározott vonatkozó szabályoknak 
megfelelő módszerek; vagy

c) az a) és a b) pontban leírtak hiányában 
nemzetközileg elfogadott tudományos 
eljárásokkal összhangban kifejlesztett, 
egyetlen laboratórium által jóváhagyott 
módszerek.

Or. en
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Módosítás 541
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a) pontban említett szabályok vagy 
eljárások, a b) pontban említett módszerek 
és a c) pontban említett nemzeti szabályok 
hiányában a nemzeti 
referencialaboratóriumok által 
kidolgozott vagy ajánlott és a 
nemzetközileg elfogadott tudományos 
eljárásokkal összhangban jóváhagyott 
vonatkozó módszerek; vagy

törölve

Or. en

Módosítás 542
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az a) pontban említett szabályok vagy 
eljárások, a b) pontban említett 
módszerek, a c) pontban említett nemzeti 
szabályok és a d) pontban említett 
módszerek hiányában a nemzetközileg 
elfogadott tudományos eljárásokkal 
összhangban jóváhagyott vonatkozó 
módszerek.

törölve

Or. en

Módosítás 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

(3) A szűrővizsgálattal, a célzott szűréssel
és más hatósági tevékenységekkel 
összefüggésben, az (1) bekezdésben 
említett uniós szabályok hiányában a 
(2) bekezdésben említett bármely módszer 
alkalmazható.

(3) A célzott ellenőrzés és felügyelet 
segítségével történő mintakiválasztási 
folyamat során az (1) bekezdésben említett 
uniós szabályok hiányában a 
(2) bekezdésben említett bármely módszer 
alkalmazható.

Or. es

Indokolás

Az 1. cikkel összhangban javasolt törlés és a szűrővizsgálat meghatározásának javasolt 
módosítása (lásd a 41. fogalommeghatározás javasolt módosítását).

Módosítás 544
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben sürgős szükség van 
laboratóriumi elemzésekre, tesztekre vagy 
diagnózisokra, és az (1) és a 
(2) bekezdésben említett módszerek egyike 
sem áll rendelkezésre, az érintett nemzeti 
referencialaboratórium, vagy ilyen nemzeti 
referencialaboratórium hiányában a 
36. cikk (1) bekezdésével összhangban 
kijelölt bármely más laboratórium 
valamely megfelelő módszer 
nemzetközileg elfogadott tudományos 
eljárásokkal összhangban történő 
jóváhagyásáig az e cikk (1) és 
(2) bekezdésében foglaltaktól eltérő 
módszereket is alkalmazhat.

(4) Amennyiben kialakulóban lévő 
vészhelyzet miatt fennálló kivételes 
esetekben sürgős szükség van 
laboratóriumi elemzésekre, tesztekre vagy 
diagnózisokra, és az (1) és a 
(2) bekezdésben említett módszerek egyike 
sem áll rendelkezésre, az érintett nemzeti 
referencialaboratórium, vagy ilyen nemzeti 
referencialaboratórium hiányában a 
36. cikk (1) bekezdésével összhangban 
kijelölt bármely más laboratórium 
valamely megfelelő módszer 
nemzetközileg elfogadott tudományos 
eljárásokkal összhangban történő 
jóváhagyásáig az e cikk (1) és 
(2) bekezdésében foglaltaktól eltérő 
módszereket is alkalmazhat.

Or. en
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Módosítás 545
Marusya Lyubcheva

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mintákat úgy kell venni, kezelni és 
jelölni, hogy ez jogi, tudományos és 
műszaki érvényességüket egyaránt 
garantálja.

(6) A mintákat úgy kell venni, a megfelelő 
termékek vizsgálatára vonatkozó 
követelményekkel összhangban kezelni és 
jelölni, hogy ez jogi, tudományos és 
műszaki érvényességüket egyaránt 
garantálja.

Or. bg

Módosítás 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A mintákat úgy kell venni, kezelni és 
jelölni, hogy ez jogi, tudományos és 
műszaki érvényességüket egyaránt 
garantálja.

(6) A mintákat úgy kell venni, kezelni és 
jelölni, hogy ez jogi, tudományos és 
műszaki érvényességüket egyaránt 
garantálja. Ahhoz, hogy el lehessen 
készíteni egy második szakvéleményt, 
elégséges mennyiségű vett mintának kell 
rendelkezésre állnia. Az illetékes 
hatóságnak haladéktalanul tájékoztatnia 
kell a takarmány-/élelmiszergyártót arról, 
hogy mikor vették a mintát, és hogy 
elegendő mennyiséget hagytak egy 
második szakvéleményre.

Or. de

Módosítás 547
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A GMO-kat illetően módszereket kell 
kifejleszteni és kötelezően bevezetni az 
alábbiak céljára:

– több transzgént tartalmazó események 
azonosítása és nyomon követése a piacon;

– adatok közlése a kiegészítő gyomirtókkal 
végzett kezelésekből származó 
maradványokról;

– adatok közlése az összetevők 
kifejeződéséről és tartalmáról, például a 
növényekben kifejeződő, további fehérjék.

Or. en

Módosítás 548
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) Az állati eredetű termékeket illetően 
módszereket kell kifejleszteni és 
kötelezően bevezetni azzal a céllal, hogy 
azonosítsák és nyomon kövessék a 
klónozott állatoktól, valamint klónozott 
állatok leszármazottaitól eredő 
szaporítóanyagokat és az ezekből 
származó termékeket.

Or. en

Módosítás 549
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
33 cikk – 7 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés nem alkalmazandó a 2. 
cikk (1) bekezdésének g) és h) pontjában 
megállapított területekre.

Or. en

Módosítás 550
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy 
azok a vállalkozók, akiknek állatai vagy 
termékei hatósági ellenőrzés keretében 
végzett mintavétel, elemzés, tesztelés vagy 
diagnosztizálás tárgyát képezik, második 
szakvéleményt kérhessenek.

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy 
azok a vállalkozók, akiknek állatai vagy 
termékei hatósági ellenőrzés keretében 
végzett mintavétel, elemzés, tesztelés vagy 
diagnosztizálás tárgyát képezik, második 
szakvéleményt kérhessenek, amennyiben 
az célravezető és technikailag lehetséges.

Or. de

Indokolás

A második szakvélemény nem minden esetben helyénvaló, illetve előfordulhat, hogy 
technikailag nehezen valósítható meg (pl. idegentest van a mintában).

Módosítás 551
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy 
azok a vállalkozók, akiknek állatai vagy 
termékei hatósági ellenőrzés keretében 

Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy 
azok a vállalkozók, akiknek állatai vagy 
termékei hatósági ellenőrzés keretében 
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végzett mintavétel, elemzés, tesztelés vagy 
diagnosztizálás tárgyát képezik, második 
szakvéleményt kérhessenek.

végzett mintavétel, elemzés, tesztelés vagy 
diagnosztizálás tárgyát képezik, második 
szakvéleményt kérhessenek. E 
szakvélemény költségeit a kérelmező 
vállalkozó viseli.

Or. pl

Módosítás 552
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) minden esetben feljogosítja a vállalkozót 
arra, hogy kérje a mintavétel, elemzés, 
tesztelés vagy diagnózis másik szakértő 
általi dokumentumvizsgálatát;

a) minden esetben feljogosítja a vállalkozót
arra, hogy kérje a mintavétel, elemzés, 
tesztelés vagy diagnózis másik szakértő 
általi dokumentumvizsgálatát, akit egy 
referencialaboratórium vagy – ha ez nem 
lehetséges – egy másik, legalább azzal 
egyenértékű hivatalos laboratórium nevez 
ki;

Or. pl

Módosítás 553
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) adott esetben, és ha ez technikailag 
megvalósítható, tekintettel különösen a 
veszély állatokban vagy termékekben való 
előfordulására és eloszlására, a minták 
vagy termékek romlandóságára, valamint a 
rendelkezésre álló szubsztrát 
mennyiségére, a vállalkozót feljogosítja, 
hogy kérje:

b) adott esetben, és ha ez technikailag 
megvalósítható, tekintettel különösen a 
veszély állatokban vagy termékekben való 
előfordulására és eloszlására, a minták 
vagy termékek romlandóságára, valamint a 
rendelkezésre álló szubsztrát 
mennyiségére, a vállalkozót feljogosítja, az 
illetékes hatóságot pedig kötelezi annak 
biztosítására, hogy kérje:
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Or. de

Indokolás

Világossá kell tenni, hogy a hatóság nem utasíthatja el minden további nélkül egy vállalkozó 
kérelmét.

Módosítás 554
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A mintákat úgy kell kezelni és jelölni, 
hogy ez jogi és analitikai érvényességüket 
egyaránt garantálja.

Or. de

Indokolás

Az érvényességük megtartása érdekében biztosítani kell a minták szabályos kezelését.

Módosítás 555
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vállalkozónak az (1) bekezdés 
szerinti második szakvélemény iránti 
kérelme nem érinti az illetékes hatóságok 
azon kötelezettségét, hogy megfelelő 
intézkedéseket kell tenniük az emberek,
állatok és növények egészségét vagy az 
állatok jólétét, illetve a GMO-k és 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetet érintő kockázatok 
felszámolására vagy csökkentésére, az 

(2) A vállalkozónak az (1) bekezdés 
szerinti második szakvélemény iránti 
kérelme nem érinti az illetékes hatóságok 
azon kötelezettségét, hogy megfelelő 
intézkedéseket kell tenniük az emberek és 
állatok egészségét vagy az állatok jólétét, 
illetve a környezetet érintő kockázatok 
felszámolására vagy csökkentésére, az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokkal és e rendelettel összhangban.
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1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokkal és e rendelettel összhangban.

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
A preambulumbekezdéseket is megfelelően 
ki kell igazítani.)

Or. en

Módosítás 556
Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
az (1) bekezdésben előírt szabályok 
egységes alkalmazására, valamint a 
második szakvélemény iránti kérelmek 
benyújtására és kezelésére vonatkozó 
eljárásokat határozhat meg. E 
végrehajtási aktusokat a 141. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 557
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
az (1) bekezdésben előírt szabályok 
egységes alkalmazására, valamint a 
második szakvélemény iránti kérelmek 
benyújtására és kezelésére vonatkozó 
eljárásokat határozhat meg. E 
végrehajtási aktusokat a 141. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági

törölve
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eljárással kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A kiegészítő szakvéleményre vonatkozó szabályok egységes alkalmazásának biztosítását 
szolgáló szabályokat megállapító jogszabály szükségtelen; a fellebbezési jognak nemzeti 
hatáskörbe kell tartoznia.

Módosítás 558
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Távközlő eszközzel értékesítésre kínált 
állatok és termékek esetében a magukat 
nem azonosító illetékes hatóságok által a 
vállalkozóktól rendelt mintákon végezhető 
hatósági ellenőrzés.

(1) Távközlő eszközzel értékesítésre kínált 
állatok és termékek esetében az illetékes 
hatóságok által a vállalkozóktól rendelt 
mintákon végezhető hatósági ellenőrzés.

Or. pl

Módosítás 559
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) pártatlan és nem merül fel 
összeférhetetlenség a hatósági 
laboratóriumként végzett feladatai 
elvégzése tekintetében;

c) független, pártatlan és nem merül fel 
összeférhetetlenség a hatósági 
laboratóriumként végzett feladatai 
elvégzése tekintetében;

Or. en
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Módosítás 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) egy vagy több laboratóriumi analitikai, 
tesztelési vagy diagnosztikai módszert, 
vagy módszerek csoportjait foglalhatja 
magában;

b) egy vagy több laboratóriumi analitikai, 
tesztelési vagy diagnosztikai módszert, 
vagy módszerek csoportjait foglalhatja 
magában; konkrét vizsgálatok vagy 
módszercsoportok helyett általános 
módon, analitikai technikákkal is 
meghatározható;

Or. es

Módosítás 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben az (1) bekezdéssel 
összhangban az Unióban kijelölt egyetlen 
hatósági laboratórium sem rendelkezik az 
új vagy rendkívül ritka laboratóriumi 
elemzések, tesztek vagy diagnosztizálás 
elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, 
felszereléssel, infrastruktúrával és 
személyzettel, az illetékes hatóságok 
felkérhetnek egy az e cikk (3) és 
(4) bekezdésében foglalt követelmények 
egyikét vagy több követelményt nem 
teljesítő laboratóriumot ezen elemzések, 
tesztek és diagnosztizálás elvégzésére.

Amennyiben az (1) bekezdéssel 
összhangban az Unióban kijelölt egyetlen 
hatósági laboratórium sem rendelkezik az 
új vagy rendkívül ritka laboratóriumi 
elemzések, tesztek vagy diagnosztizálás 
elvégzéséhez szükséges szakértelemmel, 
felszereléssel, infrastruktúrával és 
személyzettel, az illetékes hatóságok 
felkérhetnek egy az e cikk (3) és 
(4) bekezdésében foglalt követelmények 
egyikét vagy több követelményt nem 
teljesítő laboratóriumot, diagnosztikai 
központot, egyetemet, kutatóintézetet vagy 
hasonló intézményt ezen elemzések, 
tesztek és diagnosztizálás elvégzésére.

Or. es
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Módosítás 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben az illetékes hatóságok 
magánlaboratóriumot jelölnek ki a 
hatósági ellenőrzések során vett mintákon 
lefolytatott laboratóriumi elemzések, 
tesztek és diagnosztizálás elvégzésére, ez a 
kijelölés nem tekintendő a feladatok 
átruházásának, így nem kell megfelelnie 
az e cím III. fejezetében foglalt 
rendelkezéseknek.

Or. es

Indokolás

A magánlaboratóriumok által végzett elemzések, tesztek és diagnosztizálások nem tekinthetők 
feladatátruházásnak, mivel a hatósági ellenőrzési tevékenységnek csupán egy részéről van szó, 
ebben az esetben a szakértői vizsgálat egy részéről, így ez önmagában nem tekinthető a 
hatósági ellenőrzés átruházásának.

Módosítás 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
36 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A nemzeti referencialaboratóriumok 
illetékes hatóságok általi kijelölése nem 
szükséges ahhoz, hogy hatósági 
laboratóriumok feladatkörébe tartozó 
tevékenységeket hajtsanak végre.

Or. es
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Módosítás 564
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatósági laboratóriumok 
nyilvánosságra hozzák a hatósági 
ellenőrzésekkel és más hatósági 
tevékenységekkel összefüggésben végzett 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai 
módszerek jegyzékét.

törölve

Or. en

Indokolás

Míg a hatósági ellenőrzések eredményeit nyilvánosan hozzáférhetővé tehetik, ennek módját ne 
legyen szükséges közzétenni. Egy ilyen széles körű kötelezettség elfogadhatatlanul növelné a 
hatósági laboratóriumokra nehezedő terhet.

Módosítás 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben valamely illetékes 
hatóság saját tevékenysége részeként nem 
végez tesztelést, elemzéseket vagy 
diagnosztizálást, és ugyanazon típusú 
teszt, elemzés vagy diagnosztizálás 
elvégzésével ugyanazt a hatósági 
laboratóriumot bízta meg, mint valamely 
másik illetékes hatóság, nincs szükség 
audit vagy vizsgálat lefolytatására.

Or. es

Indokolás

A jelenlegi 882/2004/EK rendelet ezt a kötelezettséget nem tartalmazza. Az ökológiai termelés 



PE526.077v01-00 74/114 AM\1013305HU.doc

HU

esetében nincsenek különleges tesztelések vagy elemzések; ami változik, azok például a 
küszöbértékek vagy bizonyos meghatározott anyagok jelenlétének hiánya. Ezért az 
ugyanabban a laboratóriumban elvégzett, ugyanolyan típusú – egyébként is akkreditálási 
kötelezettség alá tartozó – teszt különböző illetékes hatóságok által történő auditálása az 
erőfeszítések és az erőforrások megkettőzésének tekintendő.

Módosítás 566
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
38 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a laboratórium alulteljesít a 37. cikk 
(2) bekezdésében említett, laboratóriumok 
közötti összehasonlító vizsgálatokban.

c) a laboratórium a helytállósági 
vizsgálatokban vagy a 37. cikk 
(2) bekezdésében említett, laboratóriumok 
közötti összehasonlító vizsgálatokban nem 
nyújt elégséges teljesítményt.

Or. pl

Módosítás 567
Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti 
feladatok elvégzésére egy nemzeti 
referencialaboratóriumot jelölhetnek meg.

Or. pl

Módosítás 568
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a 36. cikk 
(4) bekezdésének e) pontjától eltérve az ott 
előírt feltételek teljesítésétől függetlenül 
hatósági laboratóriumként jelölhetik ki a 
következőket:

(1) Az illetékes hatóságok a 36. cikk 
(4) bekezdésének e) pontjától eltérve az ott 
előírt feltételek teljesítésétől függetlenül 
hatósági laboratóriumként vagy hatósági 
felügyelet alatt működő laboratóriumként
jelölhetik ki a következőket:

Or. en

Módosítás 569
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
39 cikk – 1 bekezdés – a pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. amelyek a Trichinella kimutatását az 
illetékes hatóságok vagy a 36. cikk 
(1) bekezdésével összhangban kijelölt és az 
e bekezdés a) pontjának ii. alpontjában 
említett módszerek tekintetében a 
„Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok 
felkészültségének általános 
követelményei” című EN ISO/IEC 17025 
szabvány szerint értékelt és akkreditált 
hatósági laboratórium felügyelete alatt 
végzik;

iii. amelyek a Trichinella kimutatását az 
illetékes hatóságok és a 36. cikk 
(1) bekezdésével összhangban kijelölt és az 
e bekezdés a) pontjának ii. alpontjában 
említett módszerek tekintetében a 
„Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok 
felkészültségének általános 
követelményei” című EN ISO/IEC 17025 
szabvány szerint értékelt és akkreditált, az 
Unió egyik referencialaboratóriumának 
felügyelete alatt működő nemzeti 
referencialaboratórium felügyelete alatt
végzik;

Or. pl

Módosítás 570
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

b) az 1. cikk (2) bekezdésének h) 
pontjában említett növényi 
szaporítóanyagokra vonatkozó 
szabályoknak való megfelelés ellenőrzését 
célzó elemzést vagy tesztelést végző 
laboratóriumok;

törölve

Or. en

Módosítás 571
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
41 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azokban az esetekben, amikor a módszer 
alkalmazása szükséghelyzet vagy az 
emberek, állatok vagy növények
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
felmerülő kockázat nyomán válik 
szükségessé.

c) azokban az esetekben, amikor a módszer 
alkalmazása szükséghelyzet vagy az 
emberek vagy állatok egészségét, az állatok 
jólétét, illetve a környezetet érintő 
felmerülő kockázat nyomán válik 
szükségessé.

Or. en

Módosítás 572
Eric Andrieu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) addig, amíg el nem készül az 
akkreditáló testület értékelése és meg nem 
születik e testület határozata.

Or. fr
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Indokolás

Az akkreditáló testület által a vizsgáló laboratóriumok működése során végzett értékelések 
lehetővé tétele és e laboratóriumok elemzési eredményei jogi megalapozottságának 
biztosítása érdekében lehetővé kell tenni vizsgáló laboratóriumok ideiglenes jelleggel történő 
kijelölését.

Módosítás 573
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
41 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

41a. cikk

Az Unióba belépő állatokkal vagy 
termékekkel kapcsolatos, egyes állatokra 
vagy termékekre vonatkozó szabályozó 
rendelkezések betartásának vizsgálatára 
irányuló hatósági ellenőrzéseket a 
kockázati tényezők alapján végzik el, és 
ezen ellenőrzésekre – e fejezet II. 
szakaszával összhangban – a 
határállomásokon vagy az e fejezet I. 
szakasza szerinti megfelelő helyen kerül 
sor.

Or. fr

Indokolás

Az I. szakasz elé be kell illeszteni egy cikket, amely egyértelműen utal a kockázati alapú 
behozatali ellenőrzések globális megközelítésének elvére.

Módosítás 574
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

a) az egyes különböző állatokhoz és 
terméktípusokhoz kapcsolódó, az emberek,
állatok vagy növények egészségét, az 
állatok jólétét, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetet érintő kockázatok;

a) az egyes különböző állatokhoz és 
terméktípusokhoz kapcsolódó, az emberek
vagy állatok egészségét, az állatok jólétét, 
illetve a környezetet érintő kockázatok;

Or. en

Módosítás 575
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) az élelmiszerek és termékek jellegével, 
minőségével és összetételével kapcsolatos 
fogyasztói elvárást potenciálisan 
félrevezető, csalárd gyakorlatok 
valószínűsége;

Or. en

Módosítás 576
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a származási harmadik ország illetékes 
hatósága által az állatoknak és 
termékeknek az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályok által meghatározott 
követelményeknek vagy a legalább 
azokkal egyenértékűnek elismert 
követelményeknek való megfelelése 

d) a származási harmadik ország illetékes 
hatósága által az állatoknak és 
termékeknek az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályok által meghatározott 
követelményeknek való megfelelése 
tekintetében nyújtott biztosítékok.
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tekintetében nyújtott biztosítékok.

Or. en

Módosítás 577
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
42 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az illetékes hatóságok hatósági 
ellenőrzéseket végeznek a 
határállomásokon és az Unióba történő más 
belépési helyeken, amennyiben okkal 
feltételezik, hogy az alábbiak Unióba 
történő belépése kockázatot jelenthet az 
emberek, állatok és növények egészségére, 
az állatok jólétére, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre:

(3) Az illetékes hatóságok hatósági 
ellenőrzéseket végeznek a 
határállomásokon és az Unióba történő más 
belépési helyeken, amennyiben okkal 
feltételezik, hogy az alábbiak Unióba 
történő belépése kockázatot jelenthet az 
emberek vagy állatok egészségére, az 
állatok jólétére, illetve a környezetre:

Or. en

Módosítás 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határon végzett különleges hatósági 
ellenőrzés alá nem vonandó állatok és
termékek hatósági ellenőrzésének típusai

A különleges hatósági ellenőrzés alá nem 
vonandó termékek hatósági ellenőrzésének 
típusai

Or. es

Módosítás 579
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az emberek, állatok vagy növények
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatok függvényében azonossági 
ellenőrzéseket és fizikai ellenőrzéseket 
tartalmaznak.

b) az emberek vagy állatok egészségét, az 
állatok jólétét, illetve a környezetet érintő 
kockázatok függvényében és az 
élelmiszerek és termékek jellegével, 
minőségével és összetételével kapcsolatos 
fogyasztói elvárást potenciálisan 
félrevezető, csalárd gyakorlatok 
valószínűségének függvényében
azonossági ellenőrzéseket és fizikai 
ellenőrzéseket tartalmaznak.

Or. en

Módosítás 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az emberek, állatok vagy növények
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatok függvényében azonossági 
ellenőrzéseket és fizikai ellenőrzéseket 
tartalmaznak.

b) az emberek vagy állatok egészségét, az 
állatok jólétét, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetet érintő kockázatok 
függvényében azonossági ellenőrzéseket és 
fizikai ellenőrzéseket tartalmaznak.

Or. es

Indokolás

Összhangban az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjához fűzött módosításban javasolt 
hatókörrel.

Módosítás 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Rendeletre irányuló javaslat
43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett okmányellenőrzések, azonossági 
ellenőrzések és fizikai ellenőrzések arra 
utalnak, hogy az állatok és termékek nem 
tesznek eleget az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályoknak, a 64. cikk (1), (3), 
(4) és (5) bekezdését, a 65., 66., 67. cikket, 
a 69. cikk (1) és (2) bekezdését, valamint a 
70. cikk (1) és (2) bekezdését kell 
alkalmazni.

(3) Amennyiben az (1) bekezdésben 
említett okmányellenőrzések, azonossági 
ellenőrzések és fizikai ellenőrzések arra 
utalnak, hogy a termékek nem tesznek 
eleget az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályoknak, a 64. cikk (1), (3), (4) és 
(5) bekezdését, a 65., 66., 67. cikket, a 
69. cikk (1) és (2) bekezdését, valamint a 
70. cikk (1) és (2) bekezdését kell 
alkalmazni.

Or. es

Módosítás 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályoknak 
való megfelelés megállapítása érdekében 
az Unióba történő első belépés helye 
szerinti határállomáson a harmadik 
országból az Unióba beléptetett, alábbi 
kategóriákba tartozó valamennyi állat- és
termékszállítmányt hatósági ellenőrzésnek 
vetnek alá:

(1) Az illetékes hatóságok az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályoknak 
való megfelelés megállapítása érdekében 
az Unióba történő első belépés helye 
szerinti határállomáson a harmadik 
országból az Unióba beléptetett 
valamennyi állatszállítmányt, állati 
eredetű termékszállítmányt és állati 
melléktermék-szállítmányt hatósági 
ellenőrzésnek vetnek alá:

Az állatok és termékek TARIC-kóddal 
történő azonosítását és a határállomáson 
elvégzendő ellenőrzés típusát a XX. 
melléklet tartalmazza.

Or. es
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Indokolás

A módosítás célja annak a pontosítása, a cikk mit kíván szabályozni: mely állatokat és 
termékeket kell ellenőrizni és milyen típusú ellenőrzéseket kell elvégezni a határállomásokon.

Módosítás 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) állatok; törölve

Or. es

Indokolás

A korábbi módosítással összhangban.

Módosítás 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) állati eredetű termékek, 
szaporítóanyagok és állati 
melléktermékek;

törölve

Or. es

Indokolás

Az (1) bekezdés bevezető részéhez fűzött módosítással összhangban.

Módosítás 585
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) állati eredetű termékek, 
szaporítóanyagok és állati melléktermékek;

b) állati eredetű termékek, állati eredetű 
termékeket tartalmazó élelmiszerek, 
szaporítóanyagok és állati melléktermékek;

Or. en

Módosítás 586
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 68. cikkének 
(1) bekezdése és 69. cikkének 
(1) bekezdése szerint összeállított 
jegyzékben szereplő növények, növényi 
termékek és más, károsítók hordozására 
vagy terjesztésére alkalmas tárgyak és 
anyagok;

törölve

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, növényi szaporítóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok kizárásával nincs szükség a rendeletben erre a bővítésre.

Módosítás 587
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 68. cikkének 
(1) bekezdése és 69. cikkének 
(1) bekezdése szerint összeállított 
jegyzékben szereplő növények, növényi 
termékek és más, károsítók hordozására 
vagy terjesztésére alkalmas tárgyak és 
anyagok;

törölve

Or. de

Módosítás 588
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 68. cikkének 
(1) bekezdése és 69. cikkének 
(1) bekezdése szerint összeállított 
jegyzékben szereplő növények, növényi 
termékek és más, károsítók hordozására 
vagy terjesztésére alkalmas tárgyak és 
anyagok;

törölve

Or. en

Módosítás 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 68. cikkének 
(1) bekezdése és 69. cikkének 
(1) bekezdése szerint összeállított 
jegyzékben szereplő növények, növényi 
termékek és más, károsítók hordozására 
vagy terjesztésére alkalmas tárgyak és 
anyagok;

törölve

Or. es

Indokolás

Összhangban az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjához fűzött módosításban javasolt 
hatókörrel.

Módosítás 590
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 178/2002/EK rendelet 53. cikkével, 
a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze 
be az állategészségügyről szólórendelet 
számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
249. cikkével vagy a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
27. cikkének (1) bekezdésével, 
29. cikkének (1) bekezdésével, 
40. cikkének (2) bekezdésével, 
41. cikkének (2) bekezdésével, 
47. cikkének (1) bekezdésével, 
49. cikkének (2) bekezdésével és 
50. cikkének (2) bekezdésével összhangban 
elfogadott jogi aktusokban előírt valamely 

e) a 178/2002/EK rendelet 53. cikkével, 
a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze 
be az állategészségügyről szólórendelet 
számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
249. cikkével összhangban elfogadott jogi 
aktusokban előírt valamely olyan 
szükségintézkedés hatálya alá tartozó azon 
állatok és termékek, amelynek értelmében 
a kombinált nómenklatúra szerinti 
kódokkal azonosított ezen állatok vagy 
termékek szállítmányait az Unióba történő 
beléptetéskor hatósági ellenőrzés alá kell 
vonni;
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olyan szükségintézkedés hatálya alá tartozó 
azon állatok és termékek, amelynek 
értelmében a kombinált nómenklatúra 
szerinti kódokkal azonosított ezen állatok 
vagy termékek szállítmányait az Unióba 
történő beléptetéskor hatósági ellenőrzés 
alá kell vonni;

Or. en

Módosítás 591
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
szállítmánykategóriák módosításaira 
vonatkozóan, olyan további termékekre is 
kiterjesztve azokat, amelyek az emberek, 
állatok vagy növények egészségét, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatokat jelenthetnek.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
szállítmánykategóriák módosításaira 
vonatkozóan, olyan további termékekre is 
kiterjesztve azokat, amelyek az emberek és 
állatok egészségét, valamint az állatjólétet 
érintő kockázatokat jelenthetnek.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, növényi szaporítóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok kizárásával nincs szükség a rendeletben erre a bővítésre.

Módosítás 592
Ewald Stadler

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

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
szállítmánykategóriák módosításaira 
vonatkozóan, olyan további termékekre is 
kiterjesztve azokat, amelyek az emberek,
állatok vagy növények egészségét, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatokat jelenthetnek.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
szállítmánykategóriák módosításaira 
vonatkozóan, olyan további termékekre is 
kiterjesztve azokat, amelyek az emberek 
vagy állatok egészségét, illetve a GMO-k 
és a növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetet érintő kockázatokat 
jelenthetnek.

Or. de

Módosítás 593
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
45 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
szállítmánykategóriák módosításaira 
vonatkozóan, olyan további termékekre is 
kiterjesztve azokat, amelyek az emberek,
állatok vagy növények egészségét, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatokat jelenthetnek.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben említett 
szállítmánykategóriák módosításaira 
vonatkozóan, olyan további termékekre is 
kiterjesztve azokat, amelyek az emberek
vagy állatok egészségét, illetve a 
környezetet érintő kockázatokat 
jelenthetnek.

Or. en

Módosítás 594
Linda McAvan

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

f) A(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be az állategészségügyről 
szólórendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 
10. pontjában meghatározott, kedvtelésből 
tartott állatok;

törölve

Or. en

Indokolás

A Parlamentnek és a Tanácsnak az Unióba belépő, kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó 
ellenőrzések enyhítésére irányuló bármely javaslatot megfelelően ellenőriznie kell. Ezek a 
hatáskörök túlzottak, tekintve, hogy a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú 
mozgásáról (ezen belül az Unióba belépő állatokról) szóló 998/2003/EK rendelet 
végrehajtása elégtelen – az összes emberi betegség 65%-a állati eredetű, és az 
állatbetegségek 75%-a zoonózis.

Módosítás 595
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
46 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) minden egyéb olyan állat- vagy 
termékkategória, amelyek esetében a 
kapcsolódó kockázatok nyomán nincs 
szükség a határállomásokon végzett 
ellenőrzésre.

törölve

Or. en

Indokolás

A „minden egyéb állatkategória” túl tág fogalom. A cikkben minden egyéb állatkategóriát 
szerepeltetni kell, amelyekre ezek a hatáskörök vonatkoznak. Ha a Bizottság számára lehetővé 
válna az Unióba belépő bármely állatra vonatkozó ellenőrzések enyhítése, az óriási hatással 
lenne az állatok egészségére és jólétére, valamint az emberek egészségére és a 
járványvédelemre.
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Módosítás 596
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok a 45. cikk 
(1) bekezdésében említett állat- és 
termékkategóriák szállítmányait azok 
határállomásra történő érkezésekor 
hatósági ellenőrzés alá vonják. Ezek a 
hatósági ellenőrzések okmányellenőrzést, 
azonossági ellenőrzést és fizikai ellenőrzést 
foglalnak magukban.

(1) Az illetékes hatóságok a 45. cikk 
(1) bekezdésében említett állat- és 
termékkategóriák szállítmányait azok 
határállomásra történő érkezésekor 
hatósági ellenőrzés alá vonják. Ezek a 
hatósági ellenőrzések figyelembe veszik a 
korábbi megfelelést és az esetleges 
kockázatokat egyaránt, illetve
okmányellenőrzést, azonossági ellenőrzést 
és fizikai ellenőrzést foglalhatnak
magukban.

Or. en

Módosítás 597
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 45. cikk (1) bekezdésében említett 
állat- és termékkategóriák szállítmányain 
végzett fizikai ellenőrzések gyakorisága az 
egyes állatok, termékek vagy egyes állat-
vagy termékkategóriák által az emberek,
állatok vagy növények egészségére, az 
állatjólétre, illetve a GMO-k és 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre jelentett kockázat mértékétől 
függ.

(3) A 45. cikk (1) bekezdésében említett 
állat- és termékkategóriák szállítmányain 
végzett fizikai ellenőrzések gyakorisága az 
egyes állatok, termékek vagy egyes állat-
vagy termékkategóriák által az emberek
vagy állatok egészségére, az állatjólétre, 
illetve a környezetre jelentett kockázat 
mértékétől függ.

Or. en
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Módosítás 598
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 45. cikk (1) bekezdésében említett 
állat- és termékkategóriák szállítmányain 
végzett fizikai ellenőrzések gyakorisága az 
egyes állatok, termékek vagy egyes állat-
vagy termékkategóriák által az emberek,
állatok vagy növények egészségére, az 
állatjólétre, illetve a GMO-k és 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre jelentett kockázat mértékétől 
függ.

(3) A 45. cikk (1) bekezdésében említett 
állat- és termékkategóriák szállítmányain 
végzett fizikai ellenőrzések gyakorisága az 
egyes állatok, termékek vagy egyes állat-
vagy termékkategóriák által az emberek
vagy állatok egészségére, az állatjólétre, 
illetve a GMO-k és növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetre jelentett 
kockázat mértékétől függ.

Or. de

Módosítás 599
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokban foglalt állat-egészségügyi és 
állatjóléti vagy növény-egészségügyi
követelményeknek való megfelelés 
vizsgálatát célzó fizikai ellenőrzéseket az 
állat-egészségügyi, illetve növény-
egészségügyi kérdésekben megfelelő 
képesítéssel rendelkező, az illetékes 
hatóságok által erre a célra kijelölt 
személyzetnek vagy ilyen személyzet 
felügyelete alatt kell elvégezni.

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokban foglalt állat-egészségügyi és 
állatjóléti követelményeknek való 
megfelelés vizsgálatát célzó fizikai 
ellenőrzéseket az állat-egészségügyi 
kérdésekben megfelelő képesítéssel 
rendelkező, az illetékes hatóságok által erre 
a célra kijelölt személyzetnek kell 
elvégezni.

Or. en
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Módosítás 600
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokban foglalt állat-egészségügyi és 
állatjóléti vagy növény-egészségügyi
követelményeknek való megfelelés 
vizsgálatát célzó fizikai ellenőrzéseket az 
állat-egészségügyi, illetve növény-
egészségügyi kérdésekben megfelelő 
képesítéssel rendelkező, az illetékes 
hatóságok által erre a célra kijelölt 
személyzetnek vagy ilyen személyzet 
felügyelete alatt kell elvégezni.

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokban foglalt állat-egészségügyi és 
állatjóléti követelményeknek való 
megfelelés vizsgálatát célzó fizikai 
ellenőrzéseket az állat-egészségügyi
kérdésekben megfelelő képesítéssel 
rendelkező, az illetékes hatóságok által erre 
a célra kijelölt személyzetnek vagy ilyen 
személyzet felügyelete alatt kell elvégezni.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, növényi szaporítóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok kizárásával nincs szükség a rendeletben erre a bővítésre.

Módosítás 601
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokban foglalt állat-egészségügyi és 
állatjóléti vagy növény-egészségügyi
követelményeknek való megfelelés 
vizsgálatát célzó fizikai ellenőrzéseket az 
állat-egészségügyi, illetve növény-
egészségügyi kérdésekben megfelelő 
képesítéssel rendelkező, az illetékes 
hatóságok által erre a célra kijelölt 
személyzetnek vagy ilyen személyzet 
felügyelete alatt kell elvégezni.

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokban foglalt állat-egészségügyi és 
állatjóléti követelményeknek való 
megfelelés vizsgálatát célzó fizikai 
ellenőrzéseket az állat-egészségügyi
kérdésekben megfelelő képesítéssel 
rendelkező, az illetékes hatóságok által erre 
a célra kijelölt személyzetnek vagy ilyen 
személyzet felügyelete alatt kell elvégezni.
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Or. de

Módosítás 602
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állatokon végzett ilyen ellenőrzéseket 
hatósági állatorvosnak vagy ilyen 
állatorvos felügyelete alatt kell elvégezni.

Az állatokon végzett ilyen ellenőrzéseket 
hatósági állatorvosnak kell elvégezni.

Or. en

Módosítás 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
47 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állatokon végzett ilyen ellenőrzéseket 
hatósági állatorvosnak vagy ilyen 
állatorvos felügyelete alatt kell elvégezni.

Az állatokon vagy állati eredetű 
termékeken végzett ilyen ellenőrzéseket 
hatósági állatorvosnak vagy ilyen 
állatorvos felügyelete alatt kell elvégezni.

Or. es

Indokolás

Továbbra is a hatósági állatorvos a felelős az élő állatokkal vagy az állati eredetű 
termékekkel (hússal, tejtermékkel stb.) kapcsolatos döntésekért.

Módosítás 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

b) a 45. cikk (1) bekezdésében említett 
termékkategóriák átrakodott szállítmányait 
érintő okmányellenőrzések, azonossági 
ellenőrzések és fizikai ellenőrzések 
elvégzésére vonatkozó határidők és 
részletes szabályok;

b) a 45. cikk (1) bekezdésében említett 
termékkategóriák átrakodott, végső 
rendeltetési helyként az Unióba irányuló
szállítmányait érintő okmányellenőrzések, 
azonossági ellenőrzések és fizikai 
ellenőrzések elvégzésére vonatkozó 
határidők és részletes szabályok;

Or. es

Indokolás

A harmadik országokba irányuló, bármilyen típusú átrakodott termékekre vonatkozó 
egészségügyi ellenőrzéseket egyértelműen ki kell vonni a rendelet hatálya alól.

Módosítás 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
49 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azok az esetek és feltételek, amelyek 
fennállásakor az átrakodott szállítmányok, 
valamint a légi vagy tengeri szállítás útján 
érkező és azonos szállítóeszközön 
továbbszállított állatok azonossági 
ellenőrzése és fizikai ellenőrzése az Unióba 
történő első belépés helye szerintitől eltérő 
határállomáson is elvégezhető;

c) azok az esetek és feltételek, amelyek 
fennállásakor az átrakodott szállítmányok 
azonossági ellenőrzése és fizikai 
ellenőrzése az Unióba történő első belépés 
helye szerintitől eltérő határállomáson is 
elvégezhető;

Or. es

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a légi vagy tengeri szállítás útján érkező és azonos 
szállítóeszközön továbbszállított állatok tekintetében – elsősorban állatjóléti okok miatt – ne 
forduljanak elő késedelmek az ügyintézésben, valamennyi (akár a dokumentumokkal vagy az 
azonosítással kapcsolatos, akár fizikai) ellenőrzést az Unióba történő belépés helye szerinti 
határállomáson kell elvégezni (és nem az első belépés helye szerinti határállomáson).
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Módosítás 606
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 47., 48. és 49. cikkben meghatározott 
szabályok egységes végrehajtásának 
biztosítása céljából a Bizottság végrehajtási 
aktusok útján részletesen meghatározhatja
az e szabályokban említett 
okmányellenőrzések, azonossági 
ellenőrzések és fizikai ellenőrzések során 
és azokat követően az ilyen hatósági 
ellenőrzések hatékony végrehajtásának 
biztosítása érdekében elvégzendő 
műveleteket. E végrehajtási aktusokat a 
141. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

A 47., 48. és 49. cikkben meghatározott 
szabályok egységes végrehajtásának 
biztosítása céljából a Bizottság végrehajtási 
aktusok útján általános iránymutatásokat 
állapít meg az e szabályokban említett 
okmányellenőrzések, azonossági 
ellenőrzések és fizikai ellenőrzések során 
és azokat követően az ilyen hatósági 
ellenőrzések hatékony végrehajtásának 
biztosítása érdekében elvégzendő 
műveleteket illetően. E végrehajtási 
aktusokat a 141. cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 607
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az azon eseteket és feltételeket 
meghatározó szabályokra vonatkozóan, 
amelyek fennállásakor:

(1) Az illetékes hatóságok a harmadik 
országokból az Unióba belépő, az (1) 
bekezdésben említett állatok és termékek 
azonossági és fizikai ellenőrzéseit a 
határállomásoktól eltérő ellenőrző 
pontokon is elvégezhetik, feltéve, hogy
ezek az ellenőrző pontok megfelelnek a
62. cikk (3) bekezdésében, valamint a 
62. cikk (4) bekezdésével összhangban
elfogadott végrehajtási aktusokban előírt 
követelményeknek. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az azon eseteket és feltételeket 
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meghatározó szabályokra vonatkozóan, 
amelyek fennállásakor:

Or. en

Módosítás 608
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóságok a 45. cikk 
(1) bekezdésében említett állat- és 
termékkategóriák szállítmányain végzett 
azonossági ellenőrzéseket és fizikai 
ellenőrzéseket a határállomásoktól eltérő 
ellenőrző pontokon is elvégezhetik, 
feltéve, hogy ezek az ellenőrző pontok 
megfelelnek a 62. cikk (3) bekezdésében, 
valamint a 62. cikk (4) bekezdésével 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktusokban előírt követelményeknek;

törölve

Or. en

Módosítás 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az illetékes hatóságok a 45. cikk 
(1) bekezdésében említett állat- és 
termékkategóriák szállítmányain végzett 
azonossági ellenőrzéseket és fizikai 
ellenőrzéseket a határállomásoktól eltérő 
ellenőrző pontokon is elvégezhetik, 
feltéve, hogy ezek az ellenőrző pontok 
megfelelnek a 62. cikk (3) bekezdésében, 
valamint a 62. cikk (4) bekezdésével 
összhangban elfogadott végrehajtási 

a) az illetékes hatóságok a 45. cikk 
(1) bekezdésében említett állat- és 
termékkategóriák szállítmányain végzett 
azonossági ellenőrzéseket és fizikai 
ellenőrzéseket a határállomásoktól eltérő 
határellenőrző pontokon is elvégezhetik, 
feltéve, hogy ezek az ellenőrző pontok 
megfelelnek a 62. cikk (3) bekezdésében, 
valamint a 62. cikk (4) bekezdésével 
összhangban elfogadott végrehajtási 
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aktusokban előírt követelményeknek; aktusokban előírt követelményeknek;

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás az egyéb határellenőrzési pontokon végzett ellenőrzésekről szól, és a 
félreértések elkerülése érdekében pontosítás szükséges.

Módosítás 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 1 bekezdés – c pont –  iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. távértékesítés útján rendelt termékek. iii. magánszemélyeknek küldött vagy 
távolsági megrendeléssel (például 
telefonon, postán vagy interneten 
keresztül) rendelt kisméretű szállítmányok

Or. es

Indokolás

A 206/2009/EK rendeletben szereplő, ugyanerre a tárgyra vonatkozó mondattal való egyezést 
célzó módosítás.

Módosítás 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a tulajdonosaikkal együtt utazó, 
kedvtelésből tartott állatok.

Or. es
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Indokolás

A cikk szerint az illetékes hatóságok meghatározott ellenőrzési feladatokat ruházhatnak a 
vámhatóságokra vagy más hatóságokra. A tulajdonosaikkal együtt utazó, kedvtelésből tartott 
állatok ellenőrzésének is ilyen feladatnak kellene lennie.

Módosítás 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
51 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
ellenőrző pontokra az 54. cikk 
(2) bekezdésének b) pontja, az 55. cikk 
(2) bekezdésének a) pontja, az 57., 58., 60. 
és 61. cikk, valamint a 62 cikk (3) és 
(4) bekezdése alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett 
határellenőrző pontokra az 54. cikk 
(2) bekezdésének b) pontja, az 55. cikk 
(2) bekezdésének a) pontja, az 57., 58., 60. 
és 61. cikk, valamint a 62 cikk (3) és 
(4) bekezdése alkalmazandó.

Or. es

Indokolás

Ez a módosítás az egyéb határellenőrzési pontokon végzett ellenőrzésekről szól, és a 
félreértések elkerülése érdekében pontosítás szükséges.

Módosítás 613
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 45. cikk (1) bekezdésének a), b) és 
c) pontjában említett állat- és 
termékkategóriák szállítmányain végzett 
fizikai ellenőrzések gyakoriságának 
arányát meghatározó és módosító, valamint 
annak – az alábbiakra tekintettel – az e 
kategóriákhoz kapcsolódó kockázat 
mértékéhez való hozzáigazítását biztosító 

a) a 45. cikk (1) bekezdésének a), b) és 
c) pontjában említett állat- és 
termékkategóriák szállítmányain végzett 
fizikai ellenőrzések minimális 
gyakoriságának arányát meghatározó és 
módosító, valamint annak – az alábbiakra 
tekintettel – az e kategóriákhoz kapcsolódó 
kockázat mértékéhez való hozzáigazítását 
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kritériumok és eljárások: biztosító kritériumok és eljárások:

Or. en

Módosítás 614
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azt biztosító eljárások, hogy a fizikai 
ellenőrzések a) ponttal összhangban 
meghatározott gyakorisági arányát 
időszerűen és egységesen alkalmazzák.

c) azt biztosító eljárások, hogy a fizikai 
ellenőrzések a) ponttal összhangban 
meghatározott minimális gyakorisági 
arányát időszerűen és egységesen 
alkalmazzák.

Or. en

Módosítás 615
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
52 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 45. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett termékkategóriák fizikai 
ellenőrzésének gyakorisága;

a) a 45. cikk (1) bekezdésének d) pontjában 
említett termékkategóriák fizikai 
ellenőrzésének minimális gyakorisága;

Or. en

Módosítás 616
Martina Anderson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 45. cikk (1) bekezdésének e) és b) a 45. cikk (1) bekezdésének e) és 
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f) pontjában említett állat- és 
termékkategóriák esetében a fizikai 
ellenőrzések gyakorisága, amennyiben 
arról az e pontokban említett aktusok nem 
rendelkeznek.

f) pontjában említett állat- és 
termékkategóriák esetében a fizikai 
ellenőrzések minimális gyakorisága, 
amennyiben arról az e pontokban említett 
aktusok nem rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 617
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állat-egészségügyi és állatjóléti vagy 
növény-egészségügyi követelményeknek 
való megfelelés vizsgálatát célzó fizikai 
ellenőrzéseket követő határozatokat az 
állat-egészségügyi, illetve növény-
egészségügyi kérdésekben megfelelő 
képesítéssel rendelkező és az illetékes 
hatóságok által erre a célra kijelölt 
személyzetnek kell elvégeznie.

Az állat-egészségügyi és állatjóléti 
követelményeknek való megfelelés 
vizsgálatát célzó fizikai ellenőrzéseket 
követő határozatokat az állat-egészségügyi
kérdésekben megfelelő képesítéssel 
rendelkező és az illetékes hatóságok által 
erre a célra kijelölt személyzetnek kell 
elvégeznie.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, növényi szaporítóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok kizárásával nincs szükség a rendeletben erre a bővítésre.

Módosítás 618
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állat-egészségügyi és állatjóléti vagy 
növény-egészségügyi követelményeknek 

Az állat-egészségügyi és állatjóléti 
követelményeknek való megfelelés 
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való megfelelés vizsgálatát célzó fizikai 
ellenőrzéseket követő határozatokat az 
állat-egészségügyi, illetve növény-
egészségügyi kérdésekben megfelelő 
képesítéssel rendelkező és az illetékes 
hatóságok által erre a célra kijelölt 
személyzetnek kell elvégeznie.

vizsgálatát célzó fizikai ellenőrzéseket 
követő határozatokat az állat-egészségügyi
kérdésekben megfelelő képesítéssel 
rendelkező és az illetékes hatóságok által 
erre a célra kijelölt személyzetnek kell 
elvégeznie.

Or. en

Módosítás 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állatok szállítmányaira vonatkozó 
határozatokat hatósági állatorvosnak vagy 
ilyen állatorvos felügyelete alatt kell 
meghozni.

Az állatok és állati eredetű termékek
szállítmányaira vonatkozó határozatokat 
hatósági állatorvosnak kell meghoznia.

Or. es

Indokolás

Továbbra is a hatósági állatorvos a felelős az élő állatokkal vagy az állati eredetű 
termékekkel (hússal, tejtermékkel stb.) kapcsolatos döntésekért.

Módosítás 620
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az állatok szállítmányaira vonatkozó 
határozatokat hatósági állatorvosnak vagy 
ilyen állatorvos felügyelete alatt kell 
meghozni.

Az állatok szállítmányaira vonatkozó 
határozatokat hatósági állatorvosnak kell 
meghozni.
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Or. en

Módosítás 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
53 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezeket a határozatokat a következő 
cikkekben említett közös egészségügyi 
beléptetési okmányban rögzíteni kell.

Or. es

Indokolás

Az eljárás egyértelműsítése érdekében.

Módosítás 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 2 bekezdés – b pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. az i. pontban említett információknak a 
TRACES rendszeren keresztül történő 
közlése.

ii. az i. pontban említett információknak a 
TRACES rendszeren keresztül vagy az e 
rendszerrel folytatott elektronikus 
adatcsere révén történő közlése.

Or. en

Módosítás 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

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

(2a) Az e bekezdésben említett vállalkozók 
és illetékes hatóságok nemzeti 
információs rendszert is alkalmazhatnak 
arra, hogy adatokat töltsenek fel a 
TRACES rendszerbe.

Or. en

Módosítás 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A határállomások illetékes hatóságai 
véglegesítik a közös egészségügyi 
beléptetési okmányt, amint:

(4) A határállomások illetékes hatóságai a 
szállítmányra vonatkozó határozatot 
rögzítik a közös egészségügyi beléptetési 
okmányban, amint a 47. cikk (1) 
bekezdésében előírt valamennyi hatósági 
ellenőrzést elvégezték.

Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy a (4) bekezdés egészét egyszerűbbé és könnyebben érthetővé tegye.

Módosítás 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 47. cikk (1) bekezdésében előírt 
valamennyi hatósági ellenőrzést 
elvégeztek;

törölve
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Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy a (4) bekezdés egészét egyszerűbbé és könnyebben érthetővé tegye.

Módosítás 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a fizikai ellenőrzések eredményei –
amennyiben előírnak ilyen ellenőrzéseket 
– rendelkezésre állnak;

törölve

Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy a (4) bekezdés egészét egyszerűbbé és könnyebben érthetővé tegye.

Módosítás 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
54 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 53. cikkel összhangban a 
szállítmányra vonatkozó határozatot 
hoztak és azt rögzítették a közös 
egészségügyi beléptetési okmányban.

törölve

Or. es

Indokolás

A módosítás célja, hogy a (4) bekezdés egészét egyszerűbbé és könnyebben érthetővé tegye.
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Módosítás 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az azon eseteket és feltételeket 
meghatározó szabályokról, amelyek 
fennállásakor a 45. cikk (1) bekezdésében 
említett állat- és termékkategóriák 
szállítmányaihoz a rendeltetési hely 
eléréséig közös egészségügyi beléptetési 
okmányt kell mellékelni.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az azon eseteket és feltételeket 
meghatározó szabályokról, amelyek 
fennállásakor a 45. cikk (1) bekezdésében 
említett állat- és termékkategóriák
szállítmányaihoz a rendeltetési hely 
eléréséig közös egészségügyi beléptetési 
okmányt kell mellékelni. A 45. cikk (1) 
bekezdésében említett állat- és 
termékkategóriáknak a rendeltetési helyre 
irányuló szállítmányait minden esetben a 
közös egészségügyi beléptetési okmány 
egy példányának kell kísérnie.

Or. es

Indokolás

Az ellenőrzött állatok és termékek rendeltetési helyre irányuló szállítmányait minden esetben 
a közös egészségügyi beléptetési okmány egy példányának kell kísérnie.

Módosítás 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A határállomások kijelölése A határállomások engedélyezése

Or. es
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Indokolás

A határállomásokat nem a vámhatóságoknak, hanem az illetékes 
állategészségügyi/egészségügyi hatóságnak kell kijelölnie.

Módosítás 630
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság a (2) bekezdésben említett 
értesítés kézhezvételét követő három 
hónapon belül tájékoztatja a tagállamot:

törölve

a) arról, hogy a javasolt határállomás 
kijelölésének feltétele a bizottsági 
szakértők által a 115. cikkel összhangban 
végzett ellenőrzés kedvező eredménye, 
amely ellenőrzésnek a célja a 62. cikkben 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek való 
megfelelés vizsgálata;

b) az ilyen ellenőrzés időpontjáról.

Or. en

Módosítás 631
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) arról, hogy a javasolt határállomás 
kijelölésének feltétele a bizottsági 
szakértők által a 115. cikkel összhangban 
végzett ellenőrzés kedvező eredménye, 
amely ellenőrzésnek a célja a 62. cikkben 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek való 
megfelelés vizsgálata;

törölve
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Or. en

Módosítás 632
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ilyen ellenőrzés időpontjáról. törölve

Or. en

Módosítás 633
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
57 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállam mindaddig elhalasztja a 
határállomás kijelölését, amíg a Bizottság 
tájékoztatja az ellenőrzés kedvező 
eredményéről.

törölve

Or. en

Módosítás 634
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kijelölésének hatálya alá tartozó 
egyes állat- és termékkategóriákat érintő 
hatósági ellenőrzések elvégzéséhez 
rendelkezésre álló felszerelések és 
létesítmények;

törölve
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Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban meghatározott követelmények szükségtelenek és túl nagy terhet 
jelentenek.

Módosítás 635
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
58 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a 45. cikk (1) bekezdésében említett, a 
kijelölésének hatálya alá tartozó egyes 
állat- és termékkategóriák tekintetében 
naptári évenként kezelt állatok és 
termékek mennyisége.

törölve

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban meghatározott követelmények szükségtelenek és túl nagy terhet 
jelentenek.

Módosítás 636
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
59 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az állat-egészségügyi 
határállomásoknak a 97/78/EK tanácsi 
irányelv 6. cikkével és a 91/496/EGK 
tanácsi irányelv 6. cikkével összhangban 
történő engedélyezését és a belépési 
pontoknak a 669/2009/EK rendelet 
5. cikkével és a 2000/29/EK tanácsi 
irányelv 13. cikke (4) bekezdésének 

(1) Az állat-egészségügyi 
határállomásoknak a 91/496/EGK tanácsi 
irányelv 6. cikkével összhangban történő 
engedélyezését és a belépési pontoknak a 
669/2009/EK rendelet 5. cikkével és a 
2000/29/EK tanácsi irányelv 13. cikke 
(4) bekezdésének c) pontjával összhangban 
történő kijelölését vissza kell vonni.
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c) pontjával összhangban történő 
kijelölését vissza kell vonni.

Or. en

Indokolás

Fenn kell tartani a 97/78/EK irányelv 6. cikkében szereplő eltérést, amely lehetővé teszi, hogy 
a földrajzi korlátok figyelembevétele érdekében a határállomás bizonyos távolságra legyen a 
beléptetési ponttól.

Módosítás 637
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
60 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon esetekre és eljárásokra 
vonatkozóan, amelyekben, illetve amelyek 
révén az a határállomás, amelynek 
kijelölését az (1) bekezdés a) pontjának 
megfelelően csak részben vonták vissza, 
az 57. cikkben foglalt rendelkezésektől 
eltérve újból kijelölhető.

törölve

Or. en

Módosítás 638
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a kijelölés hatálya alá 
tartozó valamennyi állat- és 
termékkategória tekintetében 
haladéktalanul felfüggesztik a határállomás 

(1) A tagállamok a kijelölés hatálya alá 
tartozó valamennyi állat- és 
termékkategória tekintetében 
haladéktalanul felfüggesztik a határállomás 
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kijelölését és megszüntetik annak 
tevékenységeit, amennyiben ezek a 
tevékenységek kockázatot jelenthetnek az
emberek, állatok vagy növények
egészségére, az állatok jólétére, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetre.

kijelölését és megszüntetik annak 
tevékenységeit, amennyiben ezek a 
tevékenységek kockázatot jelenthetnek az 
emberek, állatok egészségére vagy az 
állatok jólétére.

Or. de

Indokolás

A növényegészségügyre, növényi szaporítóanyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó 
ágazati szabályok kizárásával nincs szükség a rendeletben erre a bővítésre.

Módosítás 639
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a kijelölés hatálya alá 
tartozó valamennyi állat- és 
termékkategória tekintetében 
haladéktalanul felfüggesztik a határállomás 
kijelölését és megszüntetik annak 
tevékenységeit, amennyiben ezek a 
tevékenységek kockázatot jelenthetnek az 
emberek, állatok vagy növények
egészségére, az állatok jólétére, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetre.

(1) A tagállamok a kijelölés hatálya alá 
tartozó valamennyi állat- és 
termékkategória tekintetében 
haladéktalanul felfüggesztik a határállomás 
kijelölését és megszüntetik annak 
tevékenységeit, amennyiben ezek a 
tevékenységek kockázatot jelenthetnek az 
emberek vagy állatok egészségére, az 
állatok jólétére, illetve a környezetre.

Or. en

Módosítás 640
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a kijelölés hatálya alá 
tartozó valamennyi állat- és 
termékkategória tekintetében 
haladéktalanul felfüggesztik a határállomás 
kijelölését és megszüntetik annak 
tevékenységeit, amennyiben ezek a 
tevékenységek kockázatot jelenthetnek az 
emberek, állatok vagy növények
egészségére, az állatok jólétére, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetre.

(1) A tagállamok a kijelölés hatálya alá 
tartozó valamennyi állat- és 
termékkategória tekintetében 
haladéktalanul felfüggesztik a határállomás 
kijelölését és megszüntetik annak 
tevékenységeit, amennyiben ezek a 
tevékenységek kockázatot jelenthetnek az 
emberek vagy állatok egészségére, az 
állatok jólétére, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre.

Or. de

Módosítás 641
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározhatja a (2) bekezdésben és a 
(4) bekezdés b) pontjában említett 
információcsere és kommunikáció 
eljárásait.

törölve

E végrehajtási aktusokat a 141. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Nincs szükség jogszabályra, ha a kívánt cél a tagállamok közötti, vagy a tagállam és a 
Bizottság vagy a nyilvánosság közötti alapvető kommunikáció biztosítása. A jogszabálynak 
csak meg kell állapítania ennek szükségességét.

Módosítás 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A határállomások az Unióba való 
belépési hely közvetlen közelében 
helyezkednek el olyan területen, amely 
megfelelő felszereltsége révén alkalmas a 
vámhatóság által a 2913/92/EGK rendelet 
38. cikkének (1) bekezdésével összhangban
való kijelölésre.

(1) A határállomások az Unióba való 
belépési hely közvetlen közelében, 
megfelelően felszerelt területen
helyezkednek el, a 2913/92/EGK rendelet 
38. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban.

Or. es

Indokolás

A határállomásokat nem a vámhatóságoknak, hanem az illetékes 
állategészségügyi/egészségügyi hatóságnak kell kijelölnie.

Módosítás 643
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
62 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
részletesen meghatározhatja a 
(3) bekezdésben foglalt követelményeket, 
hogy azok figyelembe vegyék a 45. cikk 
(1) bekezdésében említett egyes állat- és 
termékkategóriák tekintetében a hatósági 
ellenőrzések elvégzéséhez, valamint a 
64. cikk (3) és (5) bekezdésével és a 
65. cikkel összhangban hozott 
intézkedések alkalmazásához kapcsolódó 
sajátos jellemzőket és logisztikai 
igényeket.

törölve

E végrehajtási aktusokat a 141. cikk (2) 
bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági 
eljárással kell elfogadni.

Or. en
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Módosítás 644
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a 45. cikk 
(1) bekezdésében említett állat- és 
termékkategóriák szállítmányai esetében 
felmerül az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályok be nem tartásának 
gyanúja, az illetékes hatóság hatósági 
ellenőrzéseket végez a gyanú megerősítése 
vagy kizárása érdekében.

(1) Amennyiben a 45. cikk 
(1) bekezdésében említett állat- és 
termékkategóriák szállítmányai esetében 
felmerül az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályok be nem tartásának 
gyanúja, az illetékes hatóság hatósági 
ellenőrzéseket végez a gyanú megerősítése 
vagy kizárása érdekében, vagy a feladatot 
más illetékes hatóságokra ruházza át.

Or. en

Indokolás

Az ökológiai gazdálkodás tanúsítása folyamatalapú megközelítésre épül. Ezt a sajátosságot a 
jelenlegi ökológiai ellenőrző rendszer fenntartása érdekében hangsúlyozni kell.

Módosítás 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azon állat- és termékszállítmányokat, 
amelyekre vonatkozóan a vállalkozók nem 
tesznek olyan nyilatkozatot, amely szerint 
azok a 45. cikk (1) bekezdésében említett 
állat- és termékkategóriákat tartalmaznak, 
az illetékes hatóságok által végzett
hatósági ellenőrzés alá vonják, 
amennyiben okkal feltételezhető, hogy a 
szállítmányban előfordulnak ilyen állat-
és termékkategóriák.

(2) Amennyiben az illetékes hatóságok azt 
gyanítják, hogy valamely szállítmány 
olyan állatokat és/vagy termékeket 
tartalmaz, amelyet a vállalkozók nem 
jelentettek be, elvégzik a 45. cikk (1) 
bekezdésében említett hatósági ellenőrzést.
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Or. es

Indokolás

Egyértelműbb megfogalmazást javaslunk.

Módosítás 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) és (2) bekezdésben említett 
szállítmányt az illetékes hatóság az e 
bekezdésekben előírt hatósági ellenőrzések 
eredményeinek elkészültéig hatósági 
lefoglalás alá helyezi.

Az (1) és (2) bekezdésben említett 
szállítmányt az illetékes hatóság szigorúbb 
ellenőrzéseknek veti alá, például elvégzi a 
szükséges mintavételt és elemzéseket, és az 
e bekezdésekben előírt hatósági 
ellenőrzések eredményeinek elkészültéig 
hatósági lefoglalás alá helyezi.

Or. es

Indokolás

A gyanús vagy be nem jelentett termékeket szigorúbb ellenőrzésnek kell alávetni, elemzéssel 
együtt.

Módosítás 647
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az illetékes hatóság okkal 
feltételezheti, hogy a vállalkozó csalárd 
magatartást tanúsít, vagy a hatósági 
vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokat súlyosan és több ízben 

(4) Amennyiben az illetékes hatóság okkal 
feltételezheti, hogy a vállalkozó csalárd 
magatartást tanúsít, vagy a hatósági 
vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokat súlyosan és több ízben 
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megsértették, a hatóságok adott esetben és
a 64. cikk (3) bekezdésében előírt 
intézkedéseken túl fokozzák az azonos 
helyről származó vagy azonos rendeltetési 
célú szállítmányok hatósági ellenőrzéseit.

megsértették, a hatóságok a 64. cikk 
(3) bekezdésében előírt intézkedéseken túl 
fokozzák az azonos helyről származó vagy 
azonos rendeltetési célú szállítmányok 
hatósági ellenőrzéseit.

Or. en

Módosítás 648
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
63 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az illetékes hatóságok a TRACES 
rendszer útján értesítik a Bizottságot és a 
tagállamokat a (4) bekezdésnek megfelelő 
fokozott hatósági ellenőrzések végzésére 
vonatkozó határozatukról, megnevezve a 
bizonyított csalárd magatartást vagy a 
súlyos vagy ismétlődő jogsértést.

(5) Az illetékes hatóságok a TRACES és a 
RASFF rendszer útján értesítik a 
Bizottságot és a tagállamokat a 
(4) bekezdésnek megfelelő fokozott 
hatósági ellenőrzések végzésére vonatkozó 
határozatukról, megnevezve a bizonyított 
csalárd magatartást vagy a súlyos vagy 
ismétlődő jogsértést.

Or. en


