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Módosítás 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A hatósági bizonyítványokat az 
illetékes hatóságok állítják ki.

(1) A hatósági bizonyítványokat az 
illetékes hatóságok vagy a 25–32. cikk 
értelmében felhatalmazással rendelkező 
szervezetek állítják ki.

Or. es

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat 85. cikkének (2) bekezdésével összhangban.

Módosítás 855
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
87 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) esetében nem áll fenn 
összeférhetetlenség a bizonyítvány tárgya 
tekintetében, és pártatlanul járnak el;

a) esetében nem áll fenn 
összeférhetetlenség a bizonyítvány tárgya 
tekintetében, és függetlenül és pártatlanul 
járnak el;

Or. en

Módosítás 856
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
88 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bizonyítványt kiállító tisztviselő a) a bizonyítványt kiállító tisztviselő 
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feladatai ellátása alóli ideiglenes
felmentése;

feladatai ellátása alóli felmentése;

Or. en

Módosítás 857
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az uniós intézmények valamely 
hivatalos nyelvén állítják ki;

b) az uniós intézmények valamely 
hivatalos nyelvén állítják ki; vagy az adott 
tagállam bármely hivatalos nyelvén

Or. en

Módosítás 858
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
90 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) pártatlan és esetében nem áll fenn 
összeférhetetlenség a hatósági tanúsítvány 
tárgya tekintetében;

a) független, pártatlan és esetében nem áll 
fenn összeférhetetlenség a hatósági 
tanúsítvány tárgya tekintetében;

Or. en

Módosítás 859
Julie Girling

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

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
európai uniós referencialaboratóriumokat 
jelölhet ki az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályok hatálya alá tartozó
területeken, amennyiben a hatósági 
ellenőrzések eredményessége az alábbiak 
minőségétől, egységességétől és 
megbízhatóságától függ:

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
európai uniós referencialaboratóriumokat 
jelöl ki az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok hatálya alá tartozó területeken, 
amennyiben a hatósági ellenőrzések 
eredményessége az alábbiak minőségétől, 
egységességétől és megbízhatóságától 
függ:

Or. en

Módosítás 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) rendszeres felülvizsgálat. b) ötévenkénti rendszeres felülvizsgálat.

Or. es

Indokolás

A kijelölést bizonyos időközönként felül kell vizsgálni, a más rendeletekben megállapítottakkal 
összhangban.

Módosítás 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az érintett területen illetékes 
hatóságok támogató levelének megléte.

Or. es
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Indokolás

Célszerű lenne, hogy a megfelelő illetékes hatóság támogassa a kijelölést.

Módosítás 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság ugyanazzal a betegséggel 
kapcsolatban egynél több 
referencialaboratóriumot is kijelölhet, 
amennyiben úgy tartja megfelelőnek, ezzel 
előmozdítva, hogy az e cikk (3) bekezdése 
követelményeinek megfelelő nemzeti 
laboratóriumok váltakozzanak.

Or. es

Indokolás

Célszerű lenne biztosítani, hogy ugyanahhoz a meghatározáshoz vagy betegséghez több 
referencialaboratórium legyen, és bizonyos körülmények között nagyobb eszközkészletet is 
lehetne biztosítani.

Módosítás 863
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
91 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) európai uniós referencialaboratóriumi 
minőségben feladataikat pártatlanul és az 
összeférhetetlenség kizárásával végzik;

b) európai uniós referencialaboratóriumi 
minőségben feladataikat függetlenül,
pártatlanul és az összeférhetetlenség 
kizárásával végzik;

Or. en



AM\1015542HU.doc 7/119 PE526.079v03-00

HU

Módosítás 864
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az állat-egészségügyi kiadásokról 
szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK 
tanácsi határozat szerint uniós pénzügyi 
hozzájárulásban részesülhetnek.

Or. de

Indokolás

Ezt a jelenleg érvényes szabályozást az élelmiszerlánccal, állategészségüggyel és állatjóléttel, 
valamint a növényegészségüggyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások 
kezelésére vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló rendeletre irányuló jogalkotási 
javaslat is tartalmazza (29. cikk, (1) bekezdés). Az e javaslatban foglalt megfelelési táblázat 
szerint az eredeti szabályozás azonban itt már nem szerepel, és azt újra fel kell venni.

Módosítás 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) biztosítják, hogy személyzetük 
tiszteletben tartsa az egyes kérdések, 
eredmények vagy közlemények bizalmas 
jellegét.

Or. es

Indokolás

Az európai uniós referencialaboratóriumok tevékenységeinek és intézkedéseinek 
bizalmasaknak kell lenniük, a jelenleg hatályban lévő 882/2004 rendelet 32. cikke (4) 
bekezdésének d) pontjával összhangban.
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Módosítás 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) ingyenes referenciaanyag korlátlan 
használatra való rendelkezésre bocsátása 
(az állategészségüggyel, törzsekkel és 
oltóanyagokkal kapcsolatban) a nemzeti 
referencialaboratóriumok részére az 
elemzési, tesztelési és diagnosztizálási 
módszerek kiigazításának és 
összehangolásának megkönnyítése 
céljából;

Or. es

Módosítás 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a) pontban említett módszerek 
nemzeti referencialaboratóriumok és 
szükség esetén más hatósági 
laboratóriumok általi alkalmazásának 
koordinálása, különösen a laboratóriumok 
közötti rendszeres összehasonlító 
vizsgálatok megszervezése és az ilyen 
összehasonlító vizsgálatok megfelelő 
nyomon követésének biztosítása révén, 
adott esetben nemzetközileg elfogadott 
vizsgálati tervekkel összhangban;

b) az a) pontban említett módszerek 
nemzeti referencialaboratóriumok általi 
alkalmazásának koordinálása, különösen a 
laboratóriumok közötti rendszeres 
összehasonlító vizsgálatok megszervezése 
és az ilyen összehasonlító vizsgálatok 
megfelelő nyomon követésének biztosítása 
révén, adott esetben nemzetközileg 
elfogadott vizsgálati tervekkel 
összhangban; az illetékes hatóságok 
értesítése a laboratóriumok közötti ilyen 
összehasonlító vizsgálatok nyomon 
követéséről és eredményeiről;

Or. es
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Indokolás

Ezt a nemzeti referencialaboratóriumokra kell korlátozni.

Módosítás 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) képzések szervezése a nemzeti 
referencialaboratóriumok és szükség esetén 
más hatósági laboratóriumok személyzete, 
valamint harmadik országok szakértői 
számára;

d) ingyenes képzések szervezése a nemzeti 
referencialaboratóriumok személyzete 
számára; szükség esetén képzések 
szervezése más hatósági laboratóriumok 
személyzete, valamint harmadik országok 
szakértői számára;

Or. es

Indokolás

Jelezni kell, hogy a képzések ingyenesek a nemzeti referencialaboratóriumok számára.

Módosítás 869
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) aktív segítségnyújtás a tagállamokban 
kitörő, élelmiszerből származó, zoonózis 
vagy állatbetegségek vagy károsítók
diagnosztizálása terén a kórokozó-
izolátumokon vagy károsítófajokon végzett 
megerősítő diagnózis, jellemzés és 
rendszertani vagy járványügyi vizsgálatok 
által;

h) aktív segítségnyújtás a tagállamokban 
kitörő, élelmiszerből származó, zoonózis 
vagy állatbetegségek diagnosztizálása terén 
a kórokozó-izolátumokon vagy 
károsítófajokon végzett megerősítő 
diagnózis, jellemzés és rendszertani vagy 
járványügyi vizsgálatok által;

Or. en
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Módosítás 870
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) aktív segítségnyújtás a tagállamokban 
kitörő, élelmiszerből származó, zoonózis 
vagy állatbetegségek vagy károsítók
diagnosztizálása terén a kórokozó-
izolátumokon vagy károsítófajokon végzett 
megerősítő diagnózis, jellemzés és 
rendszertani vagy járványügyi vizsgálatok 
által;

h) aktív segítségnyújtás a tagállamokban 
kitörő, élelmiszerből származó, zoonózis 
vagy állatbetegségek diagnosztizálása terén 
a kórokozó-izolátumokon vagy 
károsítófajokon végzett megerősítő 
diagnózis, jellemzés és rendszertani vagy 
járványügyi vizsgálatok által;

Or. de

Módosítás 871
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés – j pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) károsítók referenciagyűjteményei vagy
kórokozók referenciatörzsei;

i) kórokozók referenciatörzsei;

Or. de

Módosítás 872
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
92 cikk – 2 bekezdés – j pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. károsítók referenciagyűjteményei vagy
kórokozók referenciatörzsei;

i. kórokozók referenciatörzseinek 
referenciagyűjteményei;



AM\1015542HU.doc 11/119 PE526.079v03-00

HU

Or. en

Módosítás 873
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
92 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

92a. cikk

(1) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján az élelmiszerek 
eredetiségvizsgálatával foglalkozó európai 
uniós referencialaboratóriumot jelöl ki;

(2) A tagállamok az Unión belül működő 
laboratóriumok hálózatának részeként 
nemzeti referencialaboratóriumokat 
jelölhetnek ki.

Or. en

Módosítás 874
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93. cikk törölve

A növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó 
európai uniós referencia-központok 
kijelölése

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
európai uniós referencia-központokat 
jelölhet ki, amelyek támogatják a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
Közösségi Növényfajta-hivatalnak 
(CPVO) az 1. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában említett szabályok 
alkalmazásához kapcsolódó 
tevékenységét.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti kijelölések 
esetében a következőknek kell 
teljesülniük:

a) nyílt kiválasztási eljárás alkalmazása;

b) rendszeres felülvizsgálat.

(3) A növényi szaporítóanyagokkal 
foglalkozó európai uniós referencia-
központok

a) magas szintű tudományos és műszaki 
szakértelemmel rendelkeznek a növényi 
szaporítóanyagok vizsgálata, az abból 
történő mintavétel és a minta tesztelése 
terén;

b) megfelelően képesített, és az a) pontban 
említett területeken megfelelő képzésben 
részesített személyzettel és adott esetben 
támogató személyzettel rendelkeznek;

c) rendelkeznek a rájuk ruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges infrastruktúrával, 
termékekkel és felszerelésekkel, vagy 
hozzáférnek ilyenekhez;

d) biztosítják, hogy alkalmazottaik 
megfelelően ismerjék az a) pontban 
említett területekre vonatkozó nemzetközi 
szabványokat és gyakorlatokat, valamint 
hogy munkájuk során figyelembe vegyék 
az e területeken elért legújabb nemzeti, 
uniós és nemzetközi szintű kutatási 
eredményeket;

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 875
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk



AM\1015542HU.doc 13/119 PE526.079v03-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93. cikk törölve

A növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó 
európai uniós referencia-központok 
kijelölése

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
európai uniós referencia-központokat 
jelölhet ki, amelyek támogatják a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
Közösségi Növényfajta-hivatalnak 
(CPVO) az 1. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában említett szabályok 
alkalmazásához kapcsolódó 
tevékenységét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kijelölések 
esetében a következőknek kell 
teljesülniük:

a) nyílt kiválasztási eljárás alkalmazása;

b) rendszeres felülvizsgálat.

(3) A növényi szaporítóanyagokkal 
foglalkozó európai uniós referencia-
központok:

a) magas szintű tudományos és műszaki 
szakértelemmel rendelkeznek a növényi 
szaporítóanyagok vizsgálata, az abból 
történő mintavétel és a minta tesztelése 
terén;

b) megfelelően képesített, és az a) pontban 
említett területeken megfelelő képzésben 
részesített személyzettel és adott esetben 
támogató személyzettel rendelkeznek;

c) rendelkeznek a rájuk ruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges infrastruktúrával, 
termékekkel és felszerelésekkel, vagy 
hozzáférnek ilyenekhez;

d) biztosítják, hogy alkalmazottaik 
megfelelően ismerjék az a) pontban 
említett területekre vonatkozó nemzetközi 
szabványokat és gyakorlatokat, valamint 
hogy munkájuk során figyelembe vegyék 
az e területeken elért legújabb nemzeti, 
uniós és nemzetközi szintű kutatási 
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eredményeket.

(Elfogadása esetén valamennyi hivatkozást 
törölni kell a szövegből.)

Or. en

Módosítás 876
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
93 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

93. cikk törölve

A növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó 
európai uniós referencia-központok 
kijelölése

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
európai uniós referencia-központokat 
jelölhet ki, amelyek támogatják a 
Bizottságnak, a tagállamoknak és a 
Közösségi Növényfajta-hivatalnak 
(CPVO) az 1. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában említett szabályok 
alkalmazásához kapcsolódó 
tevékenységét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kijelölések 
esetében a következőknek kell 
teljesülniük:

a) nyílt kiválasztási eljárás alkalmazása;

b) rendszeres felülvizsgálat.

(3) A növényi szaporítóanyagokkal 
foglalkozó európai uniós referencia-
központok

a) magas szintű tudományos és műszaki 
szakértelemmel rendelkeznek a növényi 
szaporítóanyagok vizsgálata, az abból 
történő mintavétel és a minta tesztelése 
terén;

b) megfelelően képesített, és az a) pontban 
említett területeken megfelelő képzésben 
részesített személyzettel és adott esetben 
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támogató személyzettel rendelkeznek;

c) rendelkeznek a rájuk ruházott feladatok 
elvégzéséhez szükséges infrastruktúrával, 
termékekkel és felszerelésekkel, vagy 
hozzáférnek ilyenekhez;

d) biztosítják, hogy alkalmazottaik 
megfelelően ismerjék az a) pontban 
említett területekre vonatkozó nemzetközi 
szabványokat és gyakorlatokat, valamint 
hogy munkájuk során figyelembe vegyék 
az e területeken elért legújabb nemzeti, 
uniós és nemzetközi szintű kutatási 
eredményeket;

Or. de

Módosítás 877
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

94. cikk törölve

A növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó 
európai uniós referencia-központok 
felelősségi körei és feladatai

A 93. cikk (1) bekezdésének értelmében 
kijelölt európai uniós referencia-
központok a Bizottság által jóváhagyott 
éves vagy többéves munkaprogramokkal 
összhangban a következő feladatok 
ellátásáért felelnek:

a) küldetésük területén a következőkkel 
kapcsolatos tudományos és műszaki 
szakértelem biztosítása:

i. a növényi szaporítóanyagok tanúsítását 
célzó terepvizsgálat, mintavétel és 
tesztelés;

ii. a növényi szaporítóanyagok tanúsítás 
utáni vizsgálatai;

iii. a növényi szaporítóanyagok 
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szabványos anyagkategóriáin végzett 
tesztek;

b) a növényi szaporítóanyagokkal 
kapcsolatos összehasonlító vizsgálatok és 
terepvizsgálatok szervezése;

c) képzések szervezése az illetékes 
hatóságok személyzete és a harmadik 
országok szakértői számára;

d) részvétel a növényi szaporítóanyagokra 
vonatkozó tanúsítási és tanúsítás utáni 
vizsgálati tervek, valamint a növényi 
szaporítóanyagok tanúsításához szükséges 
teljesítménymutatók kidolgozásában;

e) a küldetésük hatálya alá tartozó 
területeken elért kutatási eredmények és 
megvalósított műszaki innovációk 
terjesztése.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 878
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

94. cikk törölve

A növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó 
európai uniós referencia-központok 
felelősségi körei és feladatai

A 93. cikk (1) bekezdésének értelmében 
kijelölt európai uniós referencia-
központok a Bizottság által jóváhagyott 
éves vagy többéves munkaprogramokkal 
összhangban a következő feladatok 
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ellátásáért felelnek:

a) küldetésük területén a következőkkel 
kapcsolatos tudományos és műszaki 
szakértelem biztosítása:

i. a növényi szaporítóanyagok tanúsítását 
célzó terepvizsgálat, mintavétel és 
tesztelés;

ii. a növényi szaporítóanyagok tanúsítás 
utáni vizsgálatai;

iii. a növényi szaporítóanyagok 
szabványos anyagkategóriáin végzett 
tesztek;

b) a növényi szaporítóanyagokkal 
kapcsolatos összehasonlító vizsgálatok és 
terepvizsgálatok szervezése;

c) képzések szervezése az illetékes 
hatóságok személyzete és a harmadik 
országok szakértői számára;

d) részvétel a növényi szaporítóanyagokra 
vonatkozó tanúsítási és tanúsítás utáni 
vizsgálati tervek, valamint a növényi 
szaporítóanyagok tanúsításához szükséges 
teljesítménymutatók kidolgozásában;

e) a küldetésük hatálya alá tartozó 
területeken elért kutatási eredmények és 
megvalósított műszaki innovációk 
terjesztése.

Or. en

Módosítás 879
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
94 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

94. cikk törölve

A növényi szaporítóanyagokkal foglalkozó 
európai uniós referencia-központok 
felelősségi körei és feladatai
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A 93. cikk (1) bekezdésének értelmében 
kijelölt európai uniós referencia-
központok a Bizottság által jóváhagyott 
éves vagy többéves munkaprogramokkal 
összhangban a következő feladatok 
ellátásáért felelnek:

a) küldetésük területén a következőkkel 
kapcsolatos tudományos és műszaki 
szakértelem biztosítása:

i. a növényi szaporítóanyagok tanúsítását 
célzó terepvizsgálat, mintavétel és 
tesztelés;

ii. a növényi szaporítóanyagok tanúsítás 
utáni vizsgálatai;

iii. a növényi szaporítóanyagok 
szabványos anyagkategóriáin végzett 
tesztek;

b) a növényi szaporítóanyagokkal 
kapcsolatos összehasonlító vizsgálatok és 
terepvizsgálatok szervezése;

c) képzések szervezése az illetékes 
hatóságok személyzete és a harmadik 
országok szakértői számára;

d) részvétel a növényi szaporítóanyagokra 
vonatkozó tanúsítási és tanúsítás utáni 
vizsgálati tervek, valamint a növényi 
szaporítóanyagok tanúsításához szükséges 
teljesítménymutatók kidolgozásában;

e) a küldetésük hatálya alá tartozó 
területeken elért kutatási eredmények és 
megvalósított műszaki innovációk 
terjesztése.

Or. de

Módosítás 880
Martina Anderson

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

A 93. cikk (1) bekezdésének értelmében 
kijelölt európai uniós referencia-központok 
a Bizottság által jóváhagyott éves vagy 
többéves munkaprogramokkal 
összhangban a következő feladatok 
ellátásáért felelnek:

A 93. cikk (1) bekezdésének értelmében 
kijelölt európai uniós referencia-központok 
a következő feladatok ellátásáért felelnek:

Or. en

Módosítás 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
európai uniós referencia-központokat 
jelölhet ki, amelyek támogatják a 
Bizottságnak és a tagállamoknak az 1. cikk 
(2) bekezdésének f) pontjában említett 
szabályok alkalmazásához kapcsolódó 
tevékenységét.

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
európai uniós referencia-központokat jelöl
ki, amelyek támogatják a Bizottságnak és a 
tagállamoknak az 1. cikk (2) bekezdésének 
f) pontjában említett szabályok 
alkalmazásához kapcsolódó tevékenységét.

Or. en

Módosítás 882
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) magas szintű tudományos és technikai 
szakértelemmel rendelkeznek az ember és 
állat közötti kapcsolat, az állati viselkedés, 
az állatok fiziológiája, az állategészségügy 
és az állatjóléthez kapcsolódó táplálkozási 
kérdések, valamint az állatok kereskedelmi 
és tudományos célú felhasználásához 

a) megfelelő képesítéssel, valamint magas 
szintű tudományos és technikai 
szakértelemmel rendelkező személyzettel
rendelkeznek az ember és állat közötti 
kapcsolat, az állati viselkedés, az állatok 
fiziológiája, az állategészségügy és az 
állatjóléthez kapcsolódó táplálkozási 
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kapcsolódó állatjóléti szempontok 
területén;

kérdések, valamint az állatok kereskedelmi 
és tudományos célú felhasználásához 
kapcsolódó állatjóléti szempontok 
területén, figyelembe véve az etikai 
szempontokat;

Or. de

Indokolás

A 95. cikk (3) bekezdésének b) pontjával való tartalmi átfedés miatt a két bekezdést össze kell 
vonni.

Módosítás 883
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
95 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) megfelelően képesített, és az a) pontban 
említett területeken, valamint az állatokat 
érintő etikai kérdésekben megfelelő 
képzésben részesített személyzettel és adott 
esetben támogató személyzettel 
rendelkeznek;

törölve

Or. de

Indokolás

A 95. cikk (3) bekezdésének a) pontjával való tartalmi átfedés miatt a bekezdéseket össze kell 
vonni. 

Módosítás 884
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 95. cikk (1) bekezdésének értelmében A 95. cikk (1) bekezdésének értelmében 
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kijelölt európai uniós referencia-központok 
a Bizottság által jóváhagyott éves vagy 
többéves munkaprogramokkal 
összhangban a következő feladatok 
ellátásáért felelnek:

kijelölt európai uniós referencia-központok 
a következő feladatok ellátásáért felelnek:

Or. en

Módosítás 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 95. cikk (1) bekezdésének értelmében 
kijelölt európai uniós referencia-központok 
a Bizottság által jóváhagyott éves vagy 
többéves munkaprogramokkal 
összhangban a következő feladatok 
ellátásáért felelnek:

A 95. cikk (1) bekezdésének értelmében 
kijelölt európai uniós referencia-központok 
a Bizottság által jóváhagyott éves vagy 
többéves munkaprogramokkal 
összhangban a rájuk ruházott feladatok 
ellátásáért felelnek:

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy a referenciaközpontok feladatait nem kell felsorolni, hiszen e központok még 
nem is léteznek. A referenciaközpontok feladatait később kell meghatározni.

Módosítás 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) küldetésük területén tudományos és 
technikai szakértelem biztosítása az 
1099/2009/EK rendelet 20. cikkében előírt 
nemzeti tudományos támogató hálózatok 
vagy szervek részére;

törölve
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Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy a referenciaközpontok feladatait nem kell felsorolni, hiszen e központok még 
nem is léteznek. A referenciaközpontok feladatait később kell meghatározni.

Módosítás 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) tudományos és technikai szakértelem 
biztosítása a 18. cikk (3) bekezdésének 
f) pontjában említett állatjóléti mutatók 
kidolgozásához és alkalmazásához;

törölve

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy a referenciaközpontok feladatait nem kell felsorolni, hiszen e központok még 
nem is léteznek. A referenciaközpontok feladatait később kell meghatározni.

Módosítás 888
Marit Paulsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az elismert tapasztalatokkal 
rendelkező azon intézmények hálózatának 
koordinálása, amelyek segítséget 
nyújthatnak az illetékes hatóságoknak és 
az érdekelt feleknek a vonatkozó uniós 
jogszabályok végrehajtásában.

Or. en
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Módosítás 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az állatjólét mértékének értékelésére 
szolgáló, valamint az állatjólét javítását 
célzó módszerek kidolgozása vagy 
kidolgozásának koordinálása;

törölve

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy a referenciaközpontok feladatait nem kell felsorolni, hiszen e központok még 
nem is léteznek. A referenciaközpontok feladatait később kell meghatározni.

Módosítás 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tudományos és technikai tanulmányok 
készítése a kereskedelmi vagy tudományos 
célra felhasznált állatok jólétéről;

törölve

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy a referenciaközpontok feladatait nem kell felsorolni, hiszen e központok még 
nem is léteznek. A referenciaközpontok feladatait később kell meghatározni.

Módosítás 891
Horst Schnellhardt
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Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) tudományos és technikai tanulmányok 
készítése a kereskedelmi vagy tudományos 
célra felhasznált állatok jólétéről;

d) tudományos és technikai tanulmányok 
készítésének koordinálása a kereskedelmi 
vagy tudományos célra felhasznált állatok 
jólétéről;

Or. de

Indokolás

Az EFSA hatáskörével való átfedések elkerülése érdekében a referenciaközpontnak 
koordináló feladatot kell ellátnia, míg maga az EFSA továbbra is tanulmányokat készíthet.

Módosítás 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
96 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) képzések szervezése az a) pontban 
említett nemzeti tudományos támogató 
hálózatok vagy szervek alkalmazottai, 
valamint az illetékes hatóságok 
alkalmazottai és harmadik országok 
szakértői számára;

törölve

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy a referenciaközpontok feladatait nem kell felsorolni, hiszen e központok még 
nem is léteznek. A referenciaközpontok feladatait később kell meghatározni.

Módosítás 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

f) a küldetésük hatálya alá tartozó 
területeken elért kutatási eredmények és 
megvalósított műszaki innovációk 
terjesztése, valamint együttműködés az 
uniós kutatási szervekkel.

törölve

Or. es

Indokolás

Úgy véljük, hogy a referenciaközpontok feladatait nem kell felsorolni, hiszen e központok még 
nem is léteznek. A referenciaközpontok feladatait később kell meghatározni.

Módosítás 894
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 93. cikkben említett, a növényi 
szaporítóanyagokkal foglalkozó európai 
uniós referencia-központok;

törölve

Or. de

Indokolás

A 93. és 94. cikk javasolt elhagyásának megfelelően.

Módosítás 895
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

b) a 93. cikkben említett, a növényi 
szaporítóanyagokkal foglalkozó európai 
uniós referencia-központok;

törölve

Or. en

Módosítás 896
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 93. cikkben említett, a növényi 
szaporítóanyagokkal foglalkozó európai 
uniós referencia-központok;

törölve

Or. de

Módosítás 897
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
97 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 európai uniós 
referencialaboratóriumokra, a növényi 
szaporítóanyagokkal foglalkozó európai 
uniós referencia-központokra és az 
állatjóléttel foglalkozó európai uniós 
referenciaközpontokra vonatkozó, a 
91. cikk (3) bekezdésében, a 92. cikkben, a 
93. cikk (3) bekezdésében, a 95. cikk 
(3) bekezdésében és a 96. cikkben 
előírtakon túl további követelmények, 

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az európai uniós 
referencialaboratóriumokra és az 
állatjóléttel foglalkozó európai uniós 
referenciaközpontokra vonatkozó, a 
91. cikk (3) bekezdésében, a 92. cikkben, a 
95. cikk (3) bekezdésében és a 96. cikkben 
előírtakon túl további követelmények, 
felelősségi körök és feladatok 
meghatározásáról.
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felelősségi körök és feladatok 
meghatározásáról.

Or. en

Módosítás 898
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
97 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 európai uniós 
referencialaboratóriumokra, a növényi 
szaporítóanyagokkal foglalkozó európai 
uniós referencia-központokra és az 
állatjóléttel foglalkozó európai uniós 
referenciaközpontokra vonatkozó, a 
91. cikk (3) bekezdésében, a 92. cikkben, a 
93. cikk (3) bekezdésében, a 95. cikk 
(3) bekezdésében és a 96. cikkben 
előírtakon túl további követelmények, 
felelősségi körök és feladatok 
meghatározásáról.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az európai uniós 
referencialaboratóriumokra és az 
állatjóléttel foglalkozó európai uniós 
referenciaközpontokra vonatkozó, a 
91. cikk (3) bekezdésében, a 92. cikkben, a 
95. cikk (3) bekezdésében és a 96. cikkben 
előírtakon túl további követelmények, 
felelősségi körök és feladatok 
meghatározásáról.

Or. de

Módosítás 899
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság ellenőrzi, hogy az európai 
uniós referencialaboratóriumok és az 
európai uniós referencia-központok eleget 
tesznek-e a 91. cikk (3) bekezdésében, a 
92. cikkben, a 93. cikk (3) bekezdésében, a 
95. cikk (3) bekezdésében és a 96. cikkben 

(3) A Bizottság ellenőrzi, hogy az európai 
uniós referencialaboratóriumok és az 
európai uniós referencia-központok eleget 
tesznek-e a 91. cikk (3) bekezdésében, a
92. cikkben, a 95. cikk (3) bekezdésében és 
a 96. cikkben előírt követelményeknek.
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előírt követelményeknek.

Or. de

Módosítás 900
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) nemzeti referencialaboratóriumi 
minőségben feladataikat pártatlanul és az 
összeférhetetlenség kizárásával végzik;

a) nemzeti referencialaboratóriumi 
minőségben feladataikat függetlenül,
pártatlanul és az összeférhetetlenség 
kizárásával végzik;

Or. en

Módosítás 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) együttműködnek az európai uniós 
referencialaboratóriumokkal, és részt 
vesznek az e laboratóriumok által 
szervezett képzésekben és laboratóriumok 
közötti összehasonlító vizsgálatokban;

a) együttműködnek az európai uniós 
referencialaboratóriumokkal, és részt 
vehetnek az e laboratóriumok által 
szervezett képzésekben és laboratóriumok 
közötti összehasonlító vizsgálatokban;

Or. es

Indokolás

A részvétel lehetőségét kell megadni.

Módosítás 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az alkalmazott laboratóriumi analitikai, 
tesztelési és diagnosztikai módszerek és 
alkalmazásuk összehangolása és 
tökéletesítése céljából koordinálják a 
36. cikk (1) bekezdésével összhangban 
kijelölt hatósági laboratóriumok 
tevékenységeit;

b) az alkalmazott laboratóriumi analitikai, 
tesztelési és diagnosztikai módszerek és 
alkalmazásuk összehangolása és 
tökéletesítése céljából koordinálják a 
36. cikk (1) bekezdésével összhangban 
kijelölt nemzeti hatósági laboratóriumok 
tevékenységeit;

Or. es

Indokolás

A „nemzeti” jelzőt is szerepeltetni kell, mert más tagállamok hivatalos laboratóriumainak 
kijelölése nagyon megnehezítené a koordinációt.

Módosítás 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben megszervezik a hatósági 
laboratóriumok közötti összehasonlító 
laboratóriumi vizsgálatokat, biztosítják az 
ilyen vizsgálatok megfelelő nyomon 
követését, és tájékoztatják az illetékes 
hatóságokat e vizsgálatok eredményeiről és 
nyomon követéséről;

c) adott esetben megszervezik a nemzeti
hatósági laboratóriumok közötti 
összehasonlító laboratóriumi vizsgálatokat, 
biztosítják az ilyen vizsgálatok megfelelő 
nyomon követését, és tájékoztatják az 
illetékes hatóságokat e vizsgálatok 
eredményeiről és nyomon követéséről;

Or. es

Indokolás

A „nemzeti” jelzőt is szerepeltetni kell, mert más tagállamok hivatalos laboratóriumainak 
kijelölése nagyon megnehezítené a koordinációt.
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Módosítás 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
99 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) biztosítják az illetékes hatóságok és 
hatósági laboratóriumok tájékoztatását az 
európai uniós referencialaboratórium által 
szolgáltatott információkról;

d) biztosítják az illetékes hatóságok és 
nemzeti hatósági laboratóriumok 
tájékoztatását az európai uniós 
referencialaboratórium által szolgáltatott 
információkról;

Or. es

Indokolás

A „nemzeti” jelzőt is szerepeltetni kell, mert más tagállamok hivatalos laboratóriumainak 
kijelölése nagyon megnehezítené a koordinációt.

Módosítás 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) aktívan hozzájárulnak a területükön 
kitörő állatbetegségek, élelmiszerből 
származó vagy zoonózisos betegségek 
diagnosztizálásához a kórokozó-
izolátumokon vagy károsítófajokon 
végzett megerősítő diagnózis, jellemzés és 
rendszertani vagy járványügyi vizsgálatok 
által, a 92. cikk (2) bekezdésének h) 
pontjában az uniós nemzeti 
referencialaboratóriumok számára 
meghatározott feladatoknak megfelelően.

Or. es

Indokolás

A 92. cikk (2) bekezdésének h) pontjában az európai uniós nemzeti referencialaboratóriumok 
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számára meghatározott feladatoknak megfelelően.

Módosítás 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A közigazgatási segítségnyújtás adott 
esetben kiterjed egy tagállam illetékes 
hatóságainak egy másik tagállam illetékes 
hatóságai által végzett helyszíni hatósági 
ellenőrzéseiben való részvételére.

törölve

Or. es

Indokolás

A tagállamok közötti kapcsolatoknak az elvégzett vizsgálatok kölcsönös elismerésén kell 
alapulniuk. Nézeteltérések esetén a Bizottságnak kell beavatkoznia.

Módosítás 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
100 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kölcsönös kommunikáció 
ésszerűsítése és egyszerűsítése érdekében 
a Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza az alábbiak szabványos 
formátumát:

törölve

a) a 102. cikk (1) bekezdésében előírt 
segítségnyújtás iránti megkeresések;

b) a gyakori és ismétlődő értesítések és 
válaszok közlése.

Az ilyen végrehajtási jogi aktusokat a 141. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
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kell elfogadni.

Or. es

Indokolás

A mai napig a tapasztalat szabványos formátumok nélkül is elfogadható volt. Véleményünk 
szerint az eljárás bonyolultabbá válik és a formaságok felé halad. Nagyobb lesz a bürokrácia, 
és az új informatikai eszközök használata miatt emelkednek a költségek, aminek következtében 
a források az informatikai munkatársakhoz áramlanak a kommunikáció irányításával és a 
hatósági ellenőrzési tevékenységekkel megbízott tisztviselők kárára.

Módosítás 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az e cím rendelkezései szerinti, 
illetékes hatóságok közötti – a RASFF-
rendszeren keresztül folytatandó –
kommunikáció az élelmiszer- és 
takarmánybiztonsági riasztási rendszerre 
(RASFF) vonatkozó végrehajtási 
intézkedések megállapításáról szóló, 2011. 
január 10-i 16/2011/EU bizottsági 
rendelet sérelme nélkül történik.

Or. es

Indokolás

Fontos külön megemlíteni, hogy az e címben foglalt szabályoktól eltérő szabályozás hatálya 
alá tartozó tagállami hatóságok közötti kommunikáció tekintetében létezik egy külön 
kommunikációs rendszer, a riasztási rendszer (RASFF-rendszer).

Módosítás 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
101 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) bekezdéssel 
összhangban kijelölt összekötő szervek 
által teljesítendő minimumkövetelmények 
meghatározásáról.

törölve

Or. es

Indokolás

Az összekötő szervek a központi kormányzatok illetékes hatóságaihoz rendelt, különböző 
rangú egységek, ezért – a szubszidiaritás elve alapján – maguknak a tagállamoknak kell 
meghatározniuk az említett szervekre vonatkozó minimumkövetelményeket.

Módosítás 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
101 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
meghatározza az (1) bekezdéssel 
összhangban kijelölt összekötő szervek 
közötti kommunikációt lehetővé tevő 
műszaki eszközökre és eljárásokra 
vonatkozó előírásokat.

törölve

Az ilyen végrehajtási jogi aktusokat a 141. 
cikk (2) bekezdése szerinti 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. es

Indokolás

Javasoljuk a (7) bekezdés törlését, mivel az – figyelembe véve az uniós tevékenységekről szóló 
VI. cím IV. fejezetében (információkezelési rendszerek) említett új informatikai eszközöket –
megint csak az adminisztratív és gazdasági terhek növekedését feltételezi. Bizonyos 
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mozgásteret kell hagyni, és el kell kerülni, hogy a forrásokat a konkrét ellenőrzések kárára 
felesleges informatikai alkalmazások létrehozására használják fel.

Módosítás 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megkeresés kézhezvételétől számított 
10 napon belül megjelölik a megkeresésre 
adott megalapozott válasz biztosításához 
szükséges határidőt;

b) a megkeresés kézhezvételétől számított 
15 napon belül megjelölik a megkeresésre 
adott megalapozott válasz biztosításához 
szükséges határidőt;

Or. es

Módosítás 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A megkereső illetékes hatóság és a 
megkeresett illetékes hatóság 
megállapodása alapján az előbbi által 
kijelölt alkalmazottak is jelen lehetnek az 
(1) bekezdés c) pontjában említett, a 
megkeresett illetékes hatóság által végzett 
hatósági ellenőrzések és vizsgálatok 
során.

törölve

Ilyen esetben a megkereső illetékes 
hatóság alkalmazottainak:

a) bármikor képesnek kell lenniük a 
személyazonosságukat és hivatalos 
minőségüket feltüntető írásbeli megbízás 
bemutatására;

b) közvetítőjükön keresztül és kizárólag a 
folyamatban lévő közigazgatási vizsgálat 
céljára ugyanazokhoz a telephelyekhez és 
dokumentumokhoz kell hozzáférést 
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biztosítani, mint a megkeresett hatóság 
számára;

c) hivatalból nem gyakorolhatják a 
megkeresett illetékes hatóság tisztviselőire 
ruházott vizsgálati hatásköröket.

Or. es

Indokolás

A tagállamok közötti kapcsolatoknak az elvégzett ellenőrzések kölcsönös elismerésén kell 
alapulniuk, és nézeteltérések esetén a Bizottságnak kell közbeavatkoznia. A 100. és a 101. 
cikkben foglaltakkal összhangban.

Módosítás 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
103 cikk – 2 bekezdés – b pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az értesítés kézhezvételétől számított 
10 napon belül közlik a következőket:

b) az értesítés kézhezvételétől számított 
15 munkanapon belül közlik a 
következőket:

Or. es

Módosítás 914
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy másik tagállamból származó 
állatokon vagy termékeken végzett 
hatósági ellenőrzések során az illetékes 
hatóságok megállapítják, hogy az állatok 
vagy termékek oly módon nem felelnek 
meg az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályoknak, hogy kockázatot jelentenek 

(1) Ha egy másik tagállamból származó 
állatokon vagy termékeken végzett 
hatósági ellenőrzések során az illetékes 
hatóságok megállapítják, hogy az állatok 
vagy termékek oly módon nem felelnek 
meg az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályoknak, hogy kockázatot jelentenek 
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az emberek, az állatok vagy a növények
egészségére, az állatok jólétére, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetre, illetve 
súlyosan sértik az említett szabályokat, e 
hatóságok haladéktalanul értesítik a küldő 
tagállam és bármely más érintett tagállam 
illetékes hatóságait, hogy lehetővé tegyék 
számukra a megfelelő vizsgálat elvégzését.

az emberek vagy az állatok egészségére, az 
állatok jólétére, illetve a környezetre, 
illetve súlyosan sértik az említett 
szabályokat, e hatóságok haladéktalanul 
értesítik a küldő tagállam és bármely más 
érintett tagállam illetékes hatóságait, hogy 
lehetővé tegyék számukra a megfelelő 
vizsgálat elvégzését.

Or. en

Módosítás 915
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
104 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha egy másik tagállamból származó 
állatokon vagy termékeken végzett 
hatósági ellenőrzések során az illetékes 
hatóságok megállapítják, hogy az állatok 
vagy termékek oly módon nem felelnek 
meg az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályoknak, hogy kockázatot jelentenek 
az emberek, az állatok vagy a növények
egészségére, az állatok jólétére, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetre, illetve 
súlyosan sértik az említett szabályokat, e 
hatóságok haladéktalanul értesítik a küldő 
tagállam és bármely más érintett tagállam 
illetékes hatóságait, hogy lehetővé tegyék 
számukra a megfelelő vizsgálat elvégzését.

(1) Ha egy másik tagállamból származó 
állatokon vagy termékeken végzett 
hatósági ellenőrzések során az illetékes 
hatóságok megállapítják, hogy az állatok 
vagy termékek oly módon nem felelnek 
meg az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályoknak, hogy kockázatot jelentenek 
az emberek vagy az állatok egészségére, az 
állatok jólétére, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre, illetve súlyosan sértik az 
említett szabályokat, e hatóságok 
haladéktalanul értesítik a küldő tagállam és 
bármely más érintett tagállam illetékes 
hatóságait, hogy lehetővé tegyék számukra 
a megfelelő vizsgálat elvégzését.

Or. de

Módosítás 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

(1) Ha egy másik tagállamból származó 
állatokon vagy termékeken végzett 
hatósági ellenőrzések során az illetékes 
hatóságok megállapítják, hogy az állatok 
vagy termékek oly módon nem felelnek 
meg az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályoknak, hogy kockázatot jelentenek 
az emberek, az állatok vagy a növények
egészségére, az állatok jólétére, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetre, illetve 
súlyosan sértik az említett szabályokat, e 
hatóságok haladéktalanul értesítik a küldő 
tagállam és bármely más érintett tagállam 
illetékes hatóságait, hogy lehetővé tegyék 
számukra a megfelelő vizsgálat elvégzését.

(1) Ha egy másik tagállamból származó 
állatokon vagy termékeken végzett 
hatósági ellenőrzések során az illetékes 
hatóságok megállapítják, hogy az állatok 
vagy termékek oly módon nem felelnek 
meg az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályoknak, hogy kockázatot jelentenek 
az emberek vagy az állatok egészségére, az 
állatok jólétére, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre, illetve súlyosan sértik az 
említett szabályokat, e hatóságok 
haladéktalanul értesítik a küldő tagállam és 
bármely más érintett tagállam illetékes 
hatóságait, hogy lehetővé tegyék számukra 
a megfelelő vizsgálat elvégzését.

Or. es

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjához fűzött módosítás révén javasolt hatállyal
összhangban.

Módosítás 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az állatok szállítás közbeni 
védelméről szóló 1/2005/EK rendelet 
megsértése esetén az (1) bekezdésben 
említett többi érintett tagállam közé a 
következők tartoznak:

a) az, amely a szállítmányozó engedélyét 
kiadta;

b) amennyiben a rendelet 
követelményeinek be nem tartásában a 
szállítóeszközzel kapcsolatos hiányosság 
játszik közre, az, amelyik a szállítóeszköz 
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jóváhagyási igazolását kiadta;

c) amennyiben a járművezető felelős a 
rendelet követelményeinek be nem 
tartásáért, az, amelyik a járművezető 
képesítési bizonyítványát kibocsátotta.

Or. en

Indokolás

Az állatok szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005/EK rendelet meghatározza, hogy 
jogsértés esetén mely tagállamokat kell értesíteni. A hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletre 
irányuló javaslat hatályon kívül helyezi az 1/2005 rendelet e rendelkezését. Következésképpen 
azt most bele kell foglalni a hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletre irányuló javaslatba, 
mivel a „bármely más érintett tagállam” kifejezés túl általános és eltérő értelmezéseknek ad 
teret.

Módosítás 918
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) tájékoztatják a nemzeti élelmiszer-
biztonsági készenléti tervekben 
meghatározott valamennyi fontos, érintett 
érdekelt felet;

Or. en

Módosítás 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

105 cikk törölve

Harmadik országok általi segítségnyújtás

(1) Ha az illetékes hatóságok olyan 
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információt kapnak egy harmadik 
országtól, amely a szabályok be nem 
tartását vagy az emberek, állatok vagy 
növények egészségét, az állatok jólétét, 
illetve a GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatokat jelez, haladéktalanul:

a) értesítik ezekről az információkról a 
többi érintett tagállam illetékes 
hatóságait;

b) amennyiben ezek az információk uniós 
szintű vonatkozással bírnak, közlik azokat 
a Bizottsággal.

(2) Az e rendelettel összhangban elvégzett 
hatósági ellenőrzések és vizsgálatok során 
szerzett információk közölhetők az 
(1) bekezdésben említett harmadik 
országgal, feltéve, hogy:

a) az információt szolgáltató illetékes 
hatóságok beleegyeznek azok közlésébe;

b) az adott harmadik ország vállalta, hogy 
biztosítja az uniós szabályoknak nem vagy 
feltehetően nem megfelelő, vagy az 
emberek, állatok vagy növények 
egészségére vagy a környezetre kockázatot 
jelentő gyakorlatokra vonatkozó 
bizonyítékok gyűjtéséhez szükséges 
segítséget;

c) teljesülnek a személyes adatok 
harmadik országokkal való közlésére 
alkalmazandó vonatkozó uniós és nemzeti 
szabályok.

Or. es

Indokolás

Más módosításokkal összhangban abból a célból, hogy a kivitel ne tartozzon e rendelet 
hatálya alá.

Módosítás 920
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ha az illetékes hatóságok olyan 
információt kapnak egy harmadik 
országtól, amely a szabályok be nem 
tartását vagy az emberek, állatok vagy 
növények egészségét, az állatok jólétét, 
illetve a GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatokat jelez, haladéktalanul:

(1) Ha az illetékes hatóságok olyan 
információt kapnak egy harmadik
országtól, amely a szabályok be nem 
tartását vagy az emberek vagy állatok 
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
környezetet érintő kockázatokat jelez, 
haladéktalanul:

Or. en

Módosítás 921
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott harmadik ország vállalta, hogy
biztosítja az uniós szabályoknak nem vagy 
feltehetően nem megfelelő, vagy az 
emberek, állatok vagy növények
egészségére vagy a környezetre kockázatot 
jelentő gyakorlatokra vonatkozó 
bizonyítékok gyűjtéséhez szükséges 
segítséget;

b) az adott harmadik ország vállalta, hogy 
biztosítja az uniós szabályoknak nem vagy 
feltehetően nem megfelelő, vagy az 
emberek vagy állatok egészségére 
kockázatot jelentő gyakorlatokra 
vonatkozó bizonyítékok gyűjtéséhez 
szükséges segítséget;

Or. de

Módosítás 922
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott harmadik ország vállalta, hogy b) az adott harmadik ország vállalta, hogy 
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biztosítja az uniós szabályoknak nem vagy 
feltehetően nem megfelelő, vagy az 
emberek, állatok vagy növények
egészségére vagy a környezetre kockázatot 
jelentő gyakorlatokra vonatkozó 
bizonyítékok gyűjtéséhez szükséges 
segítséget;

biztosítja az uniós szabályoknak nem vagy 
feltehetően nem megfelelő, vagy az 
emberek, állatok egészségére vagy a 
környezetre kockázatot jelentő 
gyakorlatokra vonatkozó bizonyítékok 
gyűjtéséhez szükséges segítséget;

Or. en

Módosítás 923
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
105 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az adott harmadik ország vállalta, hogy 
biztosítja az uniós szabályoknak nem vagy 
feltehetően nem megfelelő, vagy az 
emberek, állatok vagy növények
egészségére vagy a környezetre kockázatot 
jelentő gyakorlatokra vonatkozó 
bizonyítékok gyűjtéséhez szükséges 
segítséget;

b) az adott harmadik ország vállalta, hogy 
biztosítja az uniós szabályoknak nem vagy 
feltehetően nem megfelelő, vagy az 
emberek, állatok egészségére vagy a 
környezetre kockázatot jelentő 
gyakorlatokra vonatkozó bizonyítékok 
gyűjtéséhez szükséges segítséget;

Or. de

Módosítás 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
106 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 
esetekben történő gyors információcserére 
vonatkozó szabályok meghatározásáról.

(3) A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
útján az (1) bekezdésben említett 
esetekben történő gyors információcserére 
vonatkozó szabályokat határozhat meg.

Or. es
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Indokolás

A 106. cikkben említett gyors információcserére vonatkozó szabályokat nem felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén, hanem végrehajtási jogi aktusok útján kell meghatározni, mivel 
harmonizáció céljára ez a megfelelő jogi forma.

Módosítás 925
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelettel szabályozott hatósági 
ellenőrzéseket az illetékes hatóságok 
többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján 
végezzék el, amelynek kidolgozását és 
végrehajtását az egyes tagállamok területén 
belül összehangolják.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelettel szabályozott hatósági 
ellenőrzéseket az illetékes hatóságok 
többéves nemzeti ellenőrzési tervek alapján 
végezzék el, amelyek kidolgozását és 
végrehajtását az egyes tagállamok területén 
belül összehangolják.

Or. en

Módosítás 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok egyetlen hatóságot
jelölnek ki az alábbi feladatok elvégzésére:

(2) A tagállamok kijelölik az alábbi 
feladatok elvégzéséért felelős hatóságot 
vagy hatóságokat:

Or. es

Indokolás

Nem helyénvaló egyetlen hatóságot kijelölni a (2) bekezdésben említett valamennyi feladat 
elvégzésére, mivel e feladatok nagyon változatosak az e rendelet hatálya alá tartozó 
különböző területeken.



AM\1015542HU.doc 43/119 PE526.079v03-00

HU

Módosítás 927
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdésben említett terv
kidolgozásának a hatósági ellenőrzésekért 
felelős valamennyi illetékes hatóság 
közötti összehangolása;

a) az (1) bekezdésben említett tervek
kidolgozásának a hatósági ellenőrzésekért 
felelős valamennyi illetékes hatóság 
közötti összehangolása;

Or. en

Módosítás 928
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv egységességének és következetes 
végrehajtásának biztosítása.

b) a tervek egységességének és 
következetes végrehajtásának biztosítása.

Or. en

Módosítás 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
107 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a terv egységességének és következetes 
végrehajtásának biztosítása.

b) a terv egységességének és e rendeletnek 
való megfelelésének biztosítása.

Or. es

Módosítás 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többéves nemzeti ellenőrzési tervek 
az érintett tagállam hatósági ellenőrzési 
rendszerének szerkezeti felépítésére és 
megszervezése vonatkozó általános 
információkat, valamint legalább az 
alábbiakra vonatkozó információkat 
tartalmaznak:

(2) A többéves nemzeti ellenőrzési tervek 
minden egyes érintett ágazat tekintetében
az érintett tagállam hatósági ellenőrzési 
rendszerének szerkezeti felépítésére és 
megszervezése vonatkozó általános 
információkat, valamint legalább az 
alábbiakra vonatkozó információkat 
tartalmaznak:

Or. es

Indokolás

A különböző ágazatok ellenőrzési tervének tartalma nem készülhet egyetlen formátumban 
vagy dokumentumban. Egy mindent átfogó dokumentum nem lenne világos.

Módosítás 931
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
108 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a többéves nemzeti ellenőrzési terv
stratégiai célkitűzései és az, hogy az 
ellenőrzések prioritásainak meghatározása 
és a források elosztása hogyan tükrözi e 
célkitűzéseket;

a) a többéves nemzeti ellenőrzési tervek
stratégiai célkitűzései és az, hogy az 
ellenőrzések prioritásainak meghatározása 
és a források elosztása hogyan tükrözi e 
célkitűzéseket;

Or. en

Módosítás 932
Martina Anderson

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
107. cikk (1) bekezdésében előírt többéves 
nemzeti ellenőrzési tervet nyilvánosságra 
hozzák, a terv azon részeinek kivételével, 
amelyek közzététele veszélyeztetné a 
hatósági ellenőrzések eredményességét.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
107. cikk (1) bekezdésében előírt többéves 
nemzeti ellenőrzési terveket nyilvánosságra 
hozzák, a terv azon részeinek kivételével, 
amelyek közzététele veszélyeztetné a 
hatósági ellenőrzések eredményességét.

Or. en

Módosítás 933
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az ilyen tervek – a hatósági 
ellenőrzések kockázatalapú 
megközelítésének biztosítása céljából – az 
érintett vállalkozókkal konzultálva is 
elkészíthetők.

Or. en

Módosítás 934
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A többéves nemzeti ellenőrzés tervet
minden olyan esetben aktualizálják, amikor 
azt az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok változásai miatt ki kell igazítani, 
és rendszeresen felülvizsgálják legalább az 
alábbi tényezők figyelembevétele 
érdekében:

(2) A többéves nemzeti ellenőrzés terveket
minden olyan esetben aktualizálják, amikor 
azokat az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok változásai miatt ki kell igazítani, 
és rendszeresen felülvizsgálják legalább az 
alábbi tényezők figyelembevétele 
érdekében:

Or. en
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Módosítás 935
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) új betegségek, károsítók vagy az 
emberek, állatok vagy növények
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő más 
kockázatok megjelenése;

a) új betegségek vagy az emberek vagy
állatok egészségét, az állatok jólétét, illetve 
a környezetet érintő más kockázatok 
megjelenése;

Or. en

Módosítás 936
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
109 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) új betegségek, károsítók vagy az 
emberek, állatok vagy növények
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő más 
kockázatok megjelenése;

a) új betegségek vagy az emberek vagy 
állatok egészségét, az állatok jólétét, illetve 
a GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő más 
kockázatok megjelenése;

Or. de

Módosítás 937
Martina Anderson

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

(3) A tagállamok kérésre benyújtják a 
Bizottságnak a többéves nemzeti 
ellenőrzési tervük aktualizált változatát.

(3) A tagállamok kérésre benyújtják a 
Bizottságnak a többéves nemzeti 
ellenőrzési terveik aktualizált változatát.

Or. en

Módosítás 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
110 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

110 cikk törölve

A többéves nemzeti ellenőrzési tervekre 
vonatkozó felhatalmazás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a 107. cikk (1) bekezdésében 
előírt többéves nemzeti ellenőrzési 
tervekről.

Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok szabályokat határoznak meg az 
alábbiakra vonatkozóan:

a) a vállalkozók tevékenységeinek 
kockázat szerinti csoportosítására 
vonatkozó kritériumok;

b) hatósági ellenőrzési prioritások a 
8. cikkben előírt kritériumok és a 15–
24. cikkben előírt szabályok alapján;

c) a hatósági ellenőrzések 
eredményességének maximalizálását célzó 
eljárások;

d) a többéves nemzeti ellenőrzési terv 
értékelésekor és végrehajtásakor az 
illetékes hatóságok által alkalmazandó fő 
teljesítménymutatók.

Or. es
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Indokolás

A kockázati kritériumokat az eljárásokkal és a prioritásokkal együtt a tagállamoknak kell 
megállapítaniuk, ezért javasoljuk e cikk törlését.

Módosítás 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok alkalmazásának uniós szintű 
célzott értékelése vagy egyes veszélyek 
Unión belüli előfordulásai arányának 
meghatározása céljából a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy a 139. cikkel 
összhangban felhatalmazáson alapuló
jogi aktusokat fogadjon el a következőkre 
vonatkozóan:

Az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok alkalmazásának uniós szintű 
célzott értékelése vagy egyes veszélyek 
Unión belüli előfordulásai arányának 
meghatározása céljából a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy végrehajtási
jogi aktusokat fogadjon el a következőkre 
vonatkozóan:

Or. es

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok részt vegyenek a tagállamok által végrehajtandó összehangolt 
ellenőrzési tervek megszervezésére vonatkozó szabályok kialakításában.

Módosítás 940
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) határozott időre szóló összehangolt 
ellenőrzési tervek megszervezése és 
végrehajtása az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályok hatálya alá tartozó 
területek egyikén;

a) határozott időre szóló összehangolt 
ellenőrzési tervek elkészítése,
megszervezése és végrehajtása az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok 
hatálya alá tartozó területek egyikén;

Or. en
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Módosítás 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
111 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
meghatározott szabályok alkalmazásához 
kapcsolódó vagy egyes veszélyek 
előfordulásával kapcsolatos adatok és 
információk eseti alapon történő 
gyűjtésének megszervezése.

b) az egyes veszélyek előfordulásával 
kapcsolatos adatok és információk eseti 
alapon történő gyűjtésének megszervezése.

Or. es

Indokolás

A módosítás magától értetődik, hiszen az első bekezdés megállapítja, hogy az adatok és az 
összegyűjtött információk az 1. cikk (2) bekezdéséhez kapcsolódnak.

Módosítás 942
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az érdekelt felek szerepe az 
összehangolt ellenőrzési tervek 
kialakításában és végrehajtásában;

Or. en

Módosítás 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

(1a) Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
141. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. es

Indokolás

Fontos, hogy a tagállamok részt vegyenek a tagállamok által végrehajtandó összehangolt 
ellenőrzési tervek megszervezésére vonatkozó szabályok kialakításában.

Módosítás 944
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden év június 30-ig 
jelentést nyújtanak be a Bizottságnak, 
amelyben meghatározzák a következőket:

(1) A tagállamok az e rendelet 
hatálybalépését követő minden második év 
június 30-ig jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak, amelyben meghatározzák a 
következőket:

Or. en

Indokolás

Egy ilyen jelentés évente történő benyújtása rendkívül nagy terhet jelentene. Akkor is 
megfelelően teljesülnek a jelentéstételi követelmények – mégpedig a tagállamok szükségtelen 
megterhelése nélkül –, ha a jelentés benyújtására második évben kerül sor.

Módosítás 945
Martina Anderson

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

a) a többéves nemzeti ellenőrzési 
tervükben a 109. cikk (2) bekezdésében 
említett tényezők figyelembevétele 
érdekében tett bármely módosítás;

a) a többéves nemzeti ellenőrzési 
terveikben a 109. cikk (2) bekezdésében 
említett tényezők figyelembevétele 
érdekében tett bármely módosítás;

Or. en

Módosítás 946
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a többéves nemzeti ellenőrzési terv
értelmében az előző évben elvégzett 
hatósági ellenőrzések eredményei;

b) a többéves nemzeti ellenőrzési tervek
értelmében az előző évben elvégzett 
hatósági ellenőrzések eredményei;

Or. en

Módosítás 947
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok be nem tartásának az illetékes 
hatóságok által az előző évben 
megállapított eseteinek jellege és száma;

c) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok be nem tartásának az illetékes 
hatóságok által az előző évben 
ágazatonkénti bontásban és kellő 
részletességgel megállapított eseteinek 
jellege és száma;

Or. en
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Módosítás 948
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
112 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a többéves nemzeti ellenőrzési terv
hatékony működésének biztosítását célzó 
meghozott intézkedések, ezen belül a 
végrehajtási intézkedések és ezek 
eredményei.

d) a többéves nemzeti ellenőrzési tervek
hatékony működésének biztosítását célzó 
meghozott intézkedések, ezen belül a 
végrehajtási intézkedések és ezek 
eredményei.

Or. en

Módosítás 949
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a 83. cikk (2) bekezdése szerinti díjak 
alkalmazásának átláthatóságával 
kapcsolatos információk;

Or. it

Indokolás

A tagállamok által alkalmazott díjak átláthatóságának folyamatos ellenőrzése alapvető 
szerepet játszik az Európai Unión belüli verseny torzításától mentes rendszer létrehozásában.

Módosítás 950
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a tagállami hatósági 
ellenőrzések működéséről szóló éves 

(1) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépését követő minden második év 
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jelentést tesz közzé, amely figyelembe 
veszi az alábbiakat:

december 31-ig a tagállami hatósági 
ellenőrzések működéséről szóló éves 
jelentést tesz közzé, amely figyelembe 
veszi az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 951
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tagállamok által a 112. cikk szerint 
benyújtott éves jelentések;

a) a tagállamok által a 112. cikk szerint 
benyújtott éves jelentések, beleértve a 83. 
cikk (2) bekezdése szerinti díjak 
alkalmazásának átláthatóságával 
kapcsolatos információkat is;

Or. it

Indokolás

A tagállamok által alkalmazott díjak átláthatóságának folyamatos ellenőrzése alapvető 
szerepet játszik az Európai Unión belüli verseny torzításától mentes rendszer létrehozásában.

Módosítás 952
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
113 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett éves 
jelentés adott esetben ajánlásokat 
tartalmazhat a tagállamok hatósági 
ellenőrzési rendszereinek és az egyes 
területeken végzett különleges hatósági 
ellenőrzéseknek a lehetséges javítására 
vonatkozóan.

(2) Az (1) bekezdésben említett éves 
jelentés ajánlásokat tartalmaz a tagállamok 
hatósági ellenőrzési rendszereinek és az 
egyes területeken végzett különleges 
hatósági ellenőrzéseknek a lehetséges 
javítására vonatkozóan.
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Or. en

Módosítás 953
Eric Andrieu

Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben előírt 
ellenőrzéseket a tagállamok illetékes 
hatóságaival együttműködésben kell 
megszervezni, és rendszeresen el kell 
végezni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt 
ellenőrzéseket a tagállamok illetékes 
hatóságaival együttműködésben kell 
megszervezni, és rendszeresen el kell 
végezni. Ezen ellenőrzések gyakorisága és 
száma az ellenőrzések keretrendszerétől és 
– adott esetben – az illetékes hatóságok 
nemzetközi szabványok szerinti 
akkreditációjától függ.

Or. fr

Indokolás

A rendelet egyes pontjai hasonlóságot mutatnak az ISO/CEI 17020 vagy 17065 (korábbi EN 
45011) szabványok követelményeivel. Előtérbe kell helyezni az ellenőrző hatóságok által a 
nemzetközi szabványok alapján hozott intézkedéseket és – még általánosabban – az 
ellenőrzéseket meghatározó keretrendszert, következésképpen csökkenteni kell a bizottsági 
ellenőrzések (Élelmiszerügyi és Állat-egészségügyi Hivatal) tagállamokra nehezedő 
nyomását.

Módosítás 954
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
115 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések 
helyszíni vizsgálatokat is magukban 
foglalhatnak. A bizottsági szakértők 
elkísérhetik az illetékes hatóságok hatósági 
ellenőrzést végző alkalmazottait.

(3) Az (1) bekezdésben előírt ellenőrzések 
helyszíni vizsgálatokat is magukban 
foglalhatnak. A nemzeti felelős hatóságok 
jóváhagyásával a bizottsági szakértők 
elkísérhetik az illetékes hatóságok hatósági 
ellenőrzést végző alkalmazottait.
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Or. de

Módosítás 955
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben előírt 
végleges jelentésében adott esetben
ajánlásokat tehet a tagállamok által 
meghozandó korrekciós vagy megelőző 
intézkedésekre, amelyek célja, hogy 
orvosolják a bizottsági szakértők által a 
115. cikk (1) bekezdése szerint elvégzett 
ellenőrzések során feltárt egyedi vagy 
rendszerszintű hiányosságokat.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben előírt 
végleges jelentésében ajánlásokat tesz a 
tagállamok által meghozandó korrekciós 
vagy megelőző intézkedésekre, amelyek 
célja, hogy orvosolják a bizottsági 
szakértők által a 115. cikk (1) bekezdése 
szerint elvégzett ellenőrzések során feltárt 
egyedi vagy rendszerszintű 
hiányosságokat.

Or. en

Módosítás 956
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
116 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben előírt 
végleges jelentésében adott esetben 
ajánlásokat tehet a tagállamok által 
meghozandó korrekciós vagy megelőző 
intézkedésekre, amelyek célja, hogy 
orvosolják a bizottsági szakértők által a 
115. cikk (1) bekezdése szerint elvégzett 
ellenőrzések során feltárt egyedi vagy 
rendszerszintű hiányosságokat.

(2) A Bizottság az (1) bekezdésben előírt 
végleges jelentésében adott esetben 
ajánlásokat tehet a tagállamok által 
meghozandó korrekciós vagy megelőző 
intézkedésekre, amelyek célja, hogy 
orvosolják a bizottsági szakértők által a 
115. cikk (1) bekezdése szerint elvégzett 
ellenőrzések során feltárt egyedi vagy 
rendszerszintű hiányosságokat. Ezek az 
ajánlások jogilag nem bírnak kötelező 
erővel.

Or. de
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Indokolás

Egyértelműen meg kell határozni, hogy az ajánlások nem képezhetik egy utasítások alapjait.

Módosítás 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
117 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok 
hatálya alá tartozó területeken 
bekövetkezett fejlemények 
figyelembevétele érdekében végrehajtási 
aktusok útján módosíthatja ellenőrzési 
programját. Az ilyen módosításról értesíti a 
tagállamokat.

(2) A Bizottság az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok 
hatálya alá tartozó területeken 
bekövetkezett fejlemények 
figyelembevétele érdekében végrehajtási 
aktusok útján módosíthatja ellenőrzési 
programját. Az ilyen módosításról jóval 
előtte értesíti a tagállamokat.

Or. es

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a tagállamok megfelelően és kellő időben tájékoztatva legyenek.

Módosítás 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
118 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden segítséget megadnak és minden 
dokumentumot és egyéb technikai 
támogatást biztosítanak, amelyet a 
Bizottság szakértői az ellenőrzések 
eredményes és hatékony elvégzése 
érdekében kérnek;

b) biztosítják a Bizottság szakértői 
számára az ellenőrzések eredményes és 
hatékony elvégzéséhez szükséges 
technikai segítséget, dokumentumokat és 
egyéb technikai támogatást;

Or. es
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Indokolás

Pontosítani kell a tagállamok által biztosított segítséget, a technikai támogatásra korlátozva 
azt. Figyelembe kell venni továbbá bizonyos körülményeket, amelyeket a mindenkori 
helyzethez kell igazítani.

Módosítás 959
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bizottsági szakértők ellenőrzéseket 
végezhetnek harmadik országokban az 
alábbiak céljából:

(1) A bizottsági szakértők rendszeresen –
nem kevesebb gyakorisággal, mint a 
tagállamokban végzett bizottsági 
ellenőrzések esetében – ellenőrzéseket 
végeznek harmadik országokban az 
alábbiak céljából:

Or. en

Módosítás 960
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) annak vizsgálata, hogy a harmadik 
országbeli jogszabályok és rendszerek, 
ezen belül a hatósági tanúsítás és a hatósági 
bizonyítványok, hatósági címkék, hatósági 
jelek és más hatósági tanúsítványok 
kiállítása megfelel-e az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályokban 
foglalt követelményeknek, vagy azokkal 
egyenértékű-e;

a) annak vizsgálata, hogy a harmadik 
országbeli jogszabályok és rendszerek, 
ezen belül a hatósági tanúsítás és a hatósági 
bizonyítványok, hatósági címkék, hatósági 
jelek és más hatósági tanúsítványok 
kiállítása megfelel-e az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályokban 
foglalt követelményeknek;

Or. en
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Módosítás 961
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) annak vizsgálata, hogy a harmadik 
ország ellenőrzési rendszere képes-e 
biztosítani, hogy az Unióba kivitt állatok és 
termékek megfeleljenek az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok által 
meghatározott vonatkozó 
követelményeknek vagy az azokkal 
legalább egyenértékűnek elismert 
követelményeknek;

b) annak vizsgálata, hogy a harmadik 
ország ellenőrzési rendszere biztosítja-e, 
hogy az Unióba kivitt állatok és termékek 
megfeleljenek az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályok által meghatározott 
vonatkozó követelményeknek;

Or. en

Módosítás 962
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) adott esetben az állategészségügy, a 
zoonózisok és a növényegészségügy 
helyzete, valamint a Bizottság és az érintett 
nemzetközi fórumok állatbetegségek 
kitöréséről vagy károsítók megjelenéséről
történő értesítésére alkalmazott eljárások;

f) adott esetben az állategészségügy, a 
zoonózisok helyzete, valamint a Bizottság 
és az érintett nemzetközi fórumok 
állatbetegségek kitöréséről történő 
értesítésére alkalmazott eljárások;

Or. en

Módosítás 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) adott esetben az állategészségügy, a 
zoonózisok és a növényegészségügy
helyzete, valamint a Bizottság és az érintett 
nemzetközi fórumok állatbetegségek 
kitöréséről vagy károsítók megjelenéséről
történő értesítésére alkalmazott eljárások;

f) adott esetben az állategészségügy és a 
zoonózisok helyzete, valamint a Bizottság 
és az érintett nemzetközi fórumok 
állatbetegségek kitöréséről történő 
értesítésére alkalmazott eljárások;

Or. es

Indokolás

Az e rendelet számára javasolt hatállyal összhangban.

Módosítás 964
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) adott esetben az állategészségügy, a 
zoonózisok és a növényegészségügy
helyzete, valamint a Bizottság és az érintett 
nemzetközi fórumok állatbetegségek 
kitöréséről vagy károsítók megjelenéséről
történő értesítésére alkalmazott eljárások;

f) adott esetben az állategészségügy és a 
zoonózisok helyzete, valamint a Bizottság 
és az érintett nemzetközi fórumok 
állatbetegségek kitöréséről történő 
értesítésére alkalmazott eljárások;

Or. de

Módosítás 965
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a harmadik országból származó állatok, 
növények és az ezekből készült termékek 

g) a harmadik országból származó állatok 
és az ezekből készült termékek 
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beléptetésére vonatkozó hatósági 
ellenőrzések terjedelme és működtetése;

beléptetésére vonatkozó hatósági 
ellenőrzések terjedelme és működtetése;

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 966
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) a harmadik országból származó állatok, 
növények és az ezekből készült termékek 
beléptetésére vonatkozó hatósági 
ellenőrzések terjedelme és működtetése;

g) a harmadik országból származó állatok 
és az ezekből készült termékek 
beléptetésére vonatkozó hatósági 
ellenőrzések terjedelme és működtetése;

Or. en

Módosítás 967
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
119 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokban foglalt követelmények 
betartása vagy az azokkal való 
egyenértékűség tekintetében a harmadik 
ország által nyújtott biztosítékok.

h) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokban foglalt követelmények 
betartása tekintetében a harmadik ország 
által nyújtott biztosítékok.

Or. en
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Módosítás 968
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 1 bekezdés – g pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az Európai és Földközi-tenger melléki 
Növényvédelmi Szervezet

törölve

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 969
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 1 bekezdés – g pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az Európai és Földközi-tenger melléki 
Növényvédelmi Szervezet;

törölve

Or. en

Módosítás 970
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 1 bekezdés – g pont – iv pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. az Európai és Földközi-tenger melléki 
Növényvédelmi Szervezet

törölve

Or. de
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Módosítás 971
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 1 bekezdés – g pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a Nemzetközi Növényvédelmi 
Egyezmény titkársága

törölve

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 972
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 1 bekezdés – g pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a Nemzetközi Növényvédelmi 
Egyezmény titkársága;

törölve

Or. en

Módosítás 973
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
120 cikk – 1 bekezdés – g pont – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

v. a Nemzetközi Növényvédelmi 
Egyezmény titkársága

törölve
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Or. de

Módosítás 974
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) olyan csalárd gyakorlatok 
valószínűsége, amelyek megtéveszthetők 
lehetnek az élelmiszerek és termékek 
jellegével, minőségével és összetételével 
kapcsolatos fogyasztói elvárások 
tekintetében;

Or. en

Módosítás 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
123 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

123. cikk törölve

Harmadik országok által a tagállamokban 
végzett ellenőrzések

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
következőkről:

a) a harmadik országok illetékes 
hatóságai által a területükön tervezett 
ellenőrzések;

b) az ilyen ellenőrzések tervezett 
ütemezése és hatálya.

(2)

Az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzésekben bizottsági szakértők is 
részt vehetnek az alábbiak valamelyikének 
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kérésére:

a) az említett ellenőrzések elvégzésének 
helye szerinti tagállamok illetékes 
hatóságai;

b) az említett ellenőrzéseket végző 
harmadik ország illetékes hatóságai.

A bizottsági szakértők részvételét, 
valamint az (1) bekezdésben említett 
ellenőrzések végleges ütemezését és 
hatályát a Bizottsággal, valamint az 
ellenőrzések helye szerinti tagállam 
illetékes hatóságaival szoros 
együttműködésben kell megszervezni, 
illetve kidolgozni.

(3) A bizottsági szakértőknek az 
(1) bekezdésben említett ellenőrzésekben 
való részvétele különösen az alábbi 
célokat szolgálja:

a) az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokkal kapcsolatos tanácsadás;

b) a harmadik ország illetékes hatóságai 
által végzett ellenőrzés szempontjából 
esetleg hasznos, uniós szinten 
rendelkezésre álló információk és adatok 
szolgáltatása;

c) egységesség biztosítása a harmadik 
országok illetékes hatóságai által végzett 
ellenőrzések vonatkozásában.

Or. es

Indokolás

A kivitelt ki kell zárni ebből a rendeletből, azt a tagállamoknak kell szabályozniuk. A 
tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot a harmadik országok által a területükön 
végzett ellenőrzések vonatkozásában, lehetővé téve, hogy a Bizottság részt vegyen az 
ellenőrzésekben, amit a kivitelekre vonatkozó, a tagállamok és a harmadik országok közötti 
kétoldalú tárgyalások jelenlegi rendszerében nehéz elérni.

Módosítás 976
Horst Schnellhardt
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Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság bekéri az Unióba állatokat 
és termékeket kivinni szándékozó 
harmadik országoktól a területükön 
működő egészségügyi és növény-
egészségügyi ellenőrzési rendszerek 
szervezésével és irányításával kapcsolatos 
alábbi, pontos és naprakész információkat:

(1) A Bizottság bekéri az Unióba állatokat 
és termékeket kivinni szándékozó 
harmadik országoktól a területükön 
működő egészségügyi ellenőrzési 
rendszerek szervezésével és irányításával 
kapcsolatos alábbi, pontos és naprakész 
információkat:

(Elfogadása esetén e módosítást az egész 
cikkben alkalmazni kell.)

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 977
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság bekéri az Unióba állatokat 
és termékeket kivinni szándékozó 
harmadik országoktól a területükön 
működő egészségügyi és növény-
egészségügyi ellenőrzési rendszerek 
szervezésével és irányításával kapcsolatos 
alábbi, pontos és naprakész információkat:

(1) A Bizottság bekéri az Unióba állatokat 
és termékeket kivinni szándékozó 
harmadik országoktól a területükön 
működő egészségügyi ellenőrzési 
rendszerek szervezésével és irányításával 
kapcsolatos alábbi, pontos és naprakész 
információkat:

Or. en

Módosítás 978
Ewald Stadler
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Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság bekéri az Unióba állatokat 
és termékeket kivinni szándékozó 
harmadik országoktól a területükön 
működő egészségügyi és növény-
egészségügyi ellenőrzési rendszerek 
szervezésével és irányításával kapcsolatos 
alábbi, pontos és naprakész információkat:

(1) A Bizottság bekéri az Unióba állatokat 
és termékeket kivinni szándékozó 
harmadik országoktól a területükön 
működő egészségügyi ellenőrzési 
rendszerek szervezésével és irányításával 
kapcsolatos alábbi, pontos és naprakész 
információkat:

Or. de

Módosítás 979
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a területükön elfogadott vagy javasolt 
bármely egészségügyi vagy növény-
egészségügyi előírás;

a) a területükön elfogadott vagy javasolt 
bármely egészségügyi előírás;

Or. en

Módosítás 980
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a területükön elfogadott vagy javasolt 
bármely egészségügyi vagy növény-
egészségügyi előírás;

a) a területükön elfogadott vagy javasolt 
bármely egészségügyi előírás;

Or. de
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Módosítás 981
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kockázatértékelési eljárások és a 
kockázatértékelés, valamint az 
egészségügyi vagy növény-egészségügyi 
védelem megfelelő szintjének 
meghatározása során figyelembe vett 
tényezők;

b) kockázatértékelési eljárások és a 
kockázatértékelés, valamint az 
egészségügyi védelem megfelelő 
szintjének meghatározása során figyelembe 
vett tényezők;

Or. en

Módosítás 982
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) kockázatértékelési eljárások és a 
kockázatértékelés, valamint az 
egészségügyi vagy növény-egészségügyi
védelem megfelelő szintjének 
meghatározása során figyelembe vett 
tényezők;

b) kockázatértékelési eljárások és a 
kockázatértékelés, valamint az 
egészségügyi védelem megfelelő 
szintjének meghatározása során figyelembe 
vett tényezők;

Or. de

Módosítás 983
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) adott esetben az Unióba kivinni kívánt f) az Unióba kivinni kívánt állatokon vagy 
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állatokon vagy termékeken elvégzett 
hatósági ellenőrzések eredményei;

termékeken elvégzett hatósági ellenőrzések 
eredményei, ha vannak ilyenek;

Or. en

Módosítás 984
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben a 121. cikk 
második bekezdésében előírt uniós 
egészségügyi vagy növény-egészségügyi
követelmények vagy ajánlások betartása 
érdekében átalakított ellenőrzési 
rendszerek szerkezetében és működésében 
bekövetkezett változásokra vonatkozó 
információk.

g) adott esetben a 121. cikk 
második bekezdésében előírt uniós 
egészségügyi követelmények vagy 
ajánlások betartása érdekében átalakított 
ellenőrzési rendszerek szerkezetében és 
működésében bekövetkezett változásokra 
vonatkozó információk.

Or. en

Módosítás 985
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
124 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) adott esetben a 121. cikk 
második bekezdésében előírt uniós 
egészségügyi vagy növény-egészségügyi
követelmények vagy ajánlások betartása 
érdekében átalakított ellenőrzési 
rendszerek szerkezetében és működésében 
bekövetkezett változásokra vonatkozó 
információk.

g) adott esetben a 121. cikk 
második bekezdésében előírt uniós 
egészségügyi követelmények vagy 
ajánlások betartása érdekében átalakított 
ellenőrzési rendszerek szerkezetében és 
működésében bekövetkezett változásokra 
vonatkozó információk.

Or. de
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Módosítás 986
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
125 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 a harmadik országból az 
Unióba beléptetett állatok és termékek által 
teljesítendő feltételekről, amennyiben 
ezekre szükség van annak biztosításához, 
hogy az állatok és termékek megfeleljenek 
az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokban meghatározott vonatkozó 
követelményeknek – az 1. cikk 
(2) bekezdése d), e), g) és h) pontjának és a 
853/2004/EK rendelet 6. cikkének 
kivételével –, vagy az ezekkel legalább 
egyenértékűnek elismert 
követelményeknek.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a harmadik országból az 
Unióba beléptetett állatok és termékek által 
teljesítendő feltételekről, amennyiben 
ezekre szükség van annak biztosításához, 
hogy az állatok és termékek megfeleljenek 
az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályokban meghatározott vonatkozó 
követelményeknek, az 1. cikk 
(2) bekezdése d), e), g) és h) pontjának és a 
853/2004/EK rendelet 6. cikkének 
kivételével.

Or. en

Módosítás 987
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
125 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az a követelmény, hogy egyes harmadik 
országból származó állat- és 
termékszállítmányokat olyan 
létesítményekből kell szállítani, vagy olyan 
létesítményekben kell fogadni vagy 
elkészíteni, amelyek megfelelnek az 
(1) bekezdésben említett vonatkozó 
követelményeknek vagy az azokkal 
legalább egyenértékűnek elismert 
követelményeknek;

b) az a követelmény, hogy egyes harmadik 
országból származó állat- és 
termékszállítmányokat olyan 
létesítményekből kell szállítani, vagy olyan 
létesítményekben kell fogadni vagy 
elkészíteni, amelyek megfelelnek az 
(1) bekezdésben említett vonatkozó 
követelményeknek;
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Or. en

Módosítás 988
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
125 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) az a követelmény, hogy egyes állat- és 
termékszállítmányokhoz hatósági 
bizonyítványt, hatósági tanúsítványt vagy 
más olyan bizonyítékot kell mellékelni, 
amely igazolja, hogy a szállítmányok 
megfelelnek az (1) bekezdésben említett 
vonatkozó követelményeknek vagy az 
azokkal legalább egyenértékűnek elismert 
követelményeknek;

c) az a követelmény, hogy egyes állat- és 
termékszállítmányokhoz hatósági 
bizonyítványt, hatósági tanúsítványt vagy 
más olyan bizonyítékot kell mellékelni, 
amely igazolja, hogy a szállítmányok 
megfelelnek az (1) bekezdésben említett 
vonatkozó követelményeknek;

Or. en

Módosítás 989
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
125 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) bármely más szükséges követelmény, 
amely garantálja, hogy egyes állatok és 
termékek az (1) bekezdésben említett 
követelmények által biztosítottal 
megegyező mértékben biztosítják az 
egészség, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezet védelmét.

e) bármely más szükséges követelmény, 
amely garantálja, hogy egyes állatok és 
termékek megfelelnek az (1) bekezdésben 
említett követelményeknek.

Or. en
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Módosítás 990
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
jóváhagyja az érintett harmadik ország által 
a részére eljuttatott ilyen célú kérelmet, 
amelyhez mellékelték az arra vonatkozó 
megfelelő bizonyítékokat és biztosítékokat, 
hogy az adott harmadik országból 
származó érintett állatok és termékek 
megfelelnek a 125. cikk (1) bekezdésében 
említett vonatkozó követelményeknek vagy 
azokkal egyenértékű követelményeknek. 
Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
141. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni és aktualizálni.

(2) A Bizottság a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján jóváhagyja az érintett harmadik 
ország által a részére eljuttatott ilyen célú 
kérelmet, amelyhez mellékelték az arra 
vonatkozó megfelelő bizonyítékokat és 
biztosítékokat, hogy az adott harmadik 
országból származó érintett állatok és 
termékek megfelelnek a 125. cikk 
(1) bekezdésében említett vonatkozó 
követelményeknek vagy azokkal 
egyenértékű követelményeknek.

Or. en

Módosítás 991
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a harmadik ország illetékes hatóságai 
által az emberek, állatok vagy növények
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
GMO-k és növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
veszélyek előfordulásának felmérése 
céljából elvégzett megfelelő hatósági 
ellenőrzések és más tevékenységek;

c) a harmadik ország illetékes hatóságai 
által az emberek vagy állatok egészségét, 
az állatok jólétét, illetve a környezetet 
érintő veszélyek előfordulásának felmérése 
céljából elvégzett megfelelő hatósági 
ellenőrzések és más tevékenységek;

Or. en
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Módosítás 992
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a harmadik ország illetékes hatóságai 
által az emberek, állatok vagy növények
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
GMO-k és növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
veszélyek előfordulásának felmérése 
céljából elvégzett megfelelő hatósági 
ellenőrzések és más tevékenységek;

c) a harmadik ország illetékes hatóságai 
által az emberek vagy állatok egészségét, 
az állatok jólétét, illetve a GMO-k és 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetet érintő veszélyek 
előfordulásának felmérése céljából 
elvégzett megfelelő hatósági ellenőrzések 
és más tevékenységek;

Or. de

Módosítás 993
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a harmadik ország által az emberek,
állatok vagy növények egészségét, az 
állatok jólétét, illetve a GMO-k és 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetet érintő veszélyek előfordulására 
vonatkozóan szolgáltatott tájékoztatás 
rendszeressége és gyorsasága;

d) a harmadik ország által az emberek vagy 
állatok egészségét, az állatok jólétét, illetve 
a környezetet érintő veszélyek 
előfordulására vonatkozóan szolgáltatott 
tájékoztatás rendszeressége és gyorsasága;

Or. en

Módosítás 994
Ewald Stadler

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

d) a harmadik ország által az emberek,
állatok vagy növények egészségét, az 
állatok jólétét, illetve a GMO-k és 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetet érintő veszélyek előfordulására 
vonatkozóan szolgáltatott tájékoztatás 
rendszeressége és gyorsasága;

d) a harmadik ország által az emberek vagy
állatok egészségét, az állatok jólétét, illetve 
a GMO-k és növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
veszélyek előfordulására vonatkozóan 
szolgáltatott tájékoztatás rendszeressége és 
gyorsasága;

Or. de

Módosítás 995
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 3 bekezdés – e pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az azon létesítményekre alkalmazandó 
feltételek, amelyekből az állatokat vagy 
termékeket az Unióba exportálják, 
megfelelnek a 125. cikk (1) bekezdésében 
említettekkel egyenértékű
követelményeknek;

i. az azon létesítményekre alkalmazandó 
feltételek, amelyekből az állatokat vagy 
termékeket az Unióba exportálják, 
megfelelnek a 125. cikk (1) bekezdésében 
említett követelményeknek;

Or. en

Módosítás 996
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
126 cikk – 3 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) bármely más arra vonatkozó információ 
vagy adat, hogy a harmadik ország 
biztosítani tudja, hogy csak olyan állatok és 
termékek lépjenek az Unió területére, 
amelyek a 125. cikk (1) bekezdésében 

f) bármely más arra vonatkozó információ 
vagy adat, hogy a harmadik ország 
biztosítani tudja, hogy csak olyan állatok és 
termékek lépjenek az Unió területére, 
amelyek a 125. cikk (1) bekezdésében 
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említett vonatkozó követelmények által 
biztosítottal azonos vagy azzal egyenértékű
szintű védelmet nyújtanak.

említett vonatkozó követelmények által 
biztosítottal azonos szintű védelmet 
nyújtanak.

Or. en

Módosítás 997
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
127 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a 178/2002/EK rendelet 
53. cikkében, a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, 
hogy illessze be az állategészségügyről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 249. cikkében, valamint a(z) 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
károsítók elleni védekezési intézkedésekről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében, 
29. cikkének (1) bekezdésében, 
40. cikkének (2) bekezdésében, 
41. cikkének (2) bekezdésében, 
47. cikkének (1) bekezdésében, 
49. cikkének (2) bekezdésében és 
50. cikkének (2) bekezdésében 
említettektől eltérő esetekben a valamely 
harmadik országból, annak valamely 
régiójából vagy harmadik országok egy 
csoportjából származó egyes állatok vagy 
termékek Unióba történő beléptetése 
bizonyíthatóan kockázatot jelenthet az 
emberek, állatok vagy növények
egészségére, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre, valamint ha bizonyítékokkal 
igazolható, hogy az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok széles 
körben történő súlyos megsértésére 
kerülhet sor, a Bizottság végrehajtási
aktusok útján az ilyen kockázat 
kezeléséhez vagy a megállapított jogsértés 
megszüntetéséhez szükséges 

(1) Amennyiben a 178/2002/EK rendelet 
53. cikkében, a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, 
hogy illessze be az állategészségügyről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 249. cikkében említettektől eltérő 
esetekben a valamely harmadik országból, 
annak valamely régiójából vagy harmadik 
országok egy csoportjából származó egyes 
állatok vagy termékek Unióba történő 
beléptetése bizonyíthatóan kockázatot 
jelenthet az emberek vagy állatok 
egészségére, illetve a környezetre, valamint 
ha bizonyítékokkal igazolható, hogy az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok széles körben történő súlyos 
megsértésére kerülhet sor, a Bizottság a 
139. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok útján az ilyen 
kockázat kezeléséhez vagy a megállapított 
jogsértés megszüntetéséhez szükséges 
intézkedéseket fogad el.
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intézkedéseket fogad el. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 141. cikk (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 998
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
127 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a 178/2002/EK rendelet 
53. cikkében, a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, 
hogy illessze be az állategészségügyről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 249. cikkében, valamint a(z) 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
károsítók elleni védekezési intézkedésekről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 27. cikkének (1) bekezdésében, 
29. cikkének (1) bekezdésében, 
40. cikkének (2) bekezdésében, 
41. cikkének (2) bekezdésében, 47. 
cikkének (1) bekezdésében, 49. cikkének 
(2) bekezdésében és 50. cikkének 
(2) bekezdésében említettektől eltérő 
esetekben a valamely harmadik országból, 
annak valamely régiójából vagy harmadik 
országok egy csoportjából származó egyes 
állatok vagy termékek Unióba történő 
beléptetése bizonyíthatóan kockázatot 
jelenthet az emberek, állatok vagy 
növények egészségére, illetve a GMO-k és 
a növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre, valamint ha bizonyítékokkal 
igazolható, hogy az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok széles 
körben történő súlyos megsértésére 
kerülhet sor, a Bizottság végrehajtási 
aktusok útján az ilyen kockázat 
kezeléséhez vagy a megállapított jogsértés 
megszüntetéséhez szükséges 
intézkedéseket fogad el. Ezeket a 

(1) Amennyiben a 178/2002/EK rendelet 
53. cikkében, a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, 
hogy illessze be az állategészségügyről 
szóló rendelet számát] XXX/XXXX/EU 
rendelet 249. cikkében említettektől eltérő 
esetekben a valamely harmadik országból, 
annak valamely régiójából vagy harmadik 
országok egy csoportjából származó egyes 
állatok vagy termékek Unióba történő 
beléptetése bizonyíthatóan kockázatot 
jelenthet az emberek, állatok egészségére, 
illetve a GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetre, valamint ha 
bizonyítékokkal igazolható, hogy az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok széles 
körben történő súlyos megsértésére 
kerülhet sor, a Bizottság végrehajtási 
aktusok útján az ilyen kockázat 
kezeléséhez vagy a megállapított jogsértés 
megszüntetéséhez szükséges 
intézkedéseket fogad el. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 141. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.
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végrehajtási aktusokat a 141. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Or. de

Módosítás 999
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
127 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) az a követelmény, hogy az 
(1) bekezdésben említett, egyes harmadik 
országokból vagy azok régióiból származó 
vagy feladott állat- és 
termékszállítmányokhoz hatósági 
bizonyítványt, hatósági tanúsítványt vagy 
más olyan bizonyítékot kell mellékelni, 
amely igazolja, hogy a szállítmány 
megfelel az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályokban meghatározott 
követelményeknek vagy az azokkal 
legalább egyenértékűnek elismert 
követelményeknek;

d) az a követelmény, hogy az 
(1) bekezdésben említett, egyes harmadik 
országokból vagy azok régióiból származó 
vagy feladott állat- és 
termékszállítmányokhoz hatósági 
bizonyítványt, hatósági tanúsítványt vagy 
más olyan bizonyítékot kell mellékelni, 
amely igazolja, hogy a szállítmány 
megfelel az 1. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályokban meghatározott 
követelményeknek;

Or. en

Módosítás 1000
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
128 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

128. cikk törölve

Egyenértékűség

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében – az 
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1. cikk (2) bekezdése d), e), g) és 
h) pontjának kivételével – említett 
szabályok hatálya alá tartozó területeken 
a Bizottság a következők alapján 
végrehajtási aktusok útján elismerheti, 
hogy a valamely harmadik országban 
vagy annak egy régiójában alkalmazott 
intézkedések egyenértékűek az említett 
szabályokban meghatározott 
követelményekkel:

a) az érintett harmadik ország által a 
124. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
szolgáltatott információk és adatok alapos 
vizsgálata;

b) adott esetben a 119. cikk 
(1) bekezdésének megfelelően végzett 
ellenőrzések kielégítő eredménye.

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

(2) Az (1) bekezdésben említett 
végrehajtási aktusok meghatározzák az 
érintett harmadik országból vagy annak 
régióiból származó állatok és termékek 
Unióba történő beléptetését szabályozó 
előírásokat, és az alábbiakat foglalhatják 
magukban:

a) az állatokhoz és termékekhez 
mellékelendő hatósági bizonyítványok 
vagy tanúsítványok jellege és tartalma;

b) az állatok vagy termékek Unióba 
történő beléptetésére, valamint az Unióba 
történő belépéskor elvégzendő hatósági 
ellenőrzésekre vonatkozó különleges 
követelmények;

c) szükség esetén azon érintett harmadik 
országbeli régiók vagy létesítmények 
jegyzékeinek összeállításakor és 
módosításakor alkalmazandó eljárások, 
amelyekből az Unióba történő beléptetés 
engedélyezett.

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok útján 
haladéktalanul hatályon kívül helyezi az 
(1) bekezdésben előírt végrehajtási aktust, 
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ha az egyenértékűség elismerésének 
feltételei már nem teljesülnek.

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

(Ez a módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik. A preambulumbekezdéseket is 
ennek megfelelően kell kiigazítani.)

Or. en

Indokolás

Fennáll annak a veszélye, hogy harmadik országokból származó termékeket anélkül 
nyilvánítanak „egyenértékűnek”, hogy – sokak véleménye szerint – valóban megfelelnének az 
uniós jognak. A kifejezés e rendeletbe történő beillesztése ellenőrizhetetlen lehetőségeket 
teremt a helytelen használatra (pl. a hasított testek kezelése, a hormonok hústermelésben való 
felhasználása stb. tekintetében).

Módosítás 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
128 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

128a. cikk

A fejlődő országok támogatása

(1) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
fejlődő országok be tudják tartani e 
rendelet rendelkezéseit, intézkedéseket 
lehet elfogadni és fenntartani mindaddig, 
amíg azok a következők előmozdítása 
terén igazolható hatást fejtenek ki:

– az állatok és termékek Unióba történő 
beléptetési feltételeinek teljesítése;

– az Unióba exportált termékek hatósági 
ellenőrzésének szervezésére vonatkozó 
iránymutatások kidolgozása;

– európai uniós vagy tagállami szakértők 
kirendelése fejlődő országokba hatósági 
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ellenőrzések szervezésének elősegítése 
céljából;

– fejlődő országokbeli, hatósági 
ellenőrzéseket végző szakemberek 
képzéseken vagy oktatásokon való 
részvétele.

(2) A Bizottság a 139. cikknek 
megfelelően felhatalmazást kap a fejlődő 
országok az (1) bekezdésben említett 
támogatására vonatkozó szabályokat 
tartalmazó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására.

Or. de

Indokolás

A jelenleg már hatályos szabályok alapján a jövőben is biztosítani kell a fejlődő országok 
támogatását ellenőrzési kapacitásaik felépítésében.

Módosítás 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
129 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság képzési tevékenységeket 
szervezhet az illetékes hatóságok 
alkalmazottai és adott esetben az e 
rendeletben foglalt rendelkezések, valamint 
az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok lehetséges megsértése eseteinek 
kivizsgálásában részt vevő más tagállami 
hatóságok alkalmazottai számára.

A Bizottság képzési tevékenységeket 
szervez az illetékes hatóságok 
alkalmazottai és adott esetben az e 
rendeletben foglalt rendelkezések, valamint 
az 1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok lehetséges megsértése eseteinek 
kivizsgálásában részt vevő más tagállami 
hatóságok alkalmazottai számára.

Or. es

Indokolás

A Tanács és a Parlament nem engedélyt, hanem megbízást ad a Bizottságnak.
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Módosítás 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
129 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság e tevékenységek 
megszervezésekor együttműködhet a 
tagállamokkal.

A Bizottság e tevékenységek 
megszervezésekor együttműködik a 
tagállamokkal.

Or. es

Indokolás

A Tanács és a Parlament nem engedélyt, hanem megbízást ad a Bizottságnak.

Módosítás 1004
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a mechanizmusok és 
eszközök integrált működtetésére szolgáló 
számítógépes információkezelési rendszert 
hoz létre, amelyen keresztül a hatósági 
ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok, 
információk és dokumentumok irányítása 
és kezelése zajlik („a hatósági ellenőrzések 
információkezelési rendszere”).

(1) A Bizottság a mechanizmusok és 
eszközök integrált működtetésére szolgáló 
számítógépes információkezelési rendszert 
hoz létre, amelyen keresztül a hatósági 
ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok, 
információk és dokumentumok a tagállami 
adatbázisok által automatizált módon 
történő továbbítása, irányítása és kezelése 
zajlik („a hatósági ellenőrzések 
információkezelési rendszere”).

Or. de

Indokolás

A tagállamok meglévő adatbázisait fel kell tudni használni a vonatkozó adatok átadására.
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Módosítás 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a mechanizmusok és 
eszközök integrált működtetésére szolgáló 
számítógépes információkezelési rendszert 
hoz létre, amelyen keresztül a hatósági 
ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok, 
információk és dokumentumok irányítása 
és kezelése zajlik („a hatósági ellenőrzések 
információkezelési rendszere”).

(1) A Bizottság a mechanizmusok és 
eszközök integrált működtetésére szolgáló 
számítógépes információkezelési rendszert 
hoz létre, amelyen keresztül a hatósági 
ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok, 
információk és dokumentumok irányítása 
és kezelése, valamint automatikus cseréje
zajlik („a hatósági ellenőrzések 
információkezelési rendszere”).

Or. en

Módosítás 1006
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság a mechanizmusok és 
eszközök integrált működtetésére szolgáló 
számítógépes információkezelési rendszert 
hoz létre, amelyen keresztül a hatósági 
ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok, 
információk és dokumentumok irányítása 
és kezelése zajlik („a hatósági ellenőrzések 
információkezelési rendszere”).

(1) A Bizottság a mechanizmusok és 
eszközök integrált működtetésére szolgáló 
számítógépes információkezelési rendszert 
hoz létre, amelyen keresztül a hatósági 
ellenőrzésekkel kapcsolatos adatok, 
információk és dokumentumok irányítása 
és kezelése zajlik („a hatósági ellenőrzések 
információkezelési rendszere”), figyelembe 
véve a nemzeti rendszereket.

Or. en

Indokolás

Számos tagállam már rendelkezik elektronikus rendszerrel – vagy kötelezettséget vállalt 
annak bevezetésére –, hogy elősegítse az adminisztráció csökkentését és a költséghatékonyság 
javítását. A szükségtelen átfedések elkerülése érdekében a Bizottság által a jövőben 
létrehozandó információkezelési rendszereknek figyelembe kell venniük az összes meglévő 
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rendszereket és összeegyeztethetőnek kell lenniük azokkal.

Módosítás 1007
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Elektronikus tanúsítványok vagy 
egyéb elektronikus dokumentumok 
továbbítása során a Bizottság és a 
tagállamok szabványos nemzetközi 
programozási nyelveket, 
üzenetszerkezeteket és kommunikációs 
protokollokat, valamint biztonságos 
továbbítási eljárásokat alkalmaznak.

Or. de

Indokolás

A rendszerek átjárhatósága a működés alapfeltétele.

Módosítás 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljes körűen integrálja a 178/2002/EK 
rendelet 50. cikkében, a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
állategészségügyről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikkében és 
a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze 
be a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 97. cikkében 
meghatározott, a Bizottság által irányított 
és az emberek és állatok egészségét, az 
állatok jólétét és a növények egészségét

b) teljes körűen integrálja a 178/2002/EK 
rendelet 50. cikkében és a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
állategészségügyről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikkében 
meghatározott, a Bizottság által irányított 
és az emberek és állatok egészségét, az 
állatok jólétét, az ökológiai gazdálkodást
és bármely egyéb területet érintő 
kockázatokhoz kapcsolódó gyors adat-, 
információ- és dokumentumcserére 
használt meglévő számítógépes 



AM\1015542HU.doc 83/119 PE526.079v03-00

HU

érintő kockázatokhoz kapcsolódó gyors 
adat-, információ- és dokumentumcserére 
használt meglévő számítógépes 
rendszereket, valamint biztosítja ezek 
szükséges aktualizálását;

rendszereket, valamint biztosítja ezek 
szükséges aktualizálását;

Or. es

Indokolás

E cikk nem tesz említést az ökológiai gazdálkodásban alkalmazott Ökogazdálkodási 
Információs Rendszerről (OFIS), és az sem tudható, hogy magában foglalja-e a 
megkülönböztető minőségjelzéssel kapcsolatos információkat. Az 1. cikk (2) bekezdésének g) 
pontjához fűzött módosítás révén javasolt hatállyal összhangban.

Módosítás 1009
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljes körűen integrálja a 178/2002/EK 
rendelet 50. cikkében, a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
állategészségügyről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikkében és 
a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze 
be a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 97. cikkében
meghatározott, a Bizottság által irányított 
és az emberek és állatok egészségét, az 
állatok jólétét és a növények egészségét
érintő kockázatokhoz kapcsolódó gyors 
adat-, információ- és dokumentumcserére 
használt meglévő számítógépes 
rendszereket, valamint biztosítja ezek 
szükséges aktualizálását;

b) teljes körűen integrálja a 178/2002/EK 
rendelet 50. cikkében, a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
állategészségügyről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikkében 
meghatározott, a Bizottság által irányított 
és az emberek és állatok egészségét, 
valamint az állatok jólétét érintő 
kockázatokhoz kapcsolódó gyors adat-, 
információ- és dokumentumcserére 
használt meglévő számítógépes 
rendszereket, valamint biztosítja ezek 
szükséges aktualizálását;

Or. de
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Indokolás

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

Módosítás 1010
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljes körűen integrálja a 178/2002/EK 
rendelet 50. cikkében, a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
állategészségügyről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikkében és 
a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze 
be a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 97. cikkében 
meghatározott, a Bizottság által irányított 
és az emberek és állatok egészségét, az 
állatok jólétét és a növények egészségét 
érintő kockázatokhoz kapcsolódó gyors 
adat-, információ- és dokumentumcserére 
használt meglévő számítógépes 
rendszereket, valamint biztosítja ezek 
szükséges aktualizálását;

b) teljes körűen integrálja a 178/2002/EK 
rendelet 50. cikkében, a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
állategészségügyről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikkében 
meghatározott, a Bizottság által irányított 
és az emberek és állatok egészségét, az 
állatok jólétét érintő kockázatokhoz, 
valamint az élelmiszerekkel kapcsolatos 
visszaélésekhez kapcsolódó gyors adat-, 
információ- és dokumentumcserére 
használt meglévő számítógépes 
rendszereket, valamint biztosítja ezek 
szükséges aktualizálását;

Or. en

Módosítás 1011
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
130 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) teljes körűen integrálja a 178/2002/EK 
rendelet 50. cikkében, a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 

b) teljes körűen integrálja a 178/2002/EK 
rendelet 50. cikkében, a(z) [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
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állategészségügyről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikkében és 
a(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze 
be a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 97. cikkében
meghatározott, a Bizottság által irányított 
és az emberek és állatok egészségét, az 
állatok jólétét és a növények egészségét
érintő kockázatokhoz kapcsolódó gyors 
adat-, információ- és dokumentumcserére 
használt meglévő számítógépes 
rendszereket, valamint biztosítja ezek 
szükséges aktualizálását;

állategészségügyről szóló rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 20. cikkében 
meghatározott, a Bizottság által irányított 
és az emberek és állatok egészségét, 
valamint az állatok jólétét érintő 
kockázatokhoz kapcsolódó gyors adat-, 
információ- és dokumentumcserére 
használt meglévő számítógépes 
rendszereket, valamint biztosítja ezek 
szükséges aktualizálását;

Or. de

Módosítás 1012
Esther de Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság és a tagállamok illetékes 
hatóságai az elektronikus adatok cseréje 
során nemzetközileg szabványosított 
nyelvet, üzenetstruktúrát és adatcsere 
protokollt használnak.

Or. en

Módosítás 1013
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
132 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság ugyanakkor felhatalmazást 
kap arra, hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

törölve
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fogadjon el arra vonatkozóan, hogy az 
első albekezdés mikor és milyen 
mértékben alkalmazandó a második 
albekezdésben említett termékekre.

Or. en

Módosítás 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
132 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azon kivitt állatok és termékek 
esetében, amelyekre az exportbizonyítvány 
kiállítása tekintetében uniós szabályok 
vonatkoznak, a hatósági ellenőrzések 
információkezelési rendszere lehetővé 
teszi a feladás helye szerinti illetékes 
hatóságok és a hatósági ellenőrzések 
végzéséért felelős más illetékes hatóságok 
számára az ilyen állatokkal és 
termékekkel, valamint az azokon elvégzett 
hatósági ellenőrzések eredményeivel 
kapcsolatos valós idejű adat-, információ-
és dokumentumcserét.

törölve

Or. es

Indokolás

Amíg nincs közösségi külkereskedelmi politika, addig a Bizottság ne vegyen részt a tagállam 
és a harmadik ország közötti, a harmadik országba irányuló kiviteli feltételekről szóló 
kétoldalú tárgyalásokban.

Módosítás 1015
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

(1) Az e fejezet szerint eljáró illetékes 
hatóságoknak elsőbbségben kell 
részesíteniük azokat az intézkedéseket, 
amelyek célja az emberek, állatok vagy 
növények egészségét, az állatok jólétét, 
illetve a GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatok megszüntetése vagy 
csökkentése.

(1) Az e fejezet szerint eljáró illetékes 
hatóságoknak elsőbbségben kell 
részesíteniük azokat az intézkedéseket, 
amelyek célja az emberek vagy állatok 
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
környezetet érintő kockázatok 
megszüntetése vagy csökkentése. Mivel az 
élelmiszerekkel kapcsolatban egyre 
gyakrabban fordulnak elő csalások, 
nagyobb hangsúlyt kell helyezni azon 
gyakorlatokra, amelyek megtévesztik a 
fogyasztókat az általuk vásárolt és 
fogyasztott élelmiszerek jellegét és 
minőségét illetően.

Or. en

Módosítás 1016
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az e fejezet szerint eljáró illetékes 
hatóságoknak elsőbbségben kell 
részesíteniük azokat az intézkedéseket, 
amelyek célja az emberek, állatok vagy 
növények egészségét, az állatok jólétét, 
illetve a GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatok megszüntetése vagy 
csökkentése.

(1) Az e fejezet szerint eljáró illetékes 
hatóságoknak elsőbbségben kell 
részesíteniük azokat az intézkedéseket, 
amelyek célja az emberek és állatok 
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatok megszüntetése vagy 
csökkentése.

Or. de

Módosítás 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

(1) Az e fejezet szerint eljáró illetékes 
hatóságoknak elsőbbségben kell 
részesíteniük azokat az intézkedéseket, 
amelyek célja az emberek, állatok vagy 
növények egészségét, az állatok jólétét, 
illetve a GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatok megszüntetése vagy 
csökkentése.

(1) Az e fejezet szerint eljáró illetékes 
hatóságoknak elsőbbségben kell 
részesíteniük azokat az intézkedéseket, 
amelyek célja az emberek és az állatok 
egészségét, az állatok jólétét, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetet érintő 
kockázatok megszüntetése vagy 
csökkentése.

Or. es

Indokolás

Az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjához fűzött módosítás révén javasolt hatállyal
összhangban.

Módosítás 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
134 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az állatok, termékek és vállalkozók 
megfelelő időszakon át végzett fokozott 
hatósági ellenőrzése;

a) az állatok, termékek és vállalkozók a 
kockázat jellegének megfelelő időszakon 
át végzett fokozott hatósági ellenőrzése;

Or. es

Indokolás

A szubjektív értelmezés elkerülése érdekében az időszakot a lehetséges kockázat jellegéhez 
kell igazítani.

Módosítás 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

b) megfelelő intézkedésekkel biztosítják, 
hogy a vállalkozó orvosolja a jogsértést és 
megelőzze annak későbbi előfordulásait.

b) megfelelő intézkedésekkel biztosítják, 
hogy a vállalkozó orvosolja a jogsértést és 
hozzon létre rendszereket annak későbbi 
előfordulásainak megelőzésére.

Or. en

Indokolás

Az 1/2005 rendelet előírja, hogy a szállítmányozó „hozzon létre olyan rendszereket, amelyek 
megakadályozzák a jogsértések újbóli előfordulását”. E megfogalmazás egyértelműbb a 
Bizottság által javasoltnál.

Módosítás 1020
Andrea Zanoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) amennyiben a 18. cikk (1) bekezdése 
b) pontjának i. alpontjában előírt, a 
menetlevelekre vonatkozó hatósági 
ellenőrzések eredménye nem kielégítő, 
arra kötelezik a szállításszervezőt, hogy 
módosítsa a tervezett, nagy távolságon 
való szállítással kapcsolatos 
megállapodásokat annak érdekében, hogy 
a szállítás megfeleljen az 1/2005/EK 
rendeletnek.

Or. en

Indokolás

Az állatoknak a szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005 rendelet úgy rendelkezik, hogy 
amennyiben a menetlevélből (az állatok nagy távolságon való szállításának megkezdése előtt 
az illetékes hatóságnak benyújtandó útitervből) nem lehet arra következtetni, hogy a szállítás 
során be fogják tartani a rendeletet, az illetékes hatóság kötelezhet a szállítással kapcsolatos 
rendelkezések módosítására. A hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletre irányuló javaslat
hatályon kívül helyezi az 1/2005 rendelet e rendelkezését. Következésképpen azt most bele kell 
foglalni a hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletre irányuló javaslatba.
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Módosítás 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) elrendelik az állatok kirakodását, másik 
szállítóeszközre történő átrakodását, 
elhelyezését és gondozását, 
karanténidőszakok kijelölését és az állatok 
levágásának elhalasztását;

b) elrendelik az állatok kirakodását, másik 
szállítóeszközre történő átrakodását, 
megfelelő elhelyezését és gondozását, 
karanténidőszakok kijelölését és az állatok 
levágásának elhalasztását, amelyekhez 
szükség esetén állatorvosi segítséget kell 
kérni;

Or. en

Indokolás

Fontos pontosabban meghatározni, mit értünk „elhelyezés és gondozás” alatt. A javasolt 
kiegészítő kifejezések szerepelnek az állatoknak a szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005 
rendeletben. A hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletre irányuló javaslat törli ezeket az 
1/2005 rendeletben foglalt szavakat. Következésképpen ezeket most bele kell foglalni a 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletre irányuló javaslatba.

Módosítás 1022
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) előírják az állatok levágását vagy 
ahhoz kapcsolódó, az 1099/2009/EK 
rendelet hatálya alá tartozó műveleteket 
végző vállalkozók számára 
szabványműveleti előírásaik módosítását 
és különösen a termelés lelassítását vagy 
leállítását;

Or. en
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Indokolás

Az állatok leölésük során való védelméről szóló 1099/2009 rendelet magában foglalja ezt a 
hatáskört. A hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletre irányuló javaslat törli ezt a 1099/2009 
rendeletben foglalt hatáskört. Következésképpen e hatáskört most bele kell foglalni a hatósági 
ellenőrzésekről szóló rendeletre irányuló javaslatba.

Módosítás 1023
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) elrendelik, hogy az érintett vállalkozó 
egyes tevékenységei tekintetében fokozott 
vagy rendszeres hatósági ellenőrzéseket 
végezzenek;

f) elrendelik, hogy az érintett vállalkozó 
egyes tevékenységei tekintetében fokozott 
vagy rendszeres hatósági ellenőrzéseket 
végezzenek, többek között az állatok 
szállítása esetén, amelyek az állatok 
berakodásánál állatorvos jelenlétét 
igénylik;

Or. en

Indokolás

Az állatoknak a szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005 rendelet lehetővé teszi az illetékes
hatóság számára, hogy megköveteljék állatorvos jelenlétét az állatok berakodásánál. A 
hatósági ellenőrzésekről szóló rendeletre irányuló javaslat törli ezeket az 1/2005 rendeletben 
foglalt szavakat. Következésképpen e szavakat most bele kell foglalni a hatósági 
ellenőrzésekről szóló rendeletre irányuló javaslatba, mivel fontos intézkedésnek számít az 
állatoknak a szállítás közbeni védelmére vonatkozó követelmények betartásának javítása 
szempontjából.

Módosítás 1024
Anna Rosbach

Rendeletre irányuló javaslat
135 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) elrendelik az érintett létesítmény, üzem, 
gazdaság vagy szállítóeszköz 

j) elrendelik az érintett létesítmény, üzem, 
gazdaság vagy szállítóeszköz 
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jóváhagyásának vagy a szállítmányozó 
engedélyének a felfüggesztését vagy 
visszavonását;

jóváhagyásának vagy a szállítmányozó 
engedélyének, illetve a járművezető 
képesítési bizonyítványának a 
felfüggesztését vagy visszavonását;

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy adott esetben felfüggeszthető vagy visszavonható a járművezető képesítési 
bizonyítványa, különösen ha a jogsértés azt bizonyítja, hogy a járművezető nem rendelkezik 
kellő ismeretekkel vagy tájékozottsággal az állatoknak az állatoknak a szállítás közbeni 
védelméről szóló 1/2005 rendeletnek megfelelő szállításához.

Módosítás 1025
Glenis Willmott

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) amennyiben a 18. cikk (1) bekezdése b) 
pontjának i. alpontjában meghatározott 
menetlevél-ellenőrzés a megfelelés 
hiányát állapítja meg, megkövetelik, hogy 
az 1/2005/EK rendeletnek való megfelelés 
érdekében a szállítmányozó módosítsa a 
tervezett, nagy távolságon való szállítással 
kapcsolatos rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A várt gazdasági haszon ellenére a 
szankciók mértékét ezenkívül a fogyasztók 
egészségének károsításával kapcsolatos 
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kockázatok figyelembevételével kell 
megszabni.

Or. de

Indokolás

Azokat az eseteket is megfelelően szigorú szankciókkal kell sújtani, amikor a jogsértés 
nyomán várt gazdasági haszon ugyan nem túl nagy, a fogyasztók egészségét azonban 
potenciálisan erőteljesen veszélyeztethetik.

Módosítás 1027
Esther de Lange

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet rendelkezéseinek és az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályoknak a 
szándékos megsértése esetén alkalmazandó 
pénzügyi szankciók nagyságrendje 
kompenzálja a jogsértés nyomán várt 
gazdasági haszon mértékét.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet rendelkezéseinek és az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályoknak a 
szándékos megsértése esetén alkalmazandó 
pénzügyi szankciók nagyságrendje 
legalább kétszerese a jogsértés nyomán 
várt gazdasági haszon mértékének.

Or. en

Módosítás 1028
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet rendelkezéseinek és az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályoknak a 
szándékos megsértése esetén alkalmazandó 
pénzügyi szankciók nagyságrendje 
kompenzálja a jogsértés nyomán várt 

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
rendelet rendelkezéseinek és az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályoknak a 
szándékos megsértése esetén alkalmazandó 
pénzügyi szankciók nagyságrendje 
legalább a jogsértés nyomán várt gazdasági 
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gazdasági haszon mértékét. haszon mértéke kétszeresének felel meg.

Or. en

Módosítás 1029
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) hamis vagy félrevezető hatósági 
tanúsítás;

b) hamis vagy félrevezető hatósági 
tanúsítás és nyilatkozatok;

Or. en

Módosítás 1030
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a fogyasztók egészségének károsítása.

Or. de

Módosítás 1031
Giancarlo Scottà

Rendeletre irányuló javaslat
136 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok biztosítják, hogy az e 
cikk szerinti pénzügyi szankciók 
alkalmazásából származó bevételeket 
tájékoztatási és képzési intézkedésekre 
fordítsák abban a termelési szakaszban, 
amelyre a szankciót kirótták.
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Or. it

Módosítás 1032
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
136 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

136a. cikk

A jogsértések jelentése

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az 
illetékes hatóságok olyan hatékony és 
megbízható mechanizmusokat hoznak 
létre, amelyekkel ösztönzik az ezen 
irányelv és az ezen irányelvvel kapcsolatos 
nemzeti rendelkezések potenciális vagy 
tényleges megsértésének az illetékes 
hatóság részére történő bejelentését.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mechanizmusok közé tartoznak legalább a 
következők:

a) a jogsértések bejelentéseinek átvételére 
és nyomon követésére vonatkozó konkrét 
eljárások;

b) az intézményen belüli jogsértést jelentő 
intézményi alkalmazottak megfelelő 
védelme legalább a megtorlással, a 
megkülönböztetéssel vagy másfajta 
tisztességtelen bánásmóddal szemben;

c) a személyes adatok védelme a jogsértést 
bejelentő személy, valamint a jogsértésért 
feltehetően felelős természetes személy 
vonatkozásában, a 95/46/EK irányelvvel 
összhangban;

d) olyan egyértelmű szabályok, amelyek 
biztosítják azt, hogy az intézményen belül 
garantált az elkövetett jogsértést bejelentő 
személy személyazonosságának titokban 
tartása, kivéve ha a nemzeti jogszabályok 
további vizsgálatok vagy későbbi bírósági 
eljárások keretében előírják annak 
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felfedését.

(3) A tagállamok megkövetelik az 
intézményektől, hogy olyan megfelelő 
eljárásokat alakítsanak ki, amelyekkel 
alkalmazottaik egy meghatározott, 
független és önálló csatornán keresztül 
belsőleg jelenthetik a jogsértéseket. Ilyen 
csatornát szolgáltathatnak a szociális 
partnerek által kialakított eljárások is. 
Ebben az esetben a (2) bekezdés b), c) és 
d) pontjában említettel azonos védelem 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Számos jogalkotási aktus tartalmazza e cikket, amely a „visszaélést jelentő személyek” 
védelmére szolgál.

Módosítás 1033
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság bizonyítani tudja, hogy egy 
tagállam ellenőrzési rendszereiben súlyos 
zavar áll fenn, és ez a hiba lehetséges és 
széles körű kockázatot jelent az emberek,
állatok vagy növények egészségére, az 
állatok jólétére, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre, vagy az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok széles 
körű megsértéséhez vezethet, végrehajtási 
aktusok útján elfogad egy vagy több, az 
ellenőrzési rendszerben fennálló hiba 
elhárításáig alkalmazandó alábbi 
intézkedést:

Ha a Bizottság bizonyítani tudja, hogy egy 
tagállam ellenőrzési rendszereiben súlyos 
zavar áll fenn, és ez a hiba lehetséges és 
széles körű kockázatot jelent az emberek 
vagy állatok egészségére, az állatok 
jólétére, illetve a környezetre, az 
élelmiszerek és termékek jellegével, 
minőségével és összetételével kapcsolatos 
fogyasztói elvárások meghiúsulását 
idézheti elő, vagy máshogyan az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok széles 
körű megsértéséhez vezethet, végrehajtási 
aktusok útján elfogad egy vagy több, az 
ellenőrzési rendszerben fennálló hiba 
elhárításáig alkalmazandó alábbi 
intézkedést:
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Or. en

Módosítás 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság bizonyítani tudja, hogy egy 
tagállam ellenőrzési rendszereiben súlyos 
zavar áll fenn, és ez a hiba lehetséges és 
széles körű kockázatot jelent az emberek,
állatok vagy növények egészségére, az 
állatok jólétére, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre, vagy az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok széles 
körű megsértéséhez vezethet, végrehajtási 
aktusok útján elfogad egy vagy több, az 
ellenőrzési rendszerben fennálló hiba 
elhárításáig alkalmazandó alábbi 
intézkedést:

Ha a Bizottság bizonyítani tudja, hogy egy 
tagállam ellenőrzési rendszereiben súlyos 
zavar áll fenn, és ez a hiba lehetséges és 
széles körű kockázatot jelent az emberek 
vagy az állatok egészségére, illetve a 
GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetre, vagy az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok széles körű megsértéséhez 
vezethet, végrehajtási aktusok útján 
elfogad egy vagy több, az ellenőrzési 
rendszerben fennálló hiba elhárításáig 
alkalmazandó alábbi intézkedést:

Or. es

Indokolás

Az állatok jóléte nem összevethető az emberek egészségével. Mindenesetre pontosan körül kell 
írni, hogy az állatjóléti szabályok milyen megsértése esetén alkalmazható e cikk.

Módosítás 1035
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
137 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a Bizottság bizonyítani tudja, hogy egy 
tagállam ellenőrzési rendszereiben súlyos 
zavar áll fenn, és ez a hiba lehetséges és 
széles körű kockázatot jelent az emberek, 
állatok vagy növények egészségére, az 

Ha a Bizottság bizonyítani tudja, hogy egy 
tagállam ellenőrzési rendszereiben súlyos 
zavar áll fenn, és ez a hiba lehetséges és 
széles körű kockázatot jelent az emberek és
állatok egészségére, az állatok jólétére, 
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állatok jólétére, illetve a GMO-k és a 
növényvédő szerek vonatkozásában a 
környezetre, vagy az 1. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályok széles 
körű megsértéséhez vezethet, végrehajtási 
aktusok útján elfogad egy vagy több, az 
ellenőrzési rendszerben fennálló hiba 
elhárításáig alkalmazandó alábbi 
intézkedést:

illetve a GMO-k és a növényvédő szerek 
vonatkozásában a környezetre, vagy az 
1. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályok széles körű megsértéséhez 
vezethet, végrehajtási aktusok útján 
elfogad egy vagy több, az ellenőrzési 
rendszerben fennálló hiba elhárításáig 
alkalmazandó alábbi intézkedést:

Or. de

Módosítás 1036
Martina Anderson

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk 
(2) bekezdésében, a 16. és 17. cikkben, a 
18. cikk (3) bekezdésében, a 19., 20., 21. és 
22. cikkben, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 
24. cikk (1) bekezdésében, a 25. cikk 
(3) bekezdésében, a 26. cikk (2) 
bekezdésében, a 40. cikkben, a 43. cikk 
(4) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 
51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk 
(1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk 
(2) bekezdésében, a 60. cikk 
(3) bekezdésében, a 62. cikk 
(2) bekezdésében, a 69. cikk 
(3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 97. cikk 
(2) bekezdésében, a 98. cikk 
(6) bekezdésében, a 99. cikk 
(2) bekezdésében, a 101. cikk 
(3) bekezdésében, a 106. cikk (3) 
bekezdésében, a 110. és 111. cikkben, a 
114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk 
(1) bekezdésében, a 132. cikk 
(1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 133. cikkben, a 
138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 
143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk 

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk 
(2) bekezdésének a), c) és d) pontjában, a 
16. és 17. cikkben, a 18. cikk 
(3) bekezdésében, a 19. cikk b), c) és d) 
pontjában, a 20. cikk b), c) és d) 
pontjában, a 21. cikk b), c) és d) 
pontjában és a 22. cikk b), c) és d) 
pontjában, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 
24. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) 
pontjában, a 25. cikk (3) bekezdésében, a 
26. cikk (2) bekezdésében, a 40. cikkben, a 
43. cikk (4) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 
51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk 
(1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk 
(2) bekezdésében, a 60. cikk 
(3) bekezdésében, a 62. cikk 
(2) bekezdésében, a 69. cikk 
(3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 97. cikk 
(2) bekezdésében, a 98. cikk 
(6) bekezdésében, a 99. cikk 
(2) bekezdésében, a 101. cikk 
(3) bekezdésében, a 106. cikk (3) 
bekezdésében, a 110. és 111. cikkben, a 
114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk 
(1) bekezdésében, a 132. cikk 
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(3) bekezdésében, a 151. cikk 
(3) bekezdésében, a 153. cikk 
(3) bekezdésében és a 159. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazás 
átruházása e rendelet hatálybalépésének 
napjától határozatlan időre szól.

(1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 133. cikkben, a 
138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 
143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk 
(3) bekezdésében, a 151. cikk 
(3) bekezdésében, a 153. cikk 
(3) bekezdésében és a 159. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazás 
átruházása e rendelet hatálybalépésének 
napjától határozatlan időre szól.

Or. en

Módosítás 1037
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk 
(2) bekezdésében, a 16. és 17. cikkben, a 
18. cikk (3) bekezdésében, a 19., 20., 21. és 
22. cikkben, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 
24. cikk (1) bekezdésében, a 25. cikk 
(3) bekezdésében, a 26. cikk (2) 
bekezdésében, a 40. cikkben, a 43. cikk 
(4) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 
51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk 
(1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk 
(2) bekezdésében, a 60. cikk 
(3) bekezdésében, a 62. cikk 
(2) bekezdésében, a 69. cikk 
(3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 97. cikk 
(2) bekezdésében, a 98. cikk 
(6) bekezdésében, a 99. cikk 
(2) bekezdésében, a 101. cikk 
(3) bekezdésében, a 106. cikk (3) 
bekezdésében, a 110. és 111. cikkben, a 
114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk 
(1) bekezdésében, a 132. cikk 
(1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 133. cikkben, a 
138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk 
(2) bekezdésében, a 16. és 17. cikkben, a 
18. cikk (3) bekezdésében, a 19., 20., 21. és 
22. cikkben, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 
24. cikk (1) bekezdésében, a 25. cikk 
(3) bekezdésében, a 26. cikk (2) 
bekezdésében, a 40. cikkben, a 43. cikk 
(4) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 
51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk 
(1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk 
(2) bekezdésében, a 60. cikk 
(3) bekezdésében, a 62. cikk 
(2) bekezdésében, a 69. cikk 
(3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 97. cikk 
(2) bekezdésében, a 98. cikk 
(6) bekezdésében, a 99. cikk 
(2) bekezdésében, a 101. cikk 
(3) bekezdésében, a 106. cikk (3) 
bekezdésében, a 110. és 111. cikkben, a 
114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk 
(1) bekezdésében, a 132. cikk 
(1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 133. cikkben, a 
138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 
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143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk 
(3) bekezdésében, a 151. cikk 
(3) bekezdésében, a 153. cikk 
(3) bekezdésében és a 159. cikk
(3) bekezdésében említett felhatalmazás 
átruházása e rendelet hatálybalépésének 
napjától határozatlan időre szól.

143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk 
(3) bekezdésében, a 151. cikk 
(3) bekezdésében, a 153. cikk 
(3) bekezdésében és a 159. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazás 
Bizottságra történő átruházása (a módosító 
jogi aktus hatálybalépésének a
Kiadóhivatal által beillesztett napjától) öt 
évre szól.

A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam lejárta előtt jelentést 
készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan a korábbival megegyező 
időtartamra meghosszabbodik, ha az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi azt a meghosszabbítást legkésőbb 3 
hónappal az egyes időtartamok vége előtt.

Or. en

Módosítás 1038
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk 
(2) bekezdésében, a 16. és 17. cikkben, a 
18. cikk (3) bekezdésében, a 19., 20., 21. és 
22. cikkben, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 
24. cikk (1) bekezdésében, a 25. cikk 
(3) bekezdésében, a 26. cikk (2) 
bekezdésében, a 40. cikkben, a 43. cikk 
(4) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 
51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk 
(1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk 
(2) bekezdésében, a 60. cikk 
(3) bekezdésében, a 62. cikk 
(2) bekezdésében, a 69. cikk 
(3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 97. cikk 
(2) bekezdésében, a 98. cikk 
(6) bekezdésében, a 99. cikk 

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk 
(2) bekezdésében, a 16. és 17. cikkben, a 
18. cikk (3) bekezdésében, a 19., 20., 21. és 
22. cikkben, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 
24. cikk (1) bekezdésében, a 25. cikk 
(3) bekezdésében, a 26. cikk (2) 
bekezdésében, a 40. cikkben, a 43. cikk 
(4) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 
51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk 
(1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk 
(2) bekezdésében, a 60. cikk 
(3) bekezdésében, a 62. cikk 
(2) bekezdésében, a 69. cikk 
(3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 97. cikk 
(2) bekezdésében, a 98. cikk 
(6) bekezdésében, a 99. cikk 
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(2) bekezdésében, a 101. cikk 
(3) bekezdésében, a 106. cikk (3) 
bekezdésében, a 110. és 111. cikkben, a 
114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk 
(1) bekezdésében, a 132. cikk 
(1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 133. cikkben, a
138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 
143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk 
(3) bekezdésében, a 151. cikk 
(3) bekezdésében, a 153. cikk 
(3) bekezdésében és a 159. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazás 
átruházása e rendelet hatálybalépésének 
napjától határozatlan időre szól.

(2) bekezdésében, a 101. cikk 
(3) bekezdésében, a 106. cikk (3) 
bekezdésében, a 110. és 111. cikkben, a 
114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk 
(1) bekezdésében, a 132. cikk 
(1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 133. cikkben, a 
138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 
143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk 
(3) bekezdésében, a 151. cikk 
(3) bekezdésében, a 153. cikk 
(3) bekezdésében és a 159. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazás 
átruházása e rendelet hatálybalépésének 
napjától számított öt évre szól.

Or. de

Módosítás 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk
(2) bekezdésében, a 16. és 17. cikkben, a 
18. cikk (3) bekezdésében, a 19., 20., 21. és 
22. cikkben, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 
24. cikk (1) bekezdésében, a 25. cikk 
(3) bekezdésében, a 26. cikk (2) 
bekezdésében, a 40. cikkben, a 43. cikk 
(4) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 
51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk 
(1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk 
(2) bekezdésében, a 60. cikk 
(3) bekezdésében, a 62. cikk 
(2) bekezdésében, a 69. cikk 
(3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 97. cikk 
(2) bekezdésében, a 98. cikk 
(6) bekezdésében, a 99. cikk 
(2) bekezdésében, a 101. cikk 
(3) bekezdésében, a 106. cikk (3) 
bekezdésében, a 110. és 111. cikkben, a 

(2) A 4. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk 
(2) bekezdésében, a 16. és 17. cikkben, a 
18. cikk (3) bekezdésében, a 19., 20., 21. és 
22. cikkben, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 
24. cikk (1) bekezdésében, a 25. cikk 
(3) bekezdésében, a 26. cikk (2) 
bekezdésében, a 40. cikkben, a 43. cikk 
(4) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 
51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk 
(1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk 
(2) bekezdésében, a 60. cikk 
(3) bekezdésében, a 62. cikk 
(2) bekezdésében, a 69. cikk 
(3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 97. cikk 
(2) bekezdésében, a 98. cikk 
(6) bekezdésében, a 99. cikk 
(2) bekezdésében, a 101. cikk
(3) bekezdésében, a 106. cikk (3) 
bekezdésében, a 110. és 111. cikkben, a 
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114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk 
(1) bekezdésében, a 132. cikk 
(1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 133. cikkben, a 
138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 
143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk 
(3) bekezdésében, a 151. cikk 
(3) bekezdésében, a 153. cikk 
(3) bekezdésében és a 159. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazás 
átruházása e rendelet hatálybalépésének 
napjától határozatlan időre szól.

114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk 
(1) bekezdésében, a 132. cikk 
(1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 133. cikkben, a 
138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 
143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk 
(3) bekezdésében, a 151. cikk 
(3) bekezdésében, a 153. cikk 
(3) bekezdésében és a 159. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazás 
átruházása e rendelet hatálybalépésének 
napjától számított hét évre szól.

Or. es

Indokolás

A felhatalmazás átruházását meghatározott időközönként felül kell vizsgálni, a más 
rendeletekben megállapítottakkal összhangban.

Módosítás 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Kiemelkedően fontos, hogy a 
Bizottság e felhatalmazás gyakorlásakor, 
előkészítő tevékenysége során megfelelően 
konzultáljon, beleértve a szakértőkkel való 
konzultációt is. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
kidolgozása során a Bizottságnak 
gondoskodnia kell a vonatkozó 
dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. es
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Indokolás

Ez a bekezdés annak biztosítása érdekében került hozzáadásra, hogy a Bizottság szakértői
munkacsoportokkal való konzultáció révén köteles figyelembe venni a tagállamokat egy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus közzététele előtt.

Módosítás 1041
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
139 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 4. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk 
(2) bekezdésében, a 16. és 17. cikkben, a 
18. cikk (3) bekezdésében, a 19., 20., 21. és 
22. cikkben, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 
24. cikk (1) bekezdésében, a 25. cikk 
(3) bekezdésében, a 26. cikk (2) 
bekezdésében, a 40. cikkben, a 43. cikk 
(4) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 
51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk 
(1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk 
(2) bekezdésében, a 60. cikk 
(3) bekezdésében, a 62. cikk 
(2) bekezdésében, a 69. cikk 
(3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 97. cikk 
(2) bekezdésében, a 98. cikk 
(6) bekezdésében, a 99. cikk 
(2) bekezdésében, a 101. cikk 
(3) bekezdésében, a 106. cikk (3) 
bekezdésében, a 110. és 111. cikkben, a 
114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk 
(1) bekezdésében, a 132. cikk 
(1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 133. cikkben, a 
138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 
143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk 
(3) bekezdésében, a 151. cikk 
(3) bekezdésében, a 153. cikk 
(3) bekezdésében és a 159. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 

(3) A 4. cikk (3) bekezdésében, a 15. cikk 
(2) bekezdésében, a 16. és 17. cikkben, a 
18. cikk (3) bekezdésében, a 19., 20., 21. és 
22. cikkben, a 23. cikk (1) bekezdésében, a 
24. cikk (1) bekezdésében, a 25. cikk 
(3) bekezdésében, a 26. cikk (2) 
bekezdésében, a 40. cikkben, a 43. cikk 
(4) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. és 49. cikkben, az 
51. cikk (1) bekezdésében, az 52. cikk 
(1) és (2) bekezdésében, az 56. cikk 
(2) bekezdésében, a 60. cikk 
(3) bekezdésében, a 62. cikk 
(2) bekezdésében, a 69. cikk 
(3) bekezdésében, a 75. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 97. cikk 
(2) bekezdésében, a 98. cikk 
(6) bekezdésében, a 99. cikk 
(2) bekezdésében, a 101. cikk 
(3) bekezdésében, a 106. cikk (3) 
bekezdésében, a 110. és 111. cikkben, a 
114. cikk (4) bekezdésében, a 125. cikk 
(1) bekezdésében, a 132. cikk 
(1) bekezdésének harmadik 
albekezdésében, a 133. cikkben, a 
138. cikk (1) és (2) bekezdésében, a 
143. cikk (2) bekezdésében, a 144. cikk
(3) bekezdésében, a 151. cikk 
(3) bekezdésében, a 153. cikk 
(3) bekezdésében és a 159. cikk 
(3) bekezdésében említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
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határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a 
határozatban megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a 
határozatban megjelölt korábbi vagy
későbbi időpontban lép hatályba. Azok, 
akiket felhatalmazáson alapuló jogi aktus
érint, a visszavonásról szóló határozat 
időpontjától kezdődően kifogásolhatják a 
már hatályban lévő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat.

Or. de

Indokolás

A felhatalmazás visszavonásának célja a Bizottság jogalkotásának ellenőrzése. Ennek 
megfelelően lehetővé kell tenni a felhatalmazás visszamenő hatályú visszavonását.

Módosítás 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
141 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját a 178/2002/EK 
rendelet 58. cikkének (1) bekezdésével 
létrehozott Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottság.

(1) A Bizottság munkáját a 178/2002/EK 
rendelet 58. cikkének (1) bekezdésével 
létrehozott Élelmiszerlánc- és 
Állategészségügyi Állandó Bizottság 
segíti. Ez a bizottság a 182/2011/EU 
rendelet szerinti bizottság. A 23. cikk 
alkalmazásának kivételével, amely cikk 
szerint a Bizottság munkáját az ökológiai 
gazdálkodás tekintetében a 834/2007/EK 
rendelet alapján, az agrár-élelmiszeripari 
OEM, OFJ és HKT tekintetében az 
1151/2012/EU rendelet alapján, a 
borászati OEM és OFJ tekintetében az 
1234/2007/EK rendelet alapján, a 
földrajzi jelzéssel ellátott szeszes italok 
tekintetében pedig a 110/2008/EK rendelet 
alapján létrehozott bizottságok segítik.

Or. es
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Indokolás

A 23. cikkel összhangban.

Módosítás 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Rendeletre irányuló javaslat
141 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a bizottság nem ad 
véleményt, a Bizottság nem fogadhatja el 
a végrehajtási aktus tervezetét, és ebben az 
esetben a 182/2011/EU rendelet 5. cikke 
(4) bekezdésének harmadik albekezdése 
alkalmazandó.

Or. es

Indokolás

Szükséges biztosítani, hogy ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság 
felülvizsgálhassa a végrehajtási jogi aktusok tervezetét, figyelembe véve a bizottság 
álláspontját.

Módosítás 1044
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 91. cikk (3a) bekezdésének sérelme 
nélkül a 882/2004/EK rendelet VII. 
melléklete szerinti uniós 
referencialaboratóriumok jegyzéke 
mindaddig alkalmazandó, ameddig nem 
jelölnek ki valamennyi érintett területen 
uniós referencialaboratóriumot e rendelet 
91. cikke (2) bekezdésének megfelelően. 

Or. it
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Módosítás 1045
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
142 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 854/2004/EK rendelet, a
89/662/EGK, a 96/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK és a 97/78/EK 
irányelv [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be a dátumot: e rendelet
hatálybalépésének napja + 3 év]-tól/-től 
hatályát veszti.

(2) A 89/662/EGK, a 96/425/EGK, a 
91/496/EGK, a 96/23/EK és a 97/78/EK 
irányelv [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be a dátumot: e rendelet 
hatálybalépésének napja + 3 év]-tól/-től 
hatályát veszti.

Or. de

Indokolás

A 854/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezése bizonytalanságokat kelt az állati eredetű 
termékek egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó különös szabályok tekintetében, amelyek nem 
tartoznak e rendeletre irányuló javaslat alkalmazási körébe.

Módosítás 1046
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
150 cikk – 1 bekezdés – b pont
1/2005/EK rendelet
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 14., 15., 16. és 21. cikket, a 22. cikk 
(2) bekezdését, a 23., 24. és 26. cikket el 
kell hagyni;

b) a 14., 15., 16., 21., 23., 24. és 26. cikket 
el kell hagyni;

Or. en

Indokolás

Az állatoknak a szállítás közbeni védelméről szóló 1/2005 rendelet 22. cikkének (2) bekezdését 
nem szabad törölni. Fontos rendelkezést tartalmaz, amely megvédi az állatokat a szállítás 
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során előforduló indokolatlan késedelmektől, mivel ezek súlyos állatjóléti problémákat 
idézhetnek elő. A rendeletre irányuló javaslat 18. cikke (3) bekezdésének megfogalmazása 
szerint a 18. cikk (3) bekezdése alapján a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására 
vonatkozó hatáskör nem terjedhet ki az 1/2005 rendelet 22. cikkének (2) bekezdésében 
tárgyalt kérdésekre. Következésképpen különösen fontos, hogy ezt ne lehessen hatályon kívül 
helyezni.

Módosítás 1047
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
150 cikk – 1 bekezdés – b pont
1/2005/EK rendelet
14, 15, 16, 21, 22(2), 23, 24, 26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a 14., 15., 16. és 21. cikket, a 22. cikk 
(2) bekezdését, a 23., 24. és 26. cikket el
kell hagyni;

b) a 14., 15., 16. és 21. cikk, a 22. cikk 
(2) bekezdése, a 23., 24. és 26. cikk a 18. 
cikkben említett jogalkotási javaslatok 
létrehozásáig továbbra is alkalmazandó;

Or. en

Módosítás 1048
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
151 cikk – 2 bekezdés
396/2005/EK rendelet
26, 27(1), 30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 396/2005/EK rendelet 26. cikke, 
27. cikkének (1) bekezdése és 30. cikke a 
(3) bekezdéssel összhangban elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározandó időpontig továbbra is 
alkalmazandó.

(2) A 396/2005/EK rendelet 26. cikke, 
27. cikkének (1) bekezdése és 30. cikke az 
e rendelet 16. cikkében említett 
jogalkotási javaslatok alapján
meghatározandó megfelelő szabályok 
alkalmazásának időpontjáig továbbra is 
alkalmazandó.

Or. en
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Módosítás 1049
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
151 cikk – 3 bekezdés
396/2005/EK rendelet
26, 27(1), 30 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 139. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el arra az időpontra 
vonatkozóan, amelyet követően a 
(2) bekezdésben említett 26. cikk, 27. cikk, 
(1) bekezdés és 30. cikk már nem 
alkalmazandó. Ez az időpont egyúttal az e 
rendelet 16. cikkében előírt, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
alapján meghatározandó megfelelő 
szabályok alkalmazásának időpontja.

törölve

Or. en

Módosítás 1050
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
153 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont
834/2007/EK rendelet
27 cikk – 3–14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a (2)–(14) bekezdést el kell hagyni; ii. a (3)–(14) bekezdést el kell hagyni;

Or. en

Módosítás 1051
Mario Pirillo
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Rendeletre irányuló javaslat
153 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont
834/2007/EK rendelet
27 cikk – 3–6, 8–14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a (2)–(14) bekezdést el kell hagyni; ii. a (3)–(6) és (8)–(14) bekezdést el kell 
hagyni;

Or. it

Indokolás

Az ellenőrző szervek felügyeletével és ellenőrzésével, valamint a kivételes engedélyezésekkel 
kapcsolatos feladatok átruházására vonatkozó tilalomnak továbbra is hatályban kell 
maradnia.

Módosítás 1052
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
153 cikk – 2 bekezdés
834/2007/EK rendelet
27, 30(2) cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 834/2007/EK rendelet 27. cikke és 
30. cikkének (2) bekezdése a 
(3) bekezdéssel összhangban elfogadandó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározandó időpontig továbbra is 
alkalmazandó.

(2) A 834/2007/EK rendelet 27. cikkének
(3)–(14) bekezdése és 30. cikkének 
(2) bekezdése a (3) bekezdéssel 
összhangban elfogadandó, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusban meghatározandó 
időpontig továbbra is alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 1053
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
153 cikk – 2 bekezdés
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834/2007/EK rendelet
27, 30(2) cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 834/2007/EK rendelet 27. cikke és 
30. cikkének (2) bekezdése a 
(3) bekezdéssel összhangban elfogadandó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározandó időpontig továbbra is 
alkalmazandó;

(2) A 834/2007/EK rendelet 27. cikkének
(3)–(6) és (8)–(14) bekezdése, valamint
30. cikkének (2) bekezdése a 
(3) bekezdéssel összhangban elfogadandó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban 
meghatározandó időpontig továbbra is 
alkalmazandó;

Or. it

Módosítás 1054
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
159 cikk – 2 bekezdés
2009/128/EK irányelv
8 cikk, II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2009/128/EK irányelv 8. cikke 
(1) bekezdése, (2) bekezdésének második 
albekezdése és (3), (4) és (6) bekezdése, 
valamint II. melléklete a (3) bekezdéssel 
összhangban elfogadandó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusban
meghatározandó időpontig továbbra is 
alkalmazandó.

(2) A 2009/128/EK irányelv 8. cikke 
(1) bekezdése, (2) bekezdésének második 
albekezdése és (3), (4) és (6) bekezdése, 
valamint II. melléklete az e rendelet 22. 
cikkében említett jogalkotási javaslatok 
alapján meghatározandó megfelelő 
szabályok alkalmazásának időpontjáig
továbbra is alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 1055
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
159 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 arra az időpontra 
vonatkozóan, amelyet követően az 
(2) bekezdésben említett rendelkezések 
már nem alkalmazandók. Ez az időpont 
egyúttal az e rendelet 22. cikkében előírt, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
alapján meghatározandó megfelelő 
szabályok alkalmazásának időpontja.

törölve

Or. en

Módosítás 1056
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
161 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont
[…]/2013/EU rendelet
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az említett rendelet 93. cikkében 
említett, a növényi szaporítóanyagokkal 
foglalkozó európai uniós referencia-
központok;

törölve

Or. en

Módosítás 1057
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
161 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont
[…]/2013/EU rendelet
29 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az említett rendelet 93. cikkében 
említett, a növényi szaporítóanyagokkal 
foglalkozó európai uniós referencia-
központok;

törölve

Or. de

Módosítás 1058
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
161 cikk – 1 bekezdés – b pont
[…]/2013/EU rendelet
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendelet a következő 29a. cikkel 
egészül ki:

törölve

„29a. cikk

A nemzeti referencialaboratóriumok
növény-egészségügyi vonatkozású 
akkreditációja

(1) A(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be e rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 98. cikkében 
említett nemzeti 
referencialaboratóriumoknak támogatás 
ítélhető oda a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekre vonatkozó szabályoknak 
való megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai 
módszerek alkalmazása tekintetében az 
EN ISO/IEC 17025 szabvány szerinti 
akkreditáció megszerzése során felmerült 
költségek fedezésére.

(2) Az egyes növényegészségüggyel 
foglalkozó európai uniós 
referencialaboratóriumok esetében 
tagállamonként egy nemzeti 
referencialaboratórium részére nyújtható 
támogatás, az európai uniós 
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referencialaboratórium kijelölését követő 
három évig.”.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 1059
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
161 cikk – 1 bekezdés – b pont
[…]/2013/EU rendelet
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendelet a következő 29a. cikkel 
egészül ki:

törölve

„29a. cikk

A nemzeti referencialaboratóriumok 
növény-egészségügyi vonatkozású 
akkreditációja

(1) A(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be e rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 98. cikkében 
említett nemzeti 
referencialaboratóriumoknak támogatás 
ítélhető oda a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekre vonatkozó szabályoknak 
való megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai 
módszerek alkalmazása tekintetében az 
EN ISO/IEC 17025 szabvány szerinti 
akkreditáció megszerzése során felmerült 
költségek fedezésére.

(2) Az egyes növényegészségüggyel 
foglalkozó európai uniós 
referencialaboratóriumok esetében 
tagállamonként egy nemzeti 
referencialaboratórium részére nyújtható 
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támogatás, az európai uniós 
referencialaboratórium kijelölését követő 
három évig.”

Or. en

Módosítás 1060
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
161 cikk – 1 bekezdés – b pont
[…]/2013/EU rendelet
29 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a rendelet a következő 29a. cikkel 
egészül ki:

törölve

„29a. cikk

A nemzeti referencialaboratóriumok 
növény-egészségügyi vonatkozású 
akkreditációja

(1) A(z) [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be e rendelet számát] 
XXX/XXXX/EU rendelet 98. cikkében 
említett nemzeti 
referencialaboratóriumoknak támogatás 
ítélhető oda a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekre vonatkozó szabályoknak 
való megfelelés ellenőrzésére szolgáló 
analitikai, tesztelési és diagnosztikai 
módszerek alkalmazása tekintetében az 
EN ISO/IEC 17025 szabvány szerinti 
akkreditáció megszerzése során felmerült 
költségek fedezésére.

(2) Az egyes növényegészségüggyel 
foglalkozó európai uniós 
referencialaboratóriumok esetében 
tagállamonként egy nemzeti 
referencialaboratórium részére nyújtható 
támogatás, az európai uniós 
referencialaboratórium kijelölését követő 
három évig.”.

Or. de
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Módosítás 1061
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat
162 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az e rendelet hatálybalépését 
követő legfeljebb egy év elteltével minden 
részletre kiterjedő útmutató 
dokumentumot biztosít, hogy segítséget 
nyújtson a vállalkozóknak és a nemzeti 
hatóságoknak e rendelet hatékony 
végrehajtásához.

Or. en

Módosítás 1062
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság az e rendelet 
hatálybalépését követő legfeljebb öt év 
elteltével jelentés nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy 
ismertesse az e rendelet alkalmazásával 
kapcsolatban szerzett tapasztalatokat, és 
abban többek között a magánszektorra 
nehezedő adminisztratív terhek 
csökkentését és az illetékes hatóságok 
által végzett ellenőrzések hatékonyságát és 
eredményességét vizsgálja.

Or. en

Módosítás 1063
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat
162 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1. cikk (2) bekezdésének 
g) pontjában említett szabályok hatálya 
alá tartozó területeken ez a rendelet 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
dátumot: a károsítók elleni védekezési 
intézkedésekről szóló rendelet 
alkalmazása kezdetének napja]-tól/-től 
alkalmazandó, az alábbiak kivételével:

törölve

a) a 91., 92., 97., 98 és 99. cikk az 
(1) bekezdésnek megfelelően 
alkalmazandó;

b) a 33. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdése, 
a 36. cikk (4) bekezdésének e) pontja és a 
36. cikk (5) bekezdése [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a dátumot: 
e rendelet hatálybalépésének napja + 5 
év]-tól/-től alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 1064
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
162 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az 1. cikk (2) bekezdésének 
h) pontjában említett szabályok hatálya 
alá tartozó területeken ez a rendelet 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
dátumot: a növényi szaporítóanyagok 
termeléséről és forgalomba hozataláról 
szóló rendelet alkalmazása kezdetének 
napja]-tól/-től alkalmazandó, az alábbiak 
kivételével:

törölve

a) a 93., 94. és 97. cikk az (1) bekezdésnek 
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megfelelően alkalmazandó;

b) a 33. cikk (1), (2), (3) és (4) bekezdése 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
dátmot: e rendelet hatálybalépésének 
napja + 5 év]-tól/-től alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 1065
Andrea Zanoni

Rendeletre irányuló javaslat
162 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 15. cikk (1) bekezdése, a 18. cikk 
(1) bekezdése, a 45–62. cikk és a 76–
84. cikk, a 150. cikk b) pontja, a 152. cikk 
b) pontjának i. alpontja, a 154. cikk 
b) pontjának i. alpontja, a 155. cikk 
b) pontjának i. alpontja és a 156. cikk 
b) pontja [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze bedátmot: e rendelet 
hatálybalépésének napja + 3 év]-tól/-től 
alkalmazandó.

(4) A 15. cikk (1) bekezdése, a 18. cikk 
(1) bekezdése, a 45–62. cikk és a 76–
84. cikk, a 152. cikk b) pontjának 
i. alpontja, a 154. cikk b) pontjának 
i. alpontja és a 155. cikk b) pontjának 
i. alpontja [Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy 
illessze be a dátumot: e rendelet 
hatálybalépésének napja + 3 év]-tól/-től 
alkalmazandó. A 150. cikk b) pontja és a 
156. cikk b) pontja nem alkalmazható a 
helyükbe lépő, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok hatálybalépéséig.

Or. en

Indokolás

A 150. cikk b) pontja és a 156. cikk b) pontja törli az állatoknak a szállítás közbeni védelméről 
szóló 1/2005 rendelet és az állatok leölésük során való védelméről szóló 1099/2009 rendelet 
fontos rendelkezéseit. E törlések csak akkor hajthatók végre, ha a helyükbe lépő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályba lépnek. 

Módosítás 1066
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az illetékes hatóságok által az 1. cikk 
(2) bekezdésének g) pontjában említett 
szabályoknak való megfelelés vizsgálata 
céljából végzett hatósági ellenőrzések és 
az 1. cikk (2) bekezdésének g) pontjához 
kapcsolódóan elvégzett más hatósági 
tevékenységek céljából a harmadik 
országokra utaló hivatkozásokat [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be a károsítók 
elleni védekezési intézkedésekről szóló 
rendelet számát] XXX/XXXX/EU rendelet 
I. mellékletében felsorolt harmadik 
országokra és területekre utaló
hivatkozásként, illetve az Unió területére 
utaló hivatkozásokat az említett 
mellékletben felsorolt területek kivételével 
az Unió területére utaló hivatkozásként 
kell érteni.

törölve

Or. en

Módosítás 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 fejezet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az antimikrobiális szerekkel szembeni 
rezisztencia által az emberek és az állatok 
egészsége tekintetében előidézett 
kockázatok;

Or. en

Indokolás

Az antibiotikumokat tartalmazó állatgyógyászati készítmények túlzott használata 
következtében Európában mind az állatok, mind az emberek esetében megnövekedett az 
antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia mértéke. Ez a fejlemény veszélyt jelent az 
állatok és az emberek egészségére, valamint a környezetre, és az Uniónak ennélfogva 
törekednie kell az ilyen állatgyógyászati készítmények használatának csökkentésére. Ily 
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módon a hatósági ellenőrzéseket végző alkalmazottak képzésének ki kell terjednie az 
antimikrobiális szerekkel szembeni rezisztencia kockázatára.

Módosítás 1068
Ewald Stadler

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 szakasz – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A termelés, feldolgozás és forgalmazás 
különböző szakaszai és az emberi 
egészségre, és adott esetben az állatok és a 
növények egészségére, az állatok jólétére, a 
környezetre, valamint a növényi 
szaporítóanyagok azonosságára és 
minőségére kifejtett lehetséges 
kockázatok.

6. A termelés, feldolgozás és forgalmazás 
különböző szakaszai és az emberi 
egészségre, és adott esetben az állatok 
egészségére, az állatok jólétére, valamint a 
környezetre kifejtett lehetséges 
kockázatok.

Or. de

Módosítás 1069
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 fejezet – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A termelés, feldolgozás és forgalmazás 
különböző szakaszai és az emberi 
egészségre, és adott esetben az állatok és a 
növények egészségére, az állatok jólétére, a 
környezetre, valamint a növényi 
szaporítóanyagok azonosságára és 
minőségére kifejtett lehetséges 
kockázatok.

6. A termelés, feldolgozás és forgalmazás 
különböző szakaszai és az emberi 
egészségre, és adott esetben az állatok 
egészségére, az állatok jólétére, a 
környezetre kifejtett lehetséges 
kockázatok.

Or. en


