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RÖVID INDOKOLÁS

A növényegészségügy kulcsfontosságú tényező a fenntartható és versenyképes 
mezőgazdaság, kertészet és erdészet tekintetében, de a biológiai sokféleség és az 
ökoszisztéma-szolgáltatások védelme szempontjából is lényeges. 

Európa mezőgazdaságát, erdeit és természeti örökségét napjainkban új és veszélyes károsítók 
fenyegetik, ennek kapcsán pedig az elmúlt évtizedben ugrásszerű növekedés mutatkozott az 
EU-ban tapasztalt növény-egészségügyi problémák terén, leginkább a kereskedelem 
globalizációja és az éghajlatváltozás kapcsán. 

Az előadó ezért üdvözli a károsítókkal szembeni védelmi intézkedésekről szóló rendeletre 
irányuló javaslatot (COM(2013)267), amelynek célja, hogy az EU-ban erősítse a megelőzést, 
a felügyeletet és a gyors fellépést a károsítók okozta járványkitörések esetén. 

A bizottsági javaslat a jelenlegi uniós növény-egészségügyi rendszer (2000/29/EK tanácsi 
irányelv) helyébe lép, célja pedig a megnövekedett kockázatok kezelése. Ugyan megmarad a 
mostani „nyitott rendszer” – bizonyos feltételek mellett lehetővé téve a növények és növényi 
termékek EU-ba történő behozatalát és EU-n belüli mozgását –, nagyobb hangsúlyt kap a 
harmadik országokból érkező, nagy kockázattal járó kereskedelem és az ültetési anyagok 
nyomonkövethetősége a belső piacon. A javaslat jobb felügyeletet, az új károsítók okozta 
járványkitörések korai felszámolását és a tagállami vállalkozások és növény-egészségügyi 
hatóságok pénzügyi támogatását is előírja. 

Az előadó az említett elemek zömével egyetért, de a javaslat néhány szempontjának 
finomítását javasolja. 

• Károsítók és intézkedések jegyzékei

A Bizottság a javaslatában jelentős mennyiségű végrehajtási aktust javasol, amelyek egy része 
az uniós zárlati károsítók (5. cikk), a kiemelt zárlati károsítók (6. cikk), a meghatározott uniós 
zárlati károsítókra vonatkozó uniós intézkedések (27. cikk), a védett övezetek és a védett 
övezeti zárlati károsítók (32. cikk), valamint a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítók 
(37. cikk) jegyzékének megállapítására (és későbbi módosítására) vonatkozik. 

E rendelkezések fontossága miatt az előadó úgy véli, hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat kellene alkalmazni, biztosítva a szükséges hatásköröket az Európai Parlament 
számára az e jegyzékeket megállapító, módosító vagy kiegészítő jogi aktusok ellenőrzésére és 
adott esetben kifogásolására. A jegyzékeket első lépésként a meglévő jogszabályokban 
szereplő jegyzékekre kellene alapozni, és később szükség szerint módosítani vagy 
kiegészíteni.

• A kiemelt zárlati károsítók korlátozott száma

A Bizottság azt javasolja, hogy a kiemelt zárlati károsítók maximális számát a jegyzékben 
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szerepelő uniós zárlati károsítók 10%-ára korlátozzák. A kiemelt zárlati károsítók különös 
fontossággal bírnak, mivel ezek rendkívül súlyos gazdasági, környezeti vagy társadalmi 
hatással járhatnak az Unió területén, és fokozott készültségi és elhárítási kötelezettségek, 
valamint emelt uniós társfinanszírozás vonatkozik rájuk. Az előadó ezért úgy gondolja, hogy 
a kiemelt zárlati károsítók számát nem kellene korlátozni, amennyiben a károsítók teljesítik az 
említett feltételeket (6. cikk (2) bekezdése). 

• A nyilvánosság tájékoztatása 

A nyilvánosság tájékoztatása súlyos hiányosságokat mutat a károsítók gazdasági, környezeti 
és társadalmi hatásai terén. A fogyasztók a növények beszerzésekor gyakran nincsenek 
tudatában a növény-egészségügyi kockázatoknak. Az előadó ezért tagállami szintű 
tudatosságnövelő kampányok indítását javasolja, hogy a nyilvánosságot tájékoztassák a 
növények – különösen harmadik országokból történő – behozatalához kapcsolódó 
kockázatokról. A Bizottságnak ezenfelül ki kellene dolgoznia és naprakészen kellene tartania 
a harmadik országokban újonnan megjelenő, az EU-ban a növényegészségügyre esetleg 
potenciális kockázatot jelentő károsítók nyilvánosan hozzáférhető jegyzékeit (43a. (új) 
bekezdés).

• Internetes kereskedelem

Nemrégiben készült tanulmányok szerint a növények internetes kereskedelme komoly 
növény-egészségügyi kockázatot jelenthet, ha az áruk nem őshonos károsítókkal fertőzöttek, 
beleértve a zárlati károsítókat is. Különösen a harmadik országokból behozott és az interneten 
beszerzett növények szállítmányai nem felelnek meg sok esetben az EU növény-egészségügyi 
importkövetelményeinek. Az Európán belüli fogyasztók és növénykereskedők tudatosságának 
növelése nélkülözhetetlen e probléma kezeléséhez. A fenti információs kampányokon felül az 
előadó azt javasolja, hogy a bizottsági javaslatot annak kijelentésével erősítsék meg, hogy az 
internetes kereskedők semmilyen módon nem mentesülnek a nyilvántartásba vételi 
kötelezettségük alól (61. cikk (3) bekezdés). 

• Az érdekeltek bevonása a vészhelyzeti tervek és szimulációs gyakorlatok 
kidolgozásába 

Jelenleg tagállamonként eltér, hogy milyen mértékben vonják be az érdekelteket a 
vészhelyzeti tervek és szimulációs gyakorlatok elkészítésébe. Az előadó ezért közös keret 
meghatározását javasolja a vállalkozók ilyen jellegű tevékenységekbe történő korai 
bevonására (24. és 25. cikk). 

• Pénzügyi szempontok 

Az előadó két lényeges módosítást javasol a 102. cikkben: 

Először is a kiadások kezeléséről szóló rendeletre irányuló javaslatot (COM(2013)327) 
igazítják hozzá az idegenhonos özönfajok betelepedésének és elterjedésének megelőzéséről és 
féken tartásáról szóló javaslathoz, és lehetővé teszik az uniós társfinanszírozást az 
idegenhonos özönfajokról szóló rendelet 15. cikkének megfelelően az invázió korai 
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szakaszában végzett gyors felszámolásra irányuló intézkedések által érintett, megsemmisített 
növények értékéért a vállalkozóknak folyósított kártérítés tagállami költségei tekintetében.

Másodszor pedig, mivel az ilyen típusú korai fellépések elengedhetetlenek a kiemelt zárlati 
károsítók megelőzéséhez, észleléséhez és az ellenük való védekezéshez, a gazdaságok 
szintjén megvalósuló, fokozott biológiai biztonsági intézkedéseknek szintén kártérítésre 
jogosultnak kell lenniük.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe 
foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az ilyen intézkedések szükségességét 
már régen felismerték. Számos nemzetközi 
megállapodás és egyezmény foglalkozott 
már velük, köztük az Egyesült Nemzetek 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) keretében 1951. december 6-án 
kötött Nemzetközi Növényvédelmi 
Egyezmény és ez utóbbinak az Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezet 
Konferenciájának 29. ülésén 
1997 novemberében elfogadott 
felülvizsgált szövege. Az Unió a 
Nemzetközi Növényvédelmi 
Egyezményben részes fél.

(5) Az ilyen intézkedések szükségességét 
már régen felismerték. Számos nemzetközi 
megállapodás és egyezmény foglalkozott 
már velük, köztük az Egyesült Nemzetek 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete 
(FAO) keretében 1951. december 6-án 
kötött Nemzetközi Növényvédelmi 
Egyezmény és ez utóbbinak az Élelmezési 
és Mezőgazdasági Szervezet 
Konferenciájának 29. ülésén 
1997 novemberében elfogadott 
felülvizsgált szövege, valamint a biológiai 
sokféleségről szóló, 1993. december 29-i 
egyezmény. Az Unió a Nemzetközi 
Növényvédelmi Egyezményben és a 
biológiai sokféleségről szóló 
egyezményben egyaránt részes fél.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a növényegészségügy fontosságát a természetes ökoszisztémák, az 
ökoszisztéma-szolgáltatások és a biológiai sokféleség megőrzésében, meg kell említeni a 
biológiai sokféleségről szóló nemzetközi egyezményt. Különösen az idegenhonos özönfajok 
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járhatnak számottevő környezeti és gazdasági hatással, amelyek szintén az említett egyezmény 
hatálya alá tartoznak.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy az uniós zárlati 
károsítók visszaszorítására tett 
erőfeszítéseket azokra a károsítókra 
lehessen összpontosítani, amelyek a 
legsúlyosabb gazdasági, környezeti és 
társadalmi hatást gyakorolják az Unió 
egészének területén, meg kell állapítani az 
ilyen károsítók (a továbbiakban: kiemelt 
zárlati károsítók) szűkített jegyzékét.

(9) Annak érdekében, hogy az uniós zárlati 
károsítók visszaszorítására tett 
erőfeszítéseket azokra a károsítókra 
lehessen összpontosítani, amelyek a 
legsúlyosabb gazdasági, környezeti és 
társadalmi hatást gyakorolják az Unió 
egészének területén, meg kell állapítani az 
ilyen károsítók (a továbbiakban: kiemelt 
zárlati károsítók) jegyzékét.

Or. en

Indokolás

A kiemelt zárlati károsítók számát nem kellene korlátozni. Az Unió területén potenciálisan 
rendkívül súlyos gazdasági, környezeti vagy társadalmi hatásokat eredményező uniós zárlati 
károsítók kapcsán minden esetben további erőfeszítéseket kell tenni az ilyen károsítók 
megelőzése, felszámolása és visszaszorítása érdekében (lásd a 6. cikk módosítását is, amely 
törli a kiemelt zárlati károsítók maximális számát). 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A pénzügyi veszteségek tisztességes 
kompenzálása érdekében a Bizottságnak a 
tagállamok rendszereinek harmonizálása 
nélkül koherens horizontális 
megközelítésről kell gondoskodnia a 
határokon átnyúló esetekben nyújtott 
kollektív jogorvoslat tekintetében, 
amennyiben az ilyen veszteségeket a 
szomszédos országokban a felszámolási 
intézkedések által érintett és a hasonló 
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károsítók és inváziók által okozott károk 
nagy potenciális kockázatának kitett 
mezőgazdasági termelők vagy fogyasztók 
nagy csoportjai szenvedik el.

Or. en

Indokolás

Bár továbbra is a tagállamoknak kell rendelkezniük a kollektív jogorvoslati rendszerek 
létrehozásával kapcsolatos hatáskörrel, koherens megközelítést kell biztosítani azokra a 
határokon átnyúló esetekre, amikor mezőgazdasági termelők vagy fogyasztók nagy csoportjai 
vannak hasonló kockázatoknak kitéve, és a szomszédos országokban hozott hasonló 
felszámolási intézkedésekkel kapcsolatban pénzügyi veszteséget szenvednek el.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A növények internetes kereskedelme 
komoly növény-egészségügyi kockázatot 
jelenthet, ha az áruk nem őshonos 
károsítókkal fertőzöttek, beleértve a zárlati 
károsítókat is. Különösen a harmadik 
országokból behozott és az interneten 
beszerzett növények szállítmányai nem 
felelnek meg sok esetben az EU növény-
egészségügyi importkövetelményeinek. E 
hiányosságok kezelése érdekében a 
fogyasztók és növénykereskedők 
tudatosságának növelése, illetve mind az 
EU-ban, mind pedig a harmadik 
országokban letelepedett internetes 
kereskedők nyomonkövethetősége 
alapvető fontosságú.

Or. en

Indokolás

A tudatosságnövelő kampányokra vonatkozó módosításokhoz kapcsolódik ((33b) 
preambulumbekezdés, 43a. cikk és 61. cikk [internetes kereskedők nyilvántartásba vételi 
kötelezettsége]).
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
33 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33b) A nagyközönség tudatosságának 
növelése érdekében a tagállamoknak 
tudatosságnövelő kampányokat kell 
indítaniuk a károsítók potenciális 
gazdasági, környezeti és társadalmi 
hatásairól, a megelőzés és elterjedés fő 
elveiről, valamint a társadalom egészének 
az EU növényegészségügyének biztosítása 
terén fennálló felelősségéről. Ezenfelül a 
Bizottságnak nyilvánosan hozzáférhető, 
naprakészen tartott jegyzéket kell vezetnie 
a harmadik országokban újonnan 
megjelenő károsítókról, amelyek az Unió 
területén potenciális kockázatot jelentenek 
a növényegészségügyre. 

Or. en

Indokolás

A tudatosságnövelő kampányokra vonatkozó módosításhoz kapcsolódik (43a. cikk).

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) A növényegészségügyet érintő 
technikai fejlődés, tudományos 
fejlemények és megváltozott körülmények 
figyelembevétele érdekében az uniós 
zárlati károsítók, a kiemelt zárlati 
károsítók, a meghatározott uniós zárlati 
károsítókra vonatkozó uniós intézkedések 
megállapítása, a védett övezetek és a 
vonatkozó védett övezeti zárlati károsítók, 
valamint a minőséget hátrányosan 
befolyásoló uniós károsítók és az érintett, 
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ültetésre szánt növények jegyzékeinek 
megállapítására, módosítására vagy 
kiegészítésére vonatkozó szabályok 
tekintetében az EUMSZ 209. cikkével 
összhangban a jogi aktusok elfogadásával 
kapcsolatos hatáskört a Bizottságra kell 
ruházni. 
Súlyos növény-egészségügyi kockázat 
esetén a jogi aktusok sürgősségi eljárással 
összhangban történő elfogadására 
vonatkozó hatáskört a Bizottságra kell 
ruházni annak érdekében, hogy az uniós 
zárlati károsítókat kiemelt zárlati 
károsítókként vegyék jegyzékbe, és egyedi 
intézkedéseket állapítsanak meg az uniós 
zárlati károsítók ellen.

Or. en

Indokolás

Az 5., 6., 27., 32. és 37. cikk módosításaihoz kapcsolódó módosítás.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
71 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(71) A Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni annak érdekében, 
hogy e rendelet végrehajtására egységes 
feltételek mellett kerüljön sor a következők 
tekintetében: az uniós zárlati károsítók 
jegyzékének megállapítása, a kiemelt 
zárlati károsítók jegyzékének 
megállapítása, adott uniós zárlati 
károsítók elleni intézkedések 
megállapítása, korlátozott időbeli hatályú 
intézkedések elfogadása az ideiglenesen 
uniós zárlati károsítónak minősülő 
károsítók jelentette növény-egészségügyi 
kockázatok tekintetében, a 2000/29/EK 
irányelv 2. cikke (1) bekezdése h) 
pontjának első albekezdése szerint 
elismert védett övezetek elismerése és a 

(71) A Bizottságra végrehajtási
hatásköröket kell ruházni annak érdekében, 
hogy e rendelet végrehajtására egységes 
feltételek mellett kerüljön sor a következők 
tekintetében: korlátozott időbeli hatályú 
intézkedések elfogadása az ideiglenesen 
uniós zárlati károsítónak minősülő 
károsítók jelentette növény-egészségügyi 
kockázatok tekintetében, azon növények, 
növényi termékek és egyéb áruk 
jegyzékének megállapítása, amelyeknek az 
Unió területére való behozatalát és az 
Unión belüli mozgását meg kell tiltani, 
valamint az érintett harmadik országok 
jegyzékének megállapítása, azon 
növények, növényi termékek és egyéb áruk 
jegyzékének megállapítása, amelyeknek az 
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vonatkozó védett övezeti zárlati károsítók 
jegyzékének megállapítása, a védett 
övezeti besorolás módosítása vagy 
visszavonása, a védett övezetek 
jegyzékének módosítása, a minőséget 
hátrányosan befolyásoló uniós károsítók 
és az érintett, ültetésre szánt növények 
jegyzékének megállapítása, azon 
növények, növényi termékek és egyéb áruk 
jegyzékének megállapítása, amelyeknek az 
Unió területére való behozatalát és az 
Unión belüli mozgását meg kell tiltani, 
valamint az érintett harmadik országok 
jegyzékének megállapítása, azon 
növények, növényi termékek és egyéb áruk 
jegyzékének megállapítása, amelyeknek az 
Unió területére való behozatalára és az 
Unión belüli mozgására különleges 
követelmények vonatkoznak, valamint e 
követelmények jegyzékének megállapítása, 
harmadik országoknak a növények, 
növényi termékek és egyéb áruk Unió 
területén belüli mozgására vonatkozó 
követelményekkel egyenértékű 
követelményeinek a meghatározása, 
meghatározott növényeknek, növényi 
termékeknek és egyéb áruknak a 
tagállamok határövezeteibe való 
behozatalára vonatkozó különleges 
feltételek vagy intézkedések 
meghatározása, harmadik országokból 
származó, ültetésre szánt növényeknek az 
Unió területére való behozatalára és az 
Unión belüli mozgására vonatkozó 
ideiglenes intézkedések elfogadása, azon 
növények, növényi termékek és egyéb áruk 
jegyzékének megállapítása, amelyeknek 
egyes védett övezetekbe való behozatalát 
és azokon belüli mozgását meg kell tiltani, 
a növények, növényi termékek és egyéb 
áruk egyes védett övezetekbe való 
behozatalára és azokon belüli mozgására 
vonatkozó követelmények jegyzékének 
megállapítása, azon növények, növényi 
termékek és egyéb áruk, valamint a 
származási vagy feladási országnak 
minősülő megfelelő harmadik országok 
jegyzékének megállapítása, amelyek 

Unió területére való behozatalára és az 
Unión belüli mozgására különleges 
követelmények vonatkoznak, valamint e 
követelmények jegyzékének megállapítása, 
harmadik országoknak a növények, 
növényi termékek és egyéb áruk Unió 
területén belüli mozgására vonatkozó 
követelményekkel egyenértékű 
követelményeinek a meghatározása, 
meghatározott növényeknek, növényi 
termékeknek és egyéb áruknak a 
tagállamok határövezeteibe való 
behozatalára vonatkozó különleges 
feltételek vagy intézkedések 
meghatározása, harmadik országokból 
származó, ültetésre szánt növényeknek az 
Unió területére való behozatalára és az 
Unión belüli mozgására vonatkozó 
ideiglenes intézkedések elfogadása, azon 
növények, növényi termékek és egyéb áruk 
jegyzékének megállapítása, amelyeknek 
egyes védett övezetekbe való behozatalát 
és azokon belüli mozgását meg kell tiltani, 
a növények, növényi termékek és egyéb 
áruk egyes védett övezetekbe való 
behozatalára és azokon belüli mozgására 
vonatkozó követelmények jegyzékének 
megállapítása, azon növények, növényi 
termékek és egyéb áruk, valamint a 
származási vagy feladási országnak 
minősülő megfelelő harmadik országok 
jegyzékének megállapítása, amelyek 
esetében az Unió területére való 
behozatalhoz előírás a növény-
egészségügyi bizonyítvány, azon 
növények, növényi termékek és egyéb 
áruk, valamint a származási vagy feladási 
országnak minősülő megfelelő harmadik 
országok jegyzékének megállapítása, 
amelyek esetében az adott harmadik 
országokból az egyes védett övezetekbe 
való behozatalhoz előírás a növény-
egészségügyi bizonyítvány, azon 
növények, növényi termékek és egyéb áruk 
jegyzékének megállapítása, amelyek 
esetében az Unión belüli mozgáshoz 
előírás a növényútlevél, azon növények, 
növényi termékek és egyéb áruk 
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esetében az Unió területére való 
behozatalhoz előírás a növény-
egészségügyi bizonyítvány, azon 
növények, növényi termékek és egyéb 
áruk, valamint a származási vagy feladási 
országnak minősülő megfelelő harmadik 
országok jegyzékének megállapítása, 
amelyek esetében az adott harmadik 
országokból az egyes védett övezetekbe 
való behozatalhoz előírás a növény-
egészségügyi bizonyítvány, azon 
növények, növényi termékek és egyéb áruk 
jegyzékének megállapítása, amelyek 
esetében az Unión belüli mozgáshoz 
előírás a növényútlevél, azon növények, 
növényi termékek és egyéb áruk 
jegyzékének megállapítása, amelyek 
esetében az egyes védett övezetekbe való 
behozatalhoz előírás a növényútlevél, 
továbbá a növényútlevél formátumának 
meghatározása. Ezeket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

jegyzékének megállapítása, amelyek 
esetében az egyes védett övezetekbe való 
behozatalhoz előírás a növényútlevél, 
továbbá a növényútlevél formátumának 
meghatározása. Ezeket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

Or. en

Indokolás

Az 5., 6., 27., 32. és 37. cikk módosításaihoz kapcsolódó módosítás.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
72 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(72) Tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni az uniós zárlati károsítók első 
jegyzékének elfogadására, tekintettel arra, 
hogy az első jegyzéknek módosítás nélkül 
csupán a 2000/29/EK irányelv 

(72) Tanácsadó bizottsági eljárást kell 
alkalmazni egy károsító tudományos 
nevének módosítására, amennyiben a 
módosítást a tudományos ismeretek 
fejlődése indokolja, azon növények, 



PE521.552v01-00 12/49 PA\1006056HU.doc

HU

I. mellékletének A. részében és 
II. melléklete A. részének I. szakaszában 
felsorolt károsítókat kell tartalmaznia, egy 
károsító tudományos nevének 
módosítására, amennyiben a módosítást a 
tudományos ismeretek fejlődése indokolja, 
a védett övezetek és a védett övezeti zárlati 
károsítók első jegyzékének elfogadására, 
tekintettel arra, hogy az első jegyzéknek 
módosítás nélkül csupán a 
2000/29/EK irányelv 2. cikke 
(1) bekezdése h) pontjának első 
albekezdése szerint elismert védett 
övezeteket és a 2000/29/EK irányelv 
I. mellékletének B. részében és 
II. mellékletének B. részében felsorolt 
védett övezeti zárlati károsítókat kell 
tartalmaznia, a védett övezetek 
besorolásának módosítására és 
visszavonására, a minőséget hátrányosan 
befolyásoló uniós károsítók első 
jegyzékének elfogadására, tekintettel arra, 
hogy az első jegyzéknek módosítás nélkül 
csupán a vetőmagok és növényi
szaporítóanyagok előállításáról és 
forgalmazásáról szóló egyes 
irányelvekben jegyzékbe foglalt 
károsítókat kell tartalmaznia, azon 
növények, növényi termékek és egyéb áruk 
első jegyzékének elfogadására, 
amelyeknek az Unió területére való 
behozatalát és az Unión belüli mozgását 
meg kell tiltani, tekintettel arra, hogy az 
első jegyzéknek módosítás nélkül csupán a 
növényeket, növényi termékeket és egyéb 
árukat, valamint a tilalmakat és az érintett 
harmadik országokat kell tartalmaznia a 
2000/29/EK irányelv III. mellékletének 
A. részében szereplő meghatározás szerint, 
a Kombinált Nómenklatúra szerinti (KN-) 
kódokkal együtt, azon növények, növényi 
termékek és egyéb áruk első jegyzékének 
elfogadására, amelyeknek az Unió 
területére való behozatalára és az Unión 
belüli mozgására különleges 
követelmények vonatkoznak, tekintettel 
arra, hogy az első jegyzéknek módosítás 
nélkül csupán a növényeket, növényi 

növényi termékek és egyéb áruk első 
jegyzékének elfogadására, amelyeknek az 
Unió területére való behozatalát és az 
Unión belüli mozgását meg kell tiltani, 
tekintettel arra, hogy az első jegyzéknek 
módosítás nélkül csupán a növényeket, 
növényi termékeket és egyéb árukat, 
valamint a tilalmakat és az érintett 
harmadik országokat kell tartalmaznia a 
2000/29/EK irányelv III. mellékletének 
A. részében szereplő meghatározás szerint, 
a Kombinált Nómenklatúra szerinti (KN-) 
kódokkal együtt, azon növények, növényi 
termékek és egyéb áruk első jegyzékének 
elfogadására, amelyeknek az Unió 
területére való behozatalára és az Unión 
belüli mozgására különleges 
követelmények vonatkoznak, tekintettel 
arra, hogy az első jegyzéknek módosítás 
nélkül csupán a növényeket, növényi 
termékeket és egyéb árukat, valamint a 
követelményeket és az érintett harmadik 
országokat kell tartalmaznia a 
2000/29/EK irányelv IV. mellékletének 
A. részében szereplő meghatározás szerint, 
a Kombinált Nómenklatúra szerinti (KN-) 
kódokkal együtt, azon növények, növényi 
termékek és egyéb áruk első jegyzékének 
elfogadására, amelyeknek egyes védett 
övezetekbe való behozatalát meg kell 
tiltani, tekintettel arra, hogy az első 
jegyzéknek módosítás nélkül csupán a 
növényeket, növényi termékeket és egyéb 
árukat, valamint a tilalmakat és az érintett 
harmadik országokat kell tartalmaznia a 
2000/29/EK irányelv III. mellékletének 
B. részében szereplő meghatározás szerint, 
a Kombinált Nómenklatúra szerinti (KN-) 
kódokkal együtt, azon növények, növényi 
termékek és egyéb áruk első jegyzékének 
elfogadására, amelyeknek egyes védett 
övezetekbe való behozatalára és azokon 
belüli mozgására különleges 
követelmények vonatkoznak, tekintettel 
arra, hogy az első jegyzéknek módosítás 
nélkül csupán a növényeket, növényi 
termékeket és egyéb árukat, valamint a 
követelményeket kell tartalmaznia a 
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termékeket és egyéb árukat, valamint a 
követelményeket és az érintett harmadik 
országokat kell tartalmaznia a 
2000/29/EK irányelv IV. mellékletének 
A. részében szereplő meghatározás szerint, 
a Kombinált Nómenklatúra szerinti (KN-) 
kódokkal együtt, azon növények, növényi 
termékek és egyéb áruk első jegyzékének 
elfogadására, amelyeknek egyes védett 
övezetekbe való behozatalát meg kell 
tiltani, tekintettel arra, hogy az első 
jegyzéknek módosítás nélkül csupán a 
növényeket, növényi termékeket és egyéb 
árukat, valamint a tilalmakat és az érintett 
harmadik országokat kell tartalmaznia a 
2000/29/EK irányelv III. mellékletének 
B. részében szereplő meghatározás szerint, 
a Kombinált Nómenklatúra szerinti (KN-) 
kódokkal együtt, azon növények, növényi 
termékek és egyéb áruk első jegyzékének 
elfogadására, amelyeknek egyes védett 
övezetekbe való behozatalára és azokon 
belüli mozgására különleges 
követelmények vonatkoznak, tekintettel 
arra, hogy az első jegyzéknek módosítás 
nélkül csupán a növényeket, növényi 
termékeket és egyéb árukat, valamint a 
követelményeket kell tartalmaznia a 
2000/29/EK irányelv IV. mellékletének 
B. részében szereplő meghatározás szerint, 
a Kombinált Nómenklatúra szerinti (KN-) 
kódokkal együtt, azon növények, növényi 
termékek és egyéb áruk, valamint a 
megfelelő származási vagy feladási 
országnak minősülő harmadik országok 
első jegyzékének elfogadására, amelyek 
esetében az Unió területére való 
behozatalhoz előírás a növény-
egészségügyi bizonyítvány, tekintettel arra, 
hogy az első jegyzéknek módosítás nélkül 
csupán a 2000/29/EK irányelv 
V. melléklete B. részének I. pontjában 
felsorolt növényeket, növényi termékeket 
és egyéb árukat kell tartalmaznia, azon 
növények, növényi termékek és egyéb 
áruk, valamint a megfelelő származási 
vagy feladási országnak minősülő 
harmadik országok első jegyzékének 

2000/29/EK irányelv IV. mellékletének 
B. részében szereplő meghatározás szerint, 
a Kombinált Nómenklatúra szerinti (KN-) 
kódokkal együtt, azon növények, növényi 
termékek és egyéb áruk, valamint a 
megfelelő származási vagy feladási 
országnak minősülő harmadik országok 
első jegyzékének elfogadására, amelyek 
esetében az Unió területére való 
behozatalhoz előírás a növény-
egészségügyi bizonyítvány, tekintettel arra, 
hogy az első jegyzéknek módosítás nélkül 
csupán a 2000/29/EK irányelv 
V. melléklete B. részének I. pontjában 
felsorolt növényeket, növényi termékeket 
és egyéb árukat kell tartalmaznia, azon 
növények, növényi termékek és egyéb 
áruk, valamint a megfelelő származási 
vagy feladási országnak minősülő 
harmadik országok első jegyzékének 
elfogadására, amelyek esetében az egyes 
védett övezetekbe való behozatalhoz 
előírás a növény-egészségügyi 
bizonyítvány, tekintettel arra, hogy az első 
jegyzéknek módosítás nélkül csupán a 
2000/29/EK irányelv V. melléklete 
B. részének II. pontjában felsorolt 
növényeket, növényi termékeket és egyéb 
árukat kell tartalmaznia, azon növények, 
növényi termékek és egyéb áruk első 
jegyzékének elfogadására, amelyek 
esetében az Unión belüli mozgáshoz 
előírás a növényútlevél, tekintettel arra, 
hogy az első jegyzéknek módosítás nélkül 
csupán a 2000/29/EK irányelv 
V. melléklete A. részének I. pontjában 
felsorolt növényeket, növényi termékeket 
és egyéb árukat kell tartalmaznia, továbbá 
azon növények, növényi termékek és egyéb 
áruk első jegyzékének elfogadására, 
amelyek esetében az egyes védett 
övezetekbe való behozatalhoz előírás a 
növényútlevél, tekintettel arra, hogy az első 
jegyzéknek módosítás nélkül csupán a 
2000/29/EK irányelv V. melléklete 
A. részének II. pontjában felsorolt 
növényeket, növényi termékeket és egyéb 
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elfogadására, amelyek esetében az egyes 
védett övezetekbe való behozatalhoz
előírás a növény-egészségügyi 
bizonyítvány, tekintettel arra, hogy az első 
jegyzéknek módosítás nélkül csupán a 
2000/29/EK irányelv V. melléklete 
B. részének II. pontjában felsorolt 
növényeket, növényi termékeket és egyéb 
árukat kell tartalmaznia, azon növények, 
növényi termékek és egyéb áruk első 
jegyzékének elfogadására, amelyek 
esetében az Unión belüli mozgáshoz 
előírás a növényútlevél, tekintettel arra, 
hogy az első jegyzéknek módosítás nélkül 
csupán a 2000/29/EK irányelv 
V. melléklete A. részének I. pontjában 
felsorolt növényeket, növényi termékeket 
és egyéb árukat kell tartalmaznia, továbbá 
azon növények, növényi termékek és egyéb 
áruk első jegyzékének elfogadására, 
amelyek esetében az egyes védett 
övezetekbe való behozatalhoz előírás a 
növényútlevél, tekintettel arra, hogy az első 
jegyzéknek módosítás nélkül csupán a 
2000/29/EK irányelv V. melléklete 
A. részének II. pontjában felsorolt 
növényeket, növényi termékeket és egyéb 
árukat kell tartalmaznia.

árukat kell tartalmaznia.

Or. en

Indokolás

Az 5., 6., 27., 32. és 37. cikk módosításaihoz kapcsolódó módosítás.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
75 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(75) A(z) …-ról/-ről szóló 
…/2013/EU rendelet [Office of 
Publications, please insert number and title 
of Regulation laying down provisions for 
the management of expenditure relating to 

(75) A(z) …-ról/-ről szóló 
…/2013/EU rendelet [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
élelmiszerlánccal, az állategészségüggyel 
és állatjóléttel, valamint a 
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the food chain, animal health and animal 
welfare, and relating to plant health and 
plant reproductive material and, in the 
footnote, the reference to the Official 
Journal] előírja, hogy a károsítók elleni 
intézkedésekhez nyújtott támogatásokat a 
2000/29/EK irányelv mellékleteiben 
felsorolt egyes károsítókkal, továbbá az 
említett mellékletekben nem szereplő, de 
rájuk vonatkozóan elfogadott ideiglenes 
uniós intézkedések tárgyát képező egyes 
károsítókkal összefüggésben kell 
biztosítani. Ez a rendelet megállapítja a 
kiemelt zárlati károsítók kategóriáját. 
Helyénvaló, hogy a tagállamok által
kiemelt zárlati károsítók ellen hozott 
bizonyos intézkedésekre uniós támogatást 
lehessen odaítélni, többek között az e 
rendeletben meghatározott felszámolási 
intézkedések nyomán megsemmisített 
növények, növényi termékek és egyéb áruk 
értéke után a vállalkozóknak folyósított 
kártérítésre. Ezért a(z) 
XXX/2013/EU rendeletet módosítani kell.

növényegészségüggyel és a növényi 
szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások 
kezelésére vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról szóló rendelet számát és 
címét, továbbá a lábjegyzetben a Hivatalos 
Lapra történő hivatkozást] előírja, hogy a 
károsítók elleni intézkedésekhez nyújtott 
támogatásokat a 2000/29/EK irányelv 
mellékleteiben felsorolt egyes károsítókkal, 
továbbá az említett mellékletekben nem 
szereplő, de rájuk vonatkozóan elfogadott 
ideiglenes uniós intézkedések tárgyát 
képező egyes károsítókkal összefüggésben 
kell biztosítani. Ez a rendelet megállapítja 
a kiemelt zárlati károsítók kategóriáját. 
Helyénvaló, hogy a tagállamok által 
különösen a kiemelt zárlati károsítók ellen 
hozott bizonyos intézkedésekre uniós 
támogatást lehessen odaítélni, többek 
között az e rendeletben meghatározott 
felszámolási intézkedések nyomán 
megsemmisített növények, növényi 
termékek és egyéb áruk értéke után a 
vállalkozóknak folyósított kártérítésre, 
valamint a kiemelt zárlati károsítók 
megelőzése, észlelése és az ellenük való 
védekezés szempontjából nélkülözhetetlen, 
fokozott biológiai biztonsági intézkedések 
gazdasági szintű végrehajtására.
Ezenfelül a tagállamok által a(z) …-ról/-
ről szóló …/2013/EU rendelettel [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
idegenhonos özönfajok betelepedésének és 
elterjedésének a megelőzéséről és féken 
tartásáról szóló rendelet számát és címét] 
összhangban a potenciálisan káros 
idegenhonos fajok felszámolására az 
invázió korai szakaszában tett 
intézkedéseknek szintén uniós 
támogatásra jogosultnak kell lenniük. 
Ennek ki kell terjednie a(z) …-ról/-ről 
szóló …/2013/EU rendelet [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy illessze be az 
idegenhonos özönfajok betelepedésének és 
elterjedésének a megelőzéséről és féken 
tartásáról szóló rendelet számát és címét] 
15. cikkének megfelelően megsemmisített 
növények, növényi termékek és egyéb 
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áruk értékéért a vállalkozóknak folyósított 
kártérítésre is. Ezért a(z) 
XXX/2013/EU rendeletet módosítani kell. 

Or. en

Indokolás

A vállalkozóknak kártérítést kell nyújtani a kiemelt zárlati károsítókkal kapcsolatos korai 
fellépéshez nélkülözhetetlen, fokozott biológiai biztonsági intézkedések elvégzéséért.

Emellett annak érdekében, hogy a kiadások kezeléséről szóló rendeletet az idegenhonos 
özönfajok betelepedésének és elterjedésének megelőzéséről és féken tartásáról szóló, 2013. 
szeptember 9-én közzétett javaslathoz igazítsák, a tagállamok által az idegenhonos fajok 
invázióinak korai szakaszban történő, gyors felszámolása érdekében az említett javaslat 15. 
cikkével összhangban tett intézkedéseknek uniós társfinanszírozásra jogosultnak kell lenniük. 
Ide kell tartoznia a vállalkozók számára az ilyen felszámolási intézkedések értelmében 
megsemmisített növények értékéért folyósított kártérítésnek is.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktus révén 
megállapítja a 3. cikk b), c) és 
d) pontjában említett feltételeknek az Unió 
területe tekintetében megfelelő károsítók 
jegyzékét (a továbbiakban: uniós zárlati 
károsítók jegyzéke).

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 98. cikkel összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a 3. cikk b), c) és 
d) pontjában említett feltételeknek az Unió 
területe tekintetében megfelelő károsítók 
jegyzékének (a továbbiakban: uniós zárlati 
károsítók jegyzéke) megállapítására és 
módosítására vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

Az 5. cikk (2) és (3) bekezdése az uniós zárlati károsítóknak minősülő károsítók később 
módosítandó vagy kiegészítendő jegyzékének megállapítását írja elő. Az „uniós zárlati 
károsító” fogalma – tekintve, hogy a „védett övezeti zárlati károsítókat” a 32. cikk 
szabályozza – központi jelentőségű a rendelet egésze szempontjából, mivel az ebben a 
rendeletben megállapított intézkedések jelentős része ezekre a károsítókra vonatkozik. 
Következésképpen a zárlati károsítók jegyzékének megállapítását és módosítását 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell végezni. Valamely károsító tudományos 
nevének egyszerű módosítását azonban végrehajtási aktusok útján kell végezni. 
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtási jogi aktust a 99. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdésben említett végrehajtási 
aktust módosító végrehajtási aktusok 
elfogadása a 99. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint 
történik. Ugyanez az eljárás vonatkozik a 
(2) bekezdésben említett végrehajtási 
aktus hatályon kívül helyezésére vagy 
felváltására is.

törölve

Or. en

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a károsító tudományos 
nevének módosítása érdekében módosítja 
a (2) bekezdésben említett végrehajtási 
aktust, amennyiben a módosítást a 
tudományos ismeretek fejlődése indokolja. 

(4) Amennyiben a tudományos ismeretek 
fejlődése indokolja, a Bizottság 
végrehajtási aktusokat fogad el a
(2) bekezdésben említett jegyzékben 
szereplő károsító tudományos nevének 
módosításáról.
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Or. en

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktus útján 
állapítja meg és módosítja a kiemelt zárlati 
károsítók jegyzékét (a továbbiakban: 
kiemelt zárlati károsítók jegyzéke).

(2) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 98. cikkel összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a kiemelt zárlati 
károsítók jegyzékének (a továbbiakban: 
kiemelt zárlati károsítók jegyzéke) 
megállapítására és módosítására 
vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (2) bekezdése az Unió területén potenciálisan rendkívül súlyos gazdasági, környezeti 
vagy társadalmi hatással járó károsítók jegyzékének megállapítását írja elő. A kiemelt zárlati 
károsítók jegyzékének megállapítását és módosítását felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján kell végezni. 

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben egy értékelés eredménye azt 
mutatja, hogy valamely uniós zárlati 
károsító megfelel az (1) bekezdésben 
említett feltételeknek, vagy valamely 
károsító már nem felel meg egy vagy több 
feltételnek, a Bizottság az érintett károsítót 
a jegyzékbe felvéve vagy onnan törölve 
módosítja az első albekezdésben említett 
végrehajtási aktust. 

Amennyiben a rendszeres és 
kockázatalapú értékelés eredménye azt 
mutatja, hogy valamely uniós zárlati 
károsító megfelel az (1) bekezdésben 
említett feltételeknek, vagy valamely 
károsító már nem felel meg egy vagy több 
feltételnek, a Bizottság az érintett károsítót 
a jegyzékbe felvéve vagy onnan törölve 
módosítja az első albekezdésben említett 
jegyzéket. 

Or. en
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Indokolás

Rendszeres, kockázatalapú értékeléseket kell végezni annak érdekében, hogy a kiemelt zárlati 
károsítók jegyzékét megfelelő esetben naprakésszé tegyék.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kiemelt zárlati károsítók száma nem 
haladhatja meg az 5. cikk (2) és 
(3) bekezdése szerint a jegyzékbe felvett 
uniós zárlati károsítók számának 10 %-át. 
Amennyiben a kiemelt zárlati károsítók 
száma meghaladja az 5. cikk (2) és 
(3) bekezdése szerint a jegyzékbe felvett 
uniós zárlati károsítók számának 10 %-át, 
a Bizottság a jegyzékben szereplő 
károsítók számát a II. melléklet 
2. szakaszában leírtak szerinti lehetséges 
gazdasági, környezeti vagy társadalmi 
hatásuk alapján módosítva megfelelően 
módosítja az első albekezdésben említett 
végrehajtási aktust.

törölve

Or. en

Indokolás

A kiemelt zárlati károsítók számát nem kellene korlátozni. Az Unió területén potenciálisan 
rendkívül súlyos gazdasági, környezeti vagy társadalmi hatással járó összes uniós zárlati 
károsítót kiemelt zárlati károsítóként kell jegyzékbe venni. 

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E végrehajtási aktusokat a 99. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni. 

törölve
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Or. en

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Súlyos növény-egészségügyi kockázattal 
kapcsolatos, kellően indokolt, rendkívül 
sürgős esetekben a Bizottság a 99. cikk 
(4) bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően azonnal alkalmazandó 
végrehajtási aktusokat fogad el uniós 
zárlati károsítók kiemelt zárlati 
károsítóként való besorolásáról. 

Amennyiben súlyos növény-egészségügyi 
kockázat fennállásakor rendkívül sürgős
esetek szükségessé teszik, az uniós zárlati 
károsítókat a 98a. cikkben meghatározott 
eljárásnak megfelelően kiemelt zárlati 
károsítóként kell jegyzékbe venni.

Or. en

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) és (2) bekezdésben 
megállapított fenyegető veszély esetén a 
tagállamok és a vállalkozók a szóban 
forgó kockázatnak megfelelően minden 
szükséges intézkedést megtesznek annak 
megakadályozására, hogy az ilyen 
károsítók az Unió területére kerüljenek. 

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha fennáll egy uniós zárlati károsító uniós területre kerülésének fenyegető 
veszélye, a tagállamok és a vállalkozók a szóban forgó kockázatnak megfelelően és a 
Bizottság, a többi tagállam és az illetékes hatóság tájékoztatása mellett azonnal fellépnek e 
bekerülés megakadályozása érdekében.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
98. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
tudományos és műszaki ismeretek 
fejlődését figyelembe véve a 
IV. mellékletnek a zárlati károsítók 
jelentette kockázatok kezelését célzó 
intézkedésekről szóló 1. szakaszának a 
termesztett és vadon termő növények 
fertőzésének megelőzését és fertőzéstől 
való mentesítését célzó intézkedések, a 
növények, növényi termékek és egyéb áruk 
szállítmányait célzó intézkedések, a zárlati 
károsítók egyéb bejutási útvonalát célzó 
intézkedések tekintetében történő 
módosításáról, valamint a szóban forgó 
mellékletnek a zárlati károsítók jelentette 
kockázatok kezelésére vonatkozó elvekről 
szóló 2. szakaszának a zárlati károsítók 
jelentette kockázatok kezelésére vonatkozó 
elvek tekintetében történő módosításáról.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
98. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
tudományos és műszaki ismeretek 
fejlődését, valamint a Nemzetközi 
Növényvédelmi Egyezményben 
kidolgozott, növény-egészségügyi 
intézkedésekre vonatkozó nemzetközi 
szabványokat figyelembe véve a 
IV. mellékletnek a zárlati károsítók 
jelentette kockázatok kezelését célzó 
intézkedésekről szóló 1. szakaszának a 
termesztett és vadon termő növények 
fertőzésének megelőzését és fertőzéstől 
való mentesítését célzó intézkedések, a 
növények, növényi termékek és egyéb áruk 
szállítmányait célzó intézkedések, a zárlati 
károsítók egyéb bejutási útvonalát célzó 
intézkedések tekintetében történő 
módosításáról, valamint a szóban forgó 
mellékletnek a zárlati károsítók jelentette 
kockázatok kezelésére vonatkozó elvekről 
szóló 2. szakaszának a zárlati károsítók 
jelentette kockázatok kezelésére vonatkozó 
elvek tekintetében történő módosításáról. 

Or. en

Indokolás

A Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény részes feleként az EU-nak egyebek közt tiszteletben 
kell tartania az egyezmény által kidolgozott nemzetközi szabványokat.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 98. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az (1) bekezdésben 
meghatározott többéves felmérési 
programok elemeinek módosítására vagy
kiegészítésére.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 98. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, amelyek előírják a tagállamok 
számára az (1) bekezdésben meghatározott 
többéves felmérési programok elemeinek 
módosítását vagy kiegészítését.

Or. en

Indokolás

Mivel a többéves felmérési programokat a tagállamok hozzák létre, maga a Bizottság nem 
tudja módosítani vagy kiegészíteni ezeket a programokat. 

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok minden olyan kiemelt 
zárlati károsítóra vonatkozóan, amely 
képes bejutni a területükre vagy annak egy 
részére, és ott megtelepedni, külön tervet 
dolgoznak ki és tartanak naprakészen, 
amely információkat tartalmaz a 
döntéshozatali folyamatokról, a követendő 
eljárásokról és protokollokról és a 
rendelkezésre bocsátandó erőforrásokról 
arra az esetre, ha megállapítást nyer az 
érintett károsító jelenléte, vagy felmerül 
annak gyanúja (a továbbiakban: 
vészhelyzeti terv).

(1) A tagállamok az érintett vállalkozókkal 
folytatott konzultációt követően minden 
olyan kiemelt zárlati károsítóra 
vonatkozóan, amely képes bejutni a 
területükre vagy annak egy részére, és ott 
megtelepedni, külön tervet dolgoznak ki és 
tartanak naprakészen, amely információkat 
tartalmaz a döntéshozatali folyamatokról, a 
követendő eljárásokról és protokollokról és 
a rendelkezésre bocsátandó erőforrásokról 
arra az esetre, ha megállapítást nyer az 
érintett károsító jelenléte, vagy felmerül 
annak gyanúja (a továbbiakban: 
vészhelyzeti terv).

Or. en
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Indokolás

Jelenleg tagállamonként eltér, hogy milyen mértékben vonják be az érdekelteket a vészhelyzeti 
tervek és szimulációs gyakorlatok elkészítésébe. Ezért fontos közös keretet meghatározni a 
vállalkozók ilyen jellegű tevékenységekbe történő korai bevonására.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
24 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok kérésre eljuttatják 
vészhelyzeti terveiket a Bizottsághoz és a 
többi tagállamhoz.

(4) A tagállamok kérésre eljuttatják 
vészhelyzeti terveiket a Bizottsághoz és a 
többi tagállamhoz, valamint a 
vállalkozókhoz.

Or. en

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E gyakorlatokra valamennyi kiemelt zárlati 
károsító tekintetében ésszerű határidőn 
belül sor kerül.

E gyakorlatokra valamennyi kiemelt zárlati 
károsító tekintetében ésszerű határidőn 
belül és az érintett vállalkozó bevonásával 
kerül sor. 

Or. en

Indokolás

A károsítók visszaszorítását és felszámolását szolgáló vészhelyzeti tervek sikeres 
végrehajtásának biztosítása érdekében valamennyi érintett vállalkozót be kell vonni a 
szimulációs gyakorlatokba. 
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
meghatározott uniós zárlati károsítók ellen 
irányuló intézkedéseket hozhat. Ezek az 
intézkedések kifejezetten egyes érintett 
károsítókra vonatkozóan hajtanak végre
egy vagy több rendelkezést a következők 
közül:

(1) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
98. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el 
meghatározott uniós zárlati károsítók ellen 
irányuló intézkedések meghatározásáról. 
Ezek az intézkedések kifejezetten egyes 
érintett károsítókra vonatkozóan 
határozzák meg egy vagy több rendelkezés
alkalmazását a következők közül:

Or. en

Indokolás

A 27. cikk (1) bekezdése meghatározott uniós zárlati károsítók ellen irányuló uniós 
intézkedések meghatározását írja elő, ezáltal egyértelműen érdemben egészíti ki ezt a cikket. 
Következésképpen a meghatározott uniós zárlati károsítók ellen irányuló intézkedéseket 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell megállapítani. Ha egy súlyos növény-
egészségügyi kockázat esetében uniós intézkedéseket kell tenni meghatározott uniós zárlati 
károsítók tekintetében, a 98a. cikkben meghatározott sürgősségi eljárást kell alkalmazni.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E végrehajtási aktusokat a 99. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Or. en
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Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság egy korlátozás 
alatt álló terület tekintetében a 18. cikkben 
említett felmérések vagy egyéb 
bizonyítékok alapján arra a következtetésre 
jut, hogy az érintett uniós zárlati károsítótól 
való mentesítés nem lehetséges, a 
Bizottság olyan, az (1) bekezdésben 
említett végrehajtási aktusokat fogadhat 
el, amelyeknek az az egyetlen célja, hogy 
megelőzzék a szóban forgó károsítók 
kijutását az érintett területekről. Az ilyen 
megelőzés a továbbiakban: visszaszorítás.

(2) Amennyiben a Bizottság egy korlátozás 
alatt álló terület tekintetében a 18. cikkben 
említett felmérések vagy egyéb 
bizonyítékok alapján arra a következtetésre 
jut, hogy az érintett uniós zárlati károsítótól 
való mentesítés nem lehetséges, a 
Bizottság felhatalmazást kap olyan, az 
(1) bekezdésben említett, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyeknek az az egyetlen célja, hogy 
megelőzzék a szóban forgó károsítók 
kijutását az érintett területekről. Az ilyen 
megelőzés a továbbiakban: visszaszorítás.

Or. en

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság arra a 
következtetésre jut, hogy korlátozás alatt 
álló területeken kívüli helyszíneken 
megelőző intézkedésekre van szükség az 
Unió területe azon részének védelme 
érdekében, ahol az érintett uniós zárlati 
károsító nincs jelen, a Bizottság az 
(1) bekezdésben említett végrehajtási
aktusokat fogadhat el az ilyen 
intézkedések meghatározására.

(3) Amennyiben a Bizottság arra a 
következtetésre jut, hogy korlátozás alatt 
álló területeken kívüli helyszíneken 
megelőző intézkedésekre van szükség az 
Unió területe azon részének védelme 
érdekében, ahol az érintett uniós zárlati 
károsító nincs jelen, a Bizottság 
felhatalmazást kap az (1) bekezdésben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására az ilyen 
intézkedések meghatározására.

Or. en
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben 
említett intézkedéseket a károsítók 
jelentette kockázatok kezelését célzó 
intézkedésekről és elvekről szóló 
IV. melléklet szerint fogadják el, 
figyelembe véve az érintett uniós zárlati 
károsítókkal járó sajátos kockázatokat, 
valamint azt, hogy a szükséges 
kockázatcsökkentő intézkedéseket uniós 
szinten összehangolt módon kell 
végrehajtani.

(4) Az (1), a (2) és a (3) bekezdésben 
említett, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat a károsítók jelentette kockázatok 
kezelését célzó intézkedésekről és elvekről 
szóló IV. melléklet szerint fogadják el, 
figyelembe véve az érintett uniós zárlati 
károsítókkal járó sajátos kockázatokat, 
valamint azt, hogy a szükséges 
kockázatcsökkentő intézkedéseket uniós 
szinten összehangolt módon kell kezelni.

Or. en

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az (1) bekezdésben említett
végrehajtási aktusok előírhatják, hogy az 
(1) bekezdés a)–j) pontjában említett, a 
tagállamok által hozott intézkedéseket 
hatályon kívül kell helyezni vagy 
módosítani kell. Amíg a Bizottság 
intézkedést nem fogad el, a tagállam 
fenntarthatja az általa alkalmazott 
intézkedéseket.

(5) A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
előírhatja, hogy az (1) bekezdés a)–
j) pontjában említett, a tagállamok által 
hozott intézkedéseket hatályon kívül kell 
helyezni vagy módosítani kell, 
amennyiben azok már nem egyeztethetők 
össze az e cikk (1)–(3) bekezdésével 
összhangban elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokban szereplő 
intézkedésekkel. Amíg a Bizottság 
intézkedést nem fogad el, a tagállam 
fenntarthatja az általa alkalmazott 
intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E végrehajtási aktusokat a 99. cikk (3) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
27 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Súlyos növény-egészségügyi 
kockázattal kapcsolatos, kellően indokolt, 
rendkívül sürgős esetekben a Bizottság a 
99. cikk (4) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően azonnal 
alkalmazandó végrehajtási aktusokat 
fogad el.

(6) Súlyos növény-egészségügyi 
kockázattal kapcsolatos, rendkívül sürgős
esetben az e cikk szerint elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 
98a. cikkben meghatározott eljárás 
alkalmazandó.

Or. en

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktus útján 
megállapítja a védett övezetek és a 
vonatkozó védett övezeti zárlati károsítók 
jegyzékét. Ez a jegyzék tartalmazza a 
2000/29/EK irányelv 2. cikke 
(1) bekezdése h) pontja első 
albekezdésének megfelelően elismert 
védett övezeteket, valamint a 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 98. cikkel összhangban jogi 
aktusokat fogadjon el a védett övezetek és 
a vonatkozó védett övezeti zárlati károsítók 
jegyzékének megállapítására és 
módosítására vonatkozóan. Ez a jegyzék 
tartalmazza a 2000/29/EK irányelv 2. cikke 
(1) bekezdése h) pontja első 



PE521.552v01-00 28/49 PA\1006056HU.doc

HU

2000/29/EK irányelv I. melléklete 
B. részében és II. melléklete B. részében 
felsorolt megfelelő károsítókat. A 
végrehajtási jogi aktust a 99. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

albekezdésének megfelelően elismert 
védett övezeteket, valamint a 
2000/29/EK irányelv I. melléklete 
B. részében és II. melléklete B. részében 
felsorolt megfelelő károsítókat. 

Or. en

Indokolás

Az 5. (uniós zárlati károsítók), 6. (kiemelt zárlati károsítók) és 37. cikkhez (a minőséget 
hátrányosan befolyásoló károsítók) hasonlóan a védett övezetek és a vonatkozó védett övezeti 
zárlati károsítók jegyzékét is felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell megállapítani 
(és később szükség szerint módosítani). A „védett övezeti zárlati károsító” fogalma – tekintve, 
hogy az „uniós zárlati károsítókat” az 5. cikk szabályozza – központi jelentőségű a rendelet 
egésze szempontjából, mivel az ebben a rendeletben megállapított intézkedések jelentős része 
ezekre a károsítókra vonatkozik. 

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság az első albekezdésben említett 
végrehajtási aktust módosítva elismerhet 
további védett övezeteket, amennyiben 
teljesülnek az (1) bekezdésben előírt 
feltételek. Az ilyen módosítások 
elfogadása a 99. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint 
történik. Ugyanez az eljárás vonatkozik az 
első albekezdésben említett végrehajtási 
aktus hatályon kívül helyezésére vagy 
felváltására is.

A Bizottság az első albekezdésben említett 
jegyzéket módosítva elismerhet további 
védett övezeteket, és módosíthat vagy 
visszavonhat védett övezeteket, 
amennyiben teljesülnek az (1) bekezdésben 
vagy a 35. cikkben előírt feltételek. 

Or. en
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
32 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a 35. cikket kell alkalmazni, 
végrehajtási aktust kell elfogadni a 
99. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárás keretében. 

törölve

Or. en

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság végrehajtási aktus révén 
megállapítja a minőséget hátrányosan 
befolyásoló uniós károsítók és a 36. cikk 
d) pontjában említett meghatározott 
ültetésre szánt növények jegyzékét, adott 
esetben a (4) bekezdésben említett 
kategóriákkal és az (5) bekezdésben 
említett küszöbértékekkel együtt.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 
98. cikkel összhangban jogi aktusokat 
fogadjon el a minőséget hátrányosan 
befolyásoló uniós károsítók és a 36. cikk 
d) pontjában említett meghatározott 
ültetésre szánt növények jegyzékének 
megállapítására és módosítására 
vonatkozóan, adott esetben a 
(4) bekezdésben említett kategóriákkal és 
az (5) bekezdésben említett 
küszöbértékekkel együtt.

Or. en

Indokolás

Az 5. (uniós zárlati károsítók), 6. (kiemelt zárlati károsítók) és 32. cikkhez (védett övezeti 
zárlati károsítók) hasonlóan a minőséget hátrányosan befolyásoló károsítók – a növény-
egészségügyi rendszerben az ültetésre szánt növényekkel kapcsolatos új betegségkategória –
jegyzékét is felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell megállapítani (és később szükség 
szerint módosítani). Valamely károsító tudományos nevének egyszerű módosítását azonban 
végrehajtási aktusok útján kell végezni.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtási jogi aktust a 99. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

törölve

Or. en

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság módosítja a 
(2) bekezdésben említett végrehajtási 
aktust, amennyiben egy értékelés azt 
mutatja, hogy egy, az említett aktusban 
nem szereplő károsító megfelel a 
36. cikkben említett feltételeknek, egy, az 
említett végrehajtási aktusban szereplő 
károsító már nem felel meg egy vagy több 
feltételnek, vagy amennyiben módosítani 
kell a szóban forgó jegyzéket a 
(4) bekezdésben említett kategóriák vagy 
az (5) bekezdésben említett küszöbértékek 
tekintetében.

(3) A Bizottság módosítja a 
(2) bekezdésben említett jegyzéket, 
amennyiben egy értékelés azt mutatja, 
hogy egy, az említett aktusban nem 
szereplő károsító megfelel a 36. cikkben 
említett feltételeknek, egy, az említett 
végrehajtási aktusban szereplő károsító 
már nem felel meg egy vagy több 
feltételnek, vagy amennyiben módosítani 
kell a szóban forgó jegyzéket a 
(4) bekezdésben említett kategóriák vagy 
az (5) bekezdésben említett küszöbértékek 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (2) bekezdésben említett végrehajtási 
aktus olyan módosításai esetében, 

(6) Amennyiben a tudományos ismeretek 
fejlődése indokolja, a Bizottság
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amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
szóban forgó végrehajtási aktust egy 
károsító tudományos nevének változásaira 
tekintettel kiigazítsák, a 99. cikk 
(2) bekezdésében említett tanácsadói 
eljárást kel követni.

végrehajtási aktusokat fogad el a 
(2) bekezdésben említett jegyzékben 
szereplő valamely károsító tudományos 
nevének módosításáról. 

Or. en

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E végrehajtási aktusokat a 99. cikk (2) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárás keretében kell elfogadni.

Or. en

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
37 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A (2) bekezdésben említett végrehajtási 
aktus minden egyéb módosításának 
elfogadása a 99. cikk (3) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárás szerint 
történik. Ugyanez az eljárás vonatkozik a 
(2) bekezdésben említett végrehajtási 
aktus hatályon kívül helyezésére vagy 
felváltására is.

törölve

Or. en
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Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
43 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

43a. cikk
Tudatosságnövelő kampányok

(1) A tagállamok rendszeres 
időközönként, legalább kétévente 
tudatosságnövelő kampányokat indítanak, 
amelyek tájékoztatják a nyilvánosságot a 
károsítókról, azok potenciális gazdasági, 
környezeti és társadalmi hatásairól, 
megelőzésük és terjedésük fő elveiről, 
valamint a társadalom egészének az EU 
növényegészségügyének biztosítása terén 
fennálló felelősségéről. Különösen 
részletes információt kell adni a 
betegségek behozott növényekkel, növényi 
termékekkel vagy más árukkal, ezek 
földrajzi származásával és az esetükben 
alkalmazott vegyi kezelésekkel kapcsolatos 
kockázatáról. 
A tagállamok négyévente jelentést
nyújtanak be a Bizottsághoz az elindított 
tudatosságnövelő kampányokról.
(2) A Bizottság nyilvánosan hozzáférhető 
jegyzéket vezet és tart naprakészen a 
harmadik országokban újonnan 
megjelenő károsítókról, amelyek az Unió 
területén potenciális kockázatot jelentenek 
a növényegészségügyre. 

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság tájékoztatása súlyos hiányosságokat mutat a károsítók gazdasági, környezeti 
és társadalmi hatásai terén. A fogyasztók a növények, növényi termékek vagy más áruk 
beszerzésekor gyakran nincsenek tudatában a növény-egészségügyi kockázatoknak. Ezért a 
növénybetegségek eredményes megelőzéséhez elengedhetetlen a nyilvánosság tudatosságának 
növelése a különösen a harmadik országokból behozott növényekkel járó kockázatokkal 
kapcsolatban. Annak érdekében, hogy újonnan megjelenő károsítóknak a harmadik 
országokból az EU-ba történő behozatalát korai szakaszban megakadályozzák, a 
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Bizottságnak e károsítókról nyilvános, naprakészen tartott jegyzéket kell vezetnie. 

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
48 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
98. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
tudományos és műszaki ismeretek 
fejlődésének figyelembevétele céljából, az 
Unió területére vonatkozóan növény-
egészségügyi kockázatot jelentő, ültetésre 
szánt növények azonosítására szolgáló 
elemekről szóló III. mellékletnek a szóban 
forgó, ültetésre szánt növények jellemzői 
és származása tekintetében történő 
módosításáról.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
98. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
tudományos és műszaki ismeretek 
fejlődésének, valamint a Nemzetközi 
Növényvédelmi Egyezményben 
kidolgozott, növény-egészségügyi 
intézkedésekre vonatkozó új vagy 
módosított nemzetközi szabványok
figyelembevétele céljából, az Unió 
területére vonatkozóan növény-
egészségügyi kockázatot jelentő, ültetésre 
szánt növények azonosítására szolgáló 
elemekről szóló III. mellékletnek a szóban 
forgó, ültetésre szánt növények jellemzői 
és származása tekintetében történő 
módosításáról.

Or. en

Indokolás

A Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény részes feleként az EU-nak egyebek közt tiszteletben 
kell tartania az egyezmény által kidolgozott nemzetközi szabványokat.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
61 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vállalkozók olyan további kategóriái, 
amelyek mentesülnek az (1) bekezdés 
alkalmazása alól, amennyiben a 
nyilvántartásba vétel aránytalan 
adminisztratív terhet jelentene számukra a 
szakmai tevékenységük növény-

a) a vállalkozók olyan további kategóriái, 
amelyek mentesülnek az (1) bekezdés 
alkalmazása alól, amennyiben a 
nyilvántartásba vétel aránytalan 
adminisztratív terhet jelentene számukra a 
szakmai tevékenységük növény-
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egészségügyi kockázatához viszonyítva; egészségügyi kockázatához viszonyítva; a 
távollevők között kötött szerződések révén 
értékesítést végző vállalkozók semmilyen 
módon nem mentesülnek az (1) bekezdés 
alkalmazása alól;

Or. en

Indokolás

Új keletű tanulmányok szerint a növények internetes kereskedelme komoly növény-
egészségügyi kockázatot jelenthet, ha az áruk nem őshonos károsítókkal fertőzöttek, beleértve 
a zárlati károsítókat is. Különösen a harmadik országokból behozott és az interneten 
beszerzett növények szállítmányai nem felelnek meg sok esetben az EU növény-egészségügyi 
importkövetelményeinek. Alapvetően fontos tehát mind az EU-ban, mind pedig a harmadik 
országokban letelepedett internetes kereskedők nyomonkövethetőségének biztosítása.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
70 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a mentesség nem vonatkozik ültetésre 
szánt növényekre, a vetőmagok kivételével.

Ez a mentesség nem vonatkozik ültetésre 
szánt növényekre, a vetőmagokat is 
beleértve.

Or. en

Indokolás

Az Unió területére harmadik országokból behozni kívánt, ültetésre szánt növények – ezen 
belül a vetőmagok – nem mentesülhetnek a növény-egészségügyi bizonyítvány követelménye 
alól, mivel még kis mennyiségű behozataluk esetén is növény-egészségügyi kockázatot 
jelenthetnek. 

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
89 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 82. cikktől eltérve, amennyiben egy, 
az Unió területére harmadik országból 
behozott növénynek, növényi terméknek 

(1) A 82. cikktől eltérve, amennyiben egy, 
az Unió területére harmadik országból 
behozott növénynek, növényi terméknek 
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vagy egyéb árunak az Unió területén belüli 
szállításához a 74. cikk (1) bekezdésében 
és a 75. cikk (1) bekezdésében említett 
végrehajtási aktusok értelmében előírás a 
növényútlevél, ilyen útlevél kiadására 
akkor kerül sor, ha a(z) …/…/EU rendelet 
[Office of Publications, please insert 
number of Regulation on Official Controls] 
47. cikkének (1) bekezdése értelmében az 
adott növény, növényi termék vagy egyéb 
áru behozatala tekintetében elvégzett 
ellenőrzések kielégítő eredménnyel 
zárultak.

vagy egyéb árunak az Unió területén belüli 
szállításához a 74. cikk (1) bekezdésében 
és a 75. cikk (1) bekezdésében említett 
végrehajtási aktusok értelmében előírás a 
növényútlevél, ilyen útlevél kiadására 
akkor kerül sor, ha a(z) …/…/EU rendelet 
[Kérjük a Kiadóhivatalt, hogy illessze be a 
hivatalos ellenőrzésekről szóló rendelet 
számát] 47. cikkének (1) bekezdése 
értelmében az adott növény, növényi 
termék vagy egyéb áru behozatala 
tekintetében elvégzett ellenőrzések 
kielégítő eredménnyel zárultak, és arra az 
eredményre jutottak, hogy a szóban forgó 
növények, növényi termékek vagy más 
áruk teljesítik a növényútlevél 80. cikk és 
megfelelő esetben 81. cikk szerinti 
kiállítására vonatkozó lényegi 
követelményeket.

Or. en

Indokolás

A növények, növényi termékek vagy más áruk valamely harmadik országból történő 
behozatala és ezt követően az EU-n belüli mozgása esetén a kiskapuk elkerülése érdekében a 
növény-egészségügyi bizonyítványok csak akkor helyettesíthetők növényútlevéllel, ha a 
határon végzett ellenőrzések kielégítően megtörténtek, és azt állapítják meg, hogy a kérdéses 
áruk teljesítik a növényútlevél kiállítására vonatkozó követelményeket (így például zárlati 
károsítóktól mentesek, megfelelnek az egyedi importkövetelményeknek stb.). 

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
97 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság elektronikus rendszert hoz 
létre, amellyel a tagállamok benyújthatják 
értesítéseiket.

(1) A Bizottság elektronikus rendszert hoz 
létre, amellyel a tagállamok benyújthatják 
értesítéseiket, és amelyen keresztül a 
vállalkozókkal kommunikálhatnak és 
konzultálhatnak.

Or. en
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Indokolás

A vállalkozók bevonása az elektronikus értesítési rendszerbe elengedhetetlen az Unió 
területén a károsítókkal kapcsolatos korai fellépés és megelőzés biztosításához.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság e rendelet hatálybalépését 
követően határozatlan időre szóló 
felhatalmazást kap az 1. cikk 
(2) bekezdésében, a 7. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 8. cikk 
(6) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 20. cikkben, a 22. cikk 
(3) bekezdésében, a 25. cikk 
(4) bekezdésében, a 30. cikkben,a 32. cikk 
(4) bekezdésében, a 34. cikk 
(1) bekezdésében, a 38. cikkben, a 44. cikk 
(2) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. cikk 
(6) bekezdésében, a 48. cikkben, a 61. cikk 
(3) bekezdésében, a 67. cikk 
(4) bekezdésében, a 71. cikk 
(4) bekezdésében, a 76. cikkben, a 78. cikk 
(4) bekezdésében, a 82. cikk 
(4) bekezdésében, a 84. cikk 
(2) bekezdésében, a 86. cikk 
(3) bekezdésében, a 91. cikk 
(2) bekezdésében, a 92. cikk (1) és 
(3) bekezdésében, a 93. cikk 
(1) bekezdésében, a 94. cikk 
(4) bekezdésében, a 95. cikk 
(5) bekezdésében és a 96. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására.

(2) A Bizottság e rendelet hatálybalépését 
követően 5 évre szóló felhatalmazást kap 
az 1. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk 
(2) bekezdésében, a 6. cikk 
(2) bekezdésében, a 7. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 8. cikk 
(6) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 20. cikkben, a 22. cikk 
(3) bekezdésében, a 25. cikk 
(4) bekezdésében, a 27. cikkben, a 
30. cikkben,a 32. cikk (4) bekezdésében, a 
34. cikk (1) bekezdésében, a 37. cikk 
(2) bekezdésében), a 38. cikkben, a 
44. cikk (2) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. cikk 
(6) bekezdésében, a 48. cikkben, a 61. cikk 
(3) bekezdésében, a 67. cikk 
(4) bekezdésében, a 71. cikk 
(4) bekezdésében, a 76. cikkben, a 78. cikk 
(4) bekezdésében, a 82. cikk 
(4) bekezdésében, a 84. cikk 
(2) bekezdésében, a 86. cikk 
(3) bekezdésében, a 91. cikk 
(2) bekezdésében, a 92. cikk (1) és 
(3) bekezdésében, a 93. cikk 
(1) bekezdésében, a 94. cikk 
(4) bekezdésében, a 95. cikk 
(5) bekezdésében és a 96. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. Ha az 
Európai Parlament és a Tanács nem emel 
kifogást, ez az időszak az első időszak 
leteltét követően további 5 évvel 
meghosszabbodik.
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Or. en

Indokolás

Az 5., 6., 27., 32. és 37. cikk módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 1. cikk 
(2) bekezdésében, a 7. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 8. cikk 
(6) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 20. cikkben, a 22. cikk 
(3) bekezdésében, a 25. cikk 
(4) bekezdésében, a 30. cikkben,a 32. cikk 
(4) bekezdésében, a 34. cikk 
(1) bekezdésében, a 38. cikkben, a 44. cikk 
(2) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. cikk 
(6) bekezdésében, a 48. cikkben, a 61. cikk 
(3) bekezdésében, a 67. cikk 
(4) bekezdésében, a 71. cikk 
(4) bekezdésében, a 76. cikkben, a 78. cikk 
(4) bekezdésében, a 82. cikk 
(4) bekezdésében, a 84. cikk 
(2) bekezdésében, a 86. cikk 
(3) bekezdésében, a 91. cikk 
(2) bekezdésében, a 92. cikk (1) és 
(3) bekezdésében, a 93. cikk 
(1) bekezdésében, a 94. cikk 
(4) bekezdésében, a 95. cikk 
(5) bekezdésében és a 96. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 1. cikk 
(2) bekezdésében, az 5. cikk 
(2) bekezdésében, a 6. cikk 
(2) bekezdésében, a 7. cikk (1) és 
(2) bekezdésében, a 8. cikk 
(6) bekezdésében, a 11. cikk 
(3) bekezdésében, a 20. cikkben, a 22. cikk 
(3) bekezdésében, a 25. cikk 
(4) bekezdésében, a 27. cikkben, a 
30. cikkben,a 32. cikk (4) bekezdésében, a 
37. cikk (2) bekezdésében, a 34. cikk 
(1) bekezdésében, a 38. cikkben, a 44. cikk 
(2) bekezdésében, a 45. cikk 
(3) bekezdésében, a 46. cikk 
(6) bekezdésében, a 48. cikkben, a 61. cikk 
(3) bekezdésében, a 67. cikk 
(4) bekezdésében, a 71. cikk 
(4) bekezdésében, a 76. cikkben, a 78. cikk 
(4) bekezdésében, a 82. cikk 
(4) bekezdésében, a 84. cikk 
(2) bekezdésében, a 86. cikk 
(3) bekezdésében, a 91. cikk 
(2) bekezdésében, a 92. cikk (1) és 
(3) bekezdésében, a 93. cikk 
(1) bekezdésében, a 94. cikk 
(4) bekezdésében, a 95. cikk 
(5) bekezdésében és a 96. cikk 
(5) bekezdésében említett felhatalmazást. 
A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon vagy a benne megjelölt 
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érvényességét. későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Indokolás

Az 5., 6., 27., 32. és 37. cikk módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
98 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az 1. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (1) 
és (2) bekezdése, a 8. cikk (6) bekezdése, a 
11. cikk (3) bekezdése, a 20. cikk, a 
22. cikk (3) bekezdése, a 25. cikk 
(4) bekezdése, a 30. cikk, a 32. cikk 
(4) bekezdése, a 34. cikk (1) bekezdése, a 
38. cikk, a 44. cikk (2) bekezdése, a 
45. cikk (3) bekezdése, a 46. cikk 
(6) bekezdése, a 48. cikk, a 61. cikk 
(3) bekezdése, a 67. cikk (4) bekezdése, a 
71. cikk (4) bekezdése, a 76. cikk, a 
78. cikk (4) bekezdése, a 82. cikk 
(4) bekezdése, a 84. cikk (2) bekezdése, a 
86. cikk (3) bekezdése, a 91. cikk 
(2) bekezdése, a 92. cikk (1) és 
(3) bekezdése, a 93. cikk (1) bekezdése, a 
94. cikk (4) bekezdése, a 95. cikk 
(5) bekezdése és a 96. cikk (5) bekezdése 
alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 

(5) Az 1. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk 
(2) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 
7. cikk (1) és (2) bekezdése, a 8. cikk 
(6) bekezdése, a 11. cikk (3) bekezdése, a 
20. cikk, a 22. cikk (3) bekezdése, a 
25. cikk (4) bekezdése, a 27. cikk, a 
30. cikk, a 32. cikk (4) bekezdése, a 
34. cikk (1) bekezdése, a 37. cikk 
(2) bekezdése, a 38. cikk, a 44. cikk 
(2) bekezdése, a 45. cikk (3) bekezdése, a 
46. cikk (6) bekezdése, a 48. cikk, a 
61. cikk (3) bekezdése, a 67. cikk 
(4) bekezdése, a 71. cikk (4) bekezdése, a 
76. cikk, a 78. cikk (4) bekezdése, a 
82. cikk (4) bekezdése, a 84. cikk 
(2) bekezdése, a 86. cikk (3) bekezdése, a 
91. cikk (2) bekezdése, a 92. cikk (1) és 
(3) bekezdése, a 93. cikk (1) bekezdése, a 
94. cikk (4) bekezdése, a 95. cikk 
(5) bekezdése és a 96. cikk (5) bekezdése 
alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapos időtartam 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
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két hónappal meghosszabbodik. emel kifogást. Az Európai Parlament vagy 
a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam 
két hónappal meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

Az 5., 6., 27., 32. és 37. cikk módosításaihoz kapcsolódik.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A Bizottság 4 évvel e rendelet 
hatálybalépése után jelentést nyújt be az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 
(2) bekezdésben említett felhatalmazás 
felhasználásáról.

Or. en

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
98 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

98a. cikk
Sürgősségi eljárás

Az e cikk alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
haladéktalanul hatályba lép és 
alkalmazandó, amennyiben nem emelnek 
ellene kifogást a (2) bekezdésnek 
megfelelően. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusról szóló, az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak küldött 
értesítésben meg kell indokolni a 
sürgősségi eljárás alkalmazását.
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Az Európai Parlament vagy a Tanács a 
98. cikk (5) bekezdésének megfelelően 
kifogást emelhet a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus ellen. A Bizottság 
ebben az esetben az Európai Parlament 
vagy a Tanács kifogást emelő 
határozatáról szóló értesítés kézhezvételét 
követően haladéktalanul hatályon kívül 
helyezi a jogi aktust.

Or. en

Indokolás

Sürgős esetben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásuk után azonnal hatályba 
lépnek. Erre lehet szükség például akkor, ha egy súlyos növény-egészségügyi kockázat 
esetében meghatározott uniós zárlati károsítót kiemelt zárlati károsítóként kell jegyzékbe 
venni (6. cikk (2) bekezdés).

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 2 bekezdés – a pont
[…]/2013/EU rendelet
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„a) egy fertőzött területnek egy adott 
károsítótól való mentesítését célzó, az 
illetékes hatóságok által [a károsítókkal 
szembeni védelmi intézkedésekről szóló] 
[…]/[…]/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet* 16. cikkének 
(1) bekezdése, 27. cikkének (1) bekezdése 
vagy 29. cikkének (1) bekezdése alapján 
hozott intézkedések;

„a) egy fertőzött területnek egy adott 
károsítótól való mentesítését célzó, az 
illetékes hatóságok által a(z)
[…]/[…]/EU rendelet* 16. cikkének 
(1) bekezdése, 27. cikkének (1) bekezdése 
vagy 29. cikkének (1) bekezdése alapján 
hozott intézkedések;

__________________________ ____________________________

* HL L […]., […], […]. o.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 

* HL L […]., […], […]. o.” [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy ezt a jelen 
rendeletre hivatkozó lábjegyzetet illessze 
be a növénykártevők elleni védelmi 
intézkedésekről szóló [.…]/2013/EU 
rendeletbe].
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reproductive material]

Or. en

Indokolás

A kiadások kezeléséről szóló javaslatra vonatkozó hivatkozás nem helyes. Ehelyett a 
károsítókkal szembeni védelmi intézkedésekről szóló rendeletre kell hivatkozni, amely az 5., 
6., 16., 27. és 29. cikkben említett mentesítésre, visszaszorításra és megelőzésre irányuló 
intézkedéseket szabályozza. Lásd a 102. cikk (2) bekezdésének a) pontjához fűzött módosítás 
indokolását.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)
[…]/2013/EU rendelet
17 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a tagállamok által a(z) 
[…]/[…]/EU rendelet** 15. cikkének 
megfelelően az idegenhonos fajok 
invázióinak korai szakaszban történő 
gyors felszámolása érdekében tett 
intézkedések,
_______________
** HL L […]., […], […]. o.” [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy ezt a jelen rendeletre 
hivatkozó lábjegyzetet illessze be az 
idegenhonos özönfajok betelepedésének és 
elterjedésének a megelőzéséről és féken 
tartásáról szóló [.…]/2013/EU 
rendeletbe].

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a kiadások kezeléséről szóló rendeletet az idegenhonos özönfajok 
betelepedésének és elterjedésének megelőzéséről és féken tartásáról szóló, 2013. szeptember 
9-én közzétett javaslathoz igazítsák, a tagállamok által az idegenhonos fajok invázióinak 
korai szakaszban történő, gyors felszámolása érdekében az említett javaslat 15. cikkével 
összhangban tett intézkedéseknek uniós társfinanszírozásra jogosultnak kell lenniük. Lásd a 
102. cikk (2) bekezdésének a) pontjához fűzött módosítás indokolását.
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Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 3 bekezdés – a pont – 1 lábjegyzet
[…]/2013/EU rendelet
18 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

* HL L […]., […], […]. o.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* HL L […]., […], […]. o.” [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy ezt a jelen 
rendeletre hivatkozó lábjegyzetet illessze 
be a növénykártevők elleni védelmi 
intézkedésekről szóló [.…]/2013/EU 
rendeletbe].

Or. en

Indokolás

Lásd a 102. cikk (2) bekezdésének a) pontjához fűzött módosítás indokolását.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 3 bekezdés – a pont – c a alpont (új)
[…]/2013/EU rendelet
18 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) növények, gombák vagy más 
mikroorganizmusok olyan fajhoz, alfajhoz 
vagy ennél alacsonyabb szintű 
rendszertani kategóriához tartozó élő 
példányaira vonatkoznak, amelyek az 
Unió területére kerülésük esetén 
hátrányos hatást gyakorolnának a 
növényegészségügyre, és amelyekre a(z) 
[…]/[…]/EU rendelet** 15. cikkének 
megfelelően elfogadott korai felszámolási 
intézkedések vonatkoznak 
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______________
** HL L […]., […], […]. o.” [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy ezt a jelen rendeletre 
hivatkozó lábjegyzetet illessze be az 
idegenhonos özönfajok betelepedésének és 
elterjedésének a megelőzéséről és féken 
tartásáról szóló [.…]/2013/EU 
rendeletbe].

Or. en

Indokolás

A kiadások kezeléséről szóló rendeletet az idegenhonos özönfajokról szóló javaslathoz kell 
igazítani. A tagállamok által az idegenhonos fajok invázióinak felszámolására korai 
szakaszban tett intézkedéseknek bizonyos feltételek mellett uniós társfinanszírozásra 
jogosultnak kell lenniük. A társfinanszírozásra jogosult költségeknek ki kell terjedniük az 
invázió korai szakaszában tett felszámolási intézkedések értelmében megsemmisített növények 
értékéért a vállalkozóknak folyósított kártérítésre is. 

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 3 bekezdés – b pont
[…]/2013/EU rendelet
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A második bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

b) A második bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:

„Az első bekezdés c) pontjában foglalt 
feltételt teljesítő intézkedések esetében a 
támogatás nem fedezi a Bizottság által 
a(z) […]/[…]/EU rendelet* 29. cikkének 
(1) bekezdése alapján elfogadott 
intézkedés lejárata után felmerülő 
költségeket.

„Az első bekezdés c) pontjában foglalt 
feltételt teljesítő intézkedések esetében a 
támogatás nem fedezi a Bizottság által 
a(z) […]/[…]/EU rendelet* 29. cikkének 
(1) bekezdése alapján elfogadott 
intézkedés lejárata után felmerülő 
költségeket.

______________________ _________________
* HL L […]., […], […]. o.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 

* HL L […]., […], […]. o.” [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy ezt a jelen 
rendeletre hivatkozó lábjegyzetet illessze 
be a növénykártevők elleni védelmi 
intézkedésekről szóló [.…]/2013/EU 
rendeletbe].
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animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

Or. en

Indokolás

A hivatkozást helyesbíteni kell (lásd a többi módosítást).

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 4 bekezdés – a pont – c a alpont
[…]/2013/EU rendelet
19 cikk – 1 bekezdés – c a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„ca) a(z) […]/[…]/EU rendelet* 2. cikke 
(7) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett vállalkozók számára az adott 
rendelet 6. cikkének (2) bekezdése 
szerinti jegyzékben felsorolt kiemelt 
zárlati károsítók tekintetében az adott 
rendelet 16. cikkében említett 
intézkedések hatálya alá tartozó, 
megsemmisített növények, növényi 
termékek vagy egyéb áruk értéke után 
folyósított kártérítés miatt felmerülő 
tagállami költségek;

„ca) a(z) […]/[…]/EU rendelet* 2. cikke 
(7) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett vállalkozók számára az adott 
rendelet 6. cikkének (2) bekezdése 
szerinti jegyzékben felsorolt kiemelt 
zárlati károsítók tekintetében az adott 
rendelet 16. cikkében említett 
intézkedések hatálya alá tartozó, 
megsemmisített növények, növényi 
termékek vagy egyéb áruk és más 
veszteségek értéke után folyósított 
kártérítés miatt felmerülő tagállami 
költségek;

___________________ ________________
* HL L […]., […], […]. o.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material].

* HL L […]., […], […]. o.” [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy ezt a jelen 
rendeletre hivatkozó lábjegyzetet illessze 
be a növénykártevők elleni védelmi 
intézkedésekről szóló [.…]/2013/EU 
rendeletbe].

Or. en



PA\1006056HU.doc 45/49 PE521.552v01-00

HU

Indokolás

A hivatkozást helyesbíteni kell (lásd a többi módosítást).

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 4 bekezdés – a pont – c b alpont (új)
[…]/2013/EU rendelet
19 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a(z) […]/[…]/EU rendelet* 2. cikke 
(7) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett vállalkozók számára a(z) 
[…]/[…]/EU rendelet** 15. cikkének 
megfelelően az invázió korai szakaszában 
végzett gyors felszámolás céljából 
elfogadott intézkedések hatálya alá 
tartozó, megsemmisített növények, 
növényi termékek vagy egyéb áruk értéke 
után folyósított kártérítés miatt felmerülő 
tagállami költségek.
_____________________________
* HL L […]., […], […]. o.” [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy ezt a jelen rendeletre 
hivatkozó lábjegyzetet illessze be a 
növénykártevők elleni védelmi 
intézkedésekről szóló [.…]/2013/EU 
rendeletbe]. 
** HL L […]., […], […]. o.” [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy ezt a jelen rendeletre 
hivatkozó lábjegyzetet illessze be az 
idegenhonos özönfajok betelepedésének és 
elterjedésének a megelőzéséről és féken 
tartásáról szóló [.…]/2013/EU 
rendeletbe].

Or. en

Indokolás

A hivatkozást helyesbíteni kell (lásd a többi módosítást).
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Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 4 bekezdés – a pont – c c alpont (új)
[…]/2013/EU rendelet
19 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) a(z) […]/[…]/EU rendelet* 2. cikke 
(7) bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett vállalkozók számára az Unió 
területének kiemelt zárlati károsítók elleni 
védelme érdekében nélkülözhetetlen, 
fokozott biológiai biztonsági intézkedések 
végrehajtásáért folyósított kártérítés 
költségei.
_____________________________
* HL L […]., […], […]. o.” [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy ezt a jelen rendeletre 
hivatkozó lábjegyzetet illessze be a 
növénykártevők elleni védelmi 
intézkedésekről szóló [.…]/2013/EU 
rendeletbe]. 

Or. en

Indokolás

A vállalkozóknak kártérítést kell nyújtani azon fokozott biológiai biztonsági intézkedések 
elvégzéséért, amelyek nélkülözhetetlenek a kiemelt zárlati károsítókkal kapcsolatos korai 
fellépéshez.

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 4 bekezdés – c pont
[…]/2013/EU rendelet
19 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a szöveg a következő második 
albekezdéssel egészül ki:

c) a szöveg a következő második 
albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdés ca) pontja 
alkalmazásában a kártérítés nem 

„Az első albekezdés ca), cb) és cc) pontja 
alkalmazásában a kártérítés nem 
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haladja meg a növények, növényi 
termékek vagy egyéb áruk közvetlen 
megsemmisítésük előtt piaci értékét, és a 
maradványértéket, ha van ilyen, le kell 
vonni a kártérítés összegéből.”

haladja meg a növények, növényi 
termékek vagy egyéb áruk közvetlen 
megsemmisítésük előtt piaci értékét, és a 
maradványértéket, ha van ilyen, le kell 
vonni a kártérítés összegéből.”

Or. en

Indokolás

A vállalkozóknak kártérítést kell nyújtani azon fokozott biológiai biztonsági intézkedések 
elvégzéséért, amelyek nélkülözhetetlenek a kiemelt zárlati károsítókkal kapcsolatos korai 
fellépéshez.

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 5 bekezdés – a pont – 1 lábjegyzet
[…]/2013/EU rendelet
19 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

* HL L […]., […], […]. o.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* HL L […]., […], […]. o.” [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy ezt a jelen 
rendeletre hivatkozó lábjegyzetet illessze 
be a növénykártevők elleni védelmi 
intézkedésekről szóló [.…]/2013/EU 
rendeletbe].

Or. en

Indokolás

A hivatkozást helyesbíteni kell (lásd a többi módosítást).

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
102 cikk – 5 bekezdés – b pont – 1 lábjegyzet
[…]/2013/EU rendelet
19 cikk – 1 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

* HL L […]., […], […]. o.” [Office of 
Publications, please insert this footnote, 
referring to the present Regulation, in 
Regulation (EU) No [.…]/2013 laying 
down provisions for the management of 
expenditure relating to the food chain, 
animal health and animal welfare, and 
relating to plant health and plant 
reproductive material]

* HL L […]., […], […]. o.” [Kérjük a 
Kiadóhivatalt, hogy ezt a jelen 
rendeletre hivatkozó lábjegyzetet illessze 
be a növénykártevők elleni védelmi 
intézkedésekről szóló [.…]/2013/EU 
rendeletbe].

Or. en

Indokolás

A hivatkozást helyesbíteni kell (lásd a többi módosítást).

Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – I szakasz – 4 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

q) az élelmezésbiztonságra gyakorolt 
hatások;

q) az élelmezésbiztonságra vagy az 
élelmiszer-biztonságra gyakorolt hatások;

Or. en

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – II szakasz – 1 bekezdés – b pont – iii a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. az Unió területén található növények 
sokféleségének csökkenése. 

Or. en
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Indokolás

Az uniós zárlati károsítókat kiemelt zárlati károsítónak kell minősíteni, ha bekerülésük, 
betelepülésük vagy elterjedésük az EU-ban található növények sokféleségének csökkenéséhez 
vezetne.


