
 

 

 PE568.557/ 1 

 HU 

 

 

 

 

23.10.2015 A8-0046/ 090-090 

 

 

MÓDOSÍTÁSOK 090-090  
előterjesztette: Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

 

Jelentés 

James Nicholson A8-0046/2014 

Új élelmiszerek 

 

Rendeleti javaslat (COM(2013)0894 – C8-0487/2013 – 2013/0435(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Módosítás  90 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 26a. cikk 

 A felhatalmazás gyakorlása 

 (1) A Bizottság az e cikkben 

meghatározott feltételek mellett 

felhatalmazást kap felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. 

 (2) A Bizottság a 4. cikk (3) bekezdésében, 

az 9. cikk (3) bekezdésében, a 11. cikk 

(1) bekezdésében, a 14. cikkben, a 

4. cikkben és a 17. cikk (1) bekezdésében 

említett felhatalmazást a …*-tól/től 

számított hét évre kapja. A Bizottság 

legkésőbb kilenc hónappal a hétéves 

időtartam vége előtt jelentést készít a 

felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal az egyes időtartamok vége előtt, 

akkor a felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 
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időtartamra. 

 (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 4. cikk (3) 

bekezdésében, a 9. cikk (3) bekezdésében, 

a 11. cikk (1) bekezdésében, a 14. cikk (4) 

bekezdésében, valamint az 17. cikk (1) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban megjelölt 

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 

érvényességét. 

 (4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti az 

Európai Parlamentet és a Tanácsot e jogi 

aktus elfogadásáról. 

 (5) A 4. cikk (3) bekezdése, a 9. cikk (3) 

bekezdése, a 11. cikk (1) bekezdése, a 14. 

cikk (4) bekezdése, valamint a 17. cikk (1) 

bekezdése értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 

két hónapon belül 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 ez az időtartam 

két hónappal meghosszabbodik. 

 __________________ 

 *HL: kérjük, illesszék be e rendelet 

hatálybalépésének időpontját. 

 

 


