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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015 A8-0046/116 

Módosítás  116 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A végrehajtási jogi aktus elfogadása a 27. 

cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

történik. 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadása a 26a. cikkben foglaltaknak 

megfelelően történik. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Módosítás  117 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság az EFSA szakvéleményének 

közzétételét követő három hónapon belül a 

27. cikk (1) bekezdésében említett 

bizottság elé terjeszti a harmadik országból 

származó hagyományos élelmiszer uniós 

forgalomba hozatalának engedélyezését és 

az uniós jegyzék naprakésszé tételét 

szolgáló végrehajtási jogi aktus tervezetét, 

figyelembe véve a következőket: 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

a Hatóság szakvéleményének közzétételét 

követő három hónapon belül 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

tervezetét nyújtsa be a harmadik országból 

származó hagyományos élelmiszer uniós 

forgalomba hozatalának engedélyezésére, 

és az uniós jegyzék naprakésszé tételére 

vonatkozóan, figyelembe véve a 

következőket: 

Or. en 



 

AM\1076650HU.doc  PE568.557v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/118 

Módosítás  118 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A végrehajtási jogi aktus elfogadása a 27. 

cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

történik. 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadása a 26a. cikkben foglaltaknak 

megfelelően történik. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Módosítás  119 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 23a. cikk 

 A tagállamok kiváltságai 

 (1) Ha valamely tagállam új információ 

vagy meglévő információ újraértékelése 

alapján megalapozottan feltételezi, hogy 

egy olyan élelmiszer vagy élelmiszer-

összetevő, amely megfelel az e rendeletben 

foglaltaknak, az emberi egészségre vagy a 

környezetre nézve veszélyt jelent, a saját 

területén a kérdéses élelmiszer vagy 

élelmiszer-összetevő forgalomba hozatalát 

és használatát ideiglenesen korlátozhatja 

vagy felfüggesztheti. A tagállam erről 

haladéktalanul tájékoztatja a többi 

tagállamot és a Bizottságot, döntése 

indokainak megjelölésével. 

 (2) A Bizottság az Európai Élelmiszer-

biztonsági Hatósággal szoros 

együttműködésben a lehető leghamarabb 

megvizsgálja az (1) bekezdésben megjelölt 

indokokat és megteszi a szükséges 

intézkedéseket. Az a tagállam, amely az 

(1) bekezdésben említett döntést meghozta, 
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az intézkedések hatálybalépéséig 

fenntarthatja azt. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Módosítás  120 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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 9. cikk (3) bekezdésében, 

11. cikk (1) bekezdésében, valamint 17. 

cikk (1) bekezdésében említett, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól az e rendelet 

hatálybalépésétől kezdődő hatállyal. A 

Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 

ötéves időtartam letelte 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 időtartamra. 
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 (3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 9. cikk (3) 

bekezdésében, a 11. cikk (1) 

bekezdésében, valamint a 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 9. cikk (3) bekezdésének, a 11. cikk 

(1) bekezdésének vagy a 17. cikk (1) 

bekezdésének megfelelően elfogadott 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlament vagy a Tanács a jogi aktusról 

szóló értesítéstől számított két hónapos 

határidőn belül nem emel kifogást, illetve 

akkor, ha a határidő lejártát megelőzően 

az Európai Parlament és a Tanács 

egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 

hogy nem kíván kifogást emelni. Az 

Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére az említett időszak két 

hónappal meghosszabbodik. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Módosítás  121 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

29 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 29a. cikk 

 A klónozott állatokból vagy azok utódaiból 

származó élelmiszerekre vonatkozó 

átmeneti intézkedések 

 Addig, amíg nem lép hatályba külön 

jogszabály a klónozott állatokból vagy 

utódaikból készített élelmiszerre 

vonatkozóan, az ilyen élelmiszerhez uniós 

forgalomba hozatalakor –beleértve a 

behozatalt is – a következő információt 

kell mellékelni a végső fogyasztó számára: 

„Klónozott állatokból/ klónozott állatok 

utódaiból készített élelmiszer.” 

Előrecsomagolt élelmiszer esetében ezt az 

élelmiszerre vonatkozó információt címke 

segítségével kell elérhetővé tenni. Minden 

más esetben ezt az élelmiszerre vonatkozó 

információt más kísérő dokumentum 

segítségével kell elérhetővé tenni. 

Or. en 
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