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Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A 2001/18/EK irányelvbe a termesztési 

célú GMO-k tekintetében az 

(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 

módosítások indokai az 

1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 

egyéb GMO-kra és géntechnológiával 

módosított élelmiszerekre és 

takarmányokra is érvényesek. Az 

1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó, 

nem termesztési célú termékek 

engedélyezésére vonatkozó végrehajtási 

határozatról a vonatkozó bizottságban vagy 

a Tanácsban végrehajtott szavazások 

végeredménye mindig az, hogy az illetékes 

testület nem nyilvánít véleményt (sem az 

engedélyezés mellett, sem ellene nem 

alakul ki minősített többség), valamint 

vannak olyan tagállamok, ahol tilos az 

ilyen termékek felhasználása. Mindezeket 

figyelembe véve helyénvaló módosítani az 

1829/2003/EK rendeletet annak érdekében, 

hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen a 

területük egészén vagy egy részén 

korlátozni vagy megtiltani a GMO-k és a 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok felhasználását olyan, az 

uniós joggal összeegyeztethető nyomós 

indokok alapján, amelyek nincsenek 

összefüggésben az emberek és állatok 

egészségével és a környezettel kapcsolatos 

kockázatokkal, mivel azok értékelése 

(7) A 2001/18/EK irányelvbe a termesztési 

célú GMO-k tekintetében az 

(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 

módosítások indokai az 

1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 

egyéb GMO-kra és géntechnológiával 

módosított élelmiszerekre és 

takarmányokra is érvényesek. Az 

1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó, 

nem termesztési célú termékek 

engedélyezésére vonatkozó végrehajtási 

határozatról a vonatkozó bizottságban vagy 

a Tanácsban végrehajtott szavazások 

végeredménye mindig az, hogy az illetékes 

testület nem nyilvánít véleményt (sem az 

engedélyezés mellett, sem ellene nem 

alakul ki minősített többség), valamint 

vannak olyan tagállamok, ahol tilos az 

ilyen termékek felhasználása. Mindezeket 

figyelembe véve helyénvaló módosítani az 

1829/2003/EK rendeletet annak érdekében, 

hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen a 

területük egészén vagy egy részén 

korlátozni vagy megtiltani a GMO-k és a 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok forgalomba hozatalát az 

uniós joggal összeegyeztethető okok 

alapján. Ez a lehetőség nem terjed ki a 

termesztési célú GMO-kra, amelyekre a 

2001/18/EK irányelvbe az 

(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 
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uniós szinten már megtörtént az 

1829/2003/EK rendelet alapján. Ez a 

lehetőség nem terjed ki a termesztési célú 

GMO-kra, amelyekre a 

2001/18/EK irányelvbe az 

(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 

módosítások vonatkoznak. 

módosítások vonatkoznak. 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy az engedélyezést követően 

olyan intézkedéseket fogadjanak el, 

amelyek korlátozzák vagy megtiltják 

valamely GMO-nak vagy 

géntechnológiával módosított 

élelmiszernek vagy takarmánynak, vagy 

GMO-k vagy géntechnológiával módosított 

élelmiszerek vagy takarmányok 

csoportjának a területük egészén vagy egy 

részén való felhasználását olyan, az uniós 

joggal összeegyeztethető nyomós indokok 

alapján, amelyek összhangban állnak az 

arányosság elvével, a belföldi és nem 

belföldi termékek közötti 

megkülönböztetésmentesség elvével, 

valamint az EUMSZ 34. és 36. cikkével és 

216. cikkének (2) bekezdésével. 

(8) Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy az engedélyezést követően 

olyan intézkedéseket fogadjanak el, 

amelyek korlátozzák vagy megtiltják 

valamely GMO-nak vagy 

géntechnológiával módosított 

élelmiszernek vagy takarmánynak, vagy 

GMO-k vagy géntechnológiával módosított 

élelmiszerek vagy takarmányok 

csoportjának a területük egészén vagy egy 

részén való forgalomba hozatalát olyan, az 

uniós joggal összeegyeztethető  indokok 

alapján, amelyek összhangban állnak az 

EUMSZ 34. és 36. cikkével és 

216. cikkének (2) bekezdésével. 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az e rendelet alapján elfogadott 

korlátozások vagy tilalmak a 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok felhasználására, nem 

pedig azok szabad forgalmára vagy 

behozatalára vonatkoznak. 

(9) Az e rendelet alapján elfogadott 

korlátozások vagy tilalmak a 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok forgalomba hozatalára, 

nem pedig azok szabad forgalmára vagy 

behozatalára vonatkoznak. 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az emberi és állati egészség és a 

környezet védelmének az 

1829/2003/EK rendelet által előírt 

engedélyezési eljárás révén elért szintje az 

Unió egészében egységes tudományos 

értékelést igényel, és ezt a helyzetet ez a 

rendelet nem változtathatja meg. 

Ennélfogva az 1829/2003/EK rendeletben 

a kockázatértékelők és a kockázatkezelők 

részére biztosított hatáskörökkel való 

ütközések elkerülése érdekében a 

tagállamok nem hivatkozhatnak olyan 

egészségi vagy környezeti kockázatokkal 

összefüggő indokokra, amelyeket az 

1829/2003/EK rendeletben és különösen 

annak 10., 22. és 34. cikkében már 

megállapított eljárás szerint kell kezelni. 

törölve 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az e rendelet alapján elfogadott 

tagállami intézkedések tekintetében uniós 

szinten ellenőrzési és tájékoztatási eljárást 

kell végrehajtani a belső piac működése 

céljából. Az e rendeletben előírt ellenőrzés 

és tájékoztatás mértékére figyelemmel nem 

szükséges ezen felül előírni a 

98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv
15

 alkalmazását. Az 

1829/2003/EK rendeletbe e rendelettel 

bevezetett módosítások kimondják, hogy a 

tagállamok az engedély teljes időbeli 

hatálya alatt korlátozhatják vagy 

megtilthatják a GMO-knak és a 

géntechnológiával módosított 

élelmiszereknek és takarmányoknak a 

területük egészén vagy egy részén való 

felhasználását, feltéve, hogy a 

meghatározott várakozási időszak, 

amelynek során a Bizottságnak és a többi 

tagállamnak módjukban áll a javasolt 

intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt 

tenni, már letelt. Az érintett tagállamnak 

ezért az intézkedések tervezetét 

elfogadásuk előtt legalább 3 hónappal meg 

kell küldenie a Bizottságnak, hogy a 

Bizottságnak és a többi tagállamnak 

lehetősége legyen észrevételt tenni arra 

vonatkozóan, és az említett időszak alatt a 

tagállamnak tartózkodnia kell a szóban 

(11) Az e rendelet alapján elfogadott 

tagállami intézkedések tekintetében uniós 

szinten ellenőrzési és tájékoztatási eljárást 

kell végrehajtani a belső piac működése 

céljából. Az e rendeletben előírt ellenőrzés 

és tájékoztatás mértékére figyelemmel nem 

szükséges ezen felül előírni a 

98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv
15

 alkalmazását. Az 

1829/2003/EK rendeletbe e rendelettel 

bevezetett módosítások kimondják, hogy a 

tagállamok az engedély teljes időbeli 

hatálya alatt korlátozhatják vagy 

megtilthatják a GMO-knak és a 

géntechnológiával módosított 

élelmiszereknek és takarmányoknak a 

területük egészén vagy egy részén való 

forgalomba hozatalát, feltéve, hogy a 

meghatározott várakozási időszak, 

amelynek során a Bizottságnak és a többi 

tagállamnak módjukban áll a javasolt 

intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt 

tenni, már letelt. Az érintett tagállamnak 

ezért az intézkedések tervezetét 

elfogadásuk előtt legalább 3 hónappal meg 

kell küldenie a Bizottságnak, hogy a 

Bizottságnak és a többi tagállamnak 

lehetősége legyen észrevételt tenni arra 

vonatkozóan, és az említett időszak alatt a 

tagállamnak tartózkodnia kell a szóban 
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forgó intézkedések elfogadásától és 

végrehajtásától. A meghatározott 

„várakozási időszak” leteltét követően a 

tagállam az intézkedéseket elfogadhatja 

akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottság 

vagy a tagállamok észrevételeinek 

figyelembevételével módosított formában. 

Lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, 

hogy még az e rendelet alapján hozott 

intézkedések által érintett termék 

engedélyezése előtt tájékoztathassák a 

Bizottságot az intézkedésekről annak 

érdekében, hogy a korlátozás vagy tilalom 

az uniós engedély hatálybalépésének 

napján lépjen életbe. 

forgó intézkedések elfogadásától és 

végrehajtásától. A meghatározott 

„várakozási időszak” leteltét követően a 

tagállam az intézkedéseket elfogadhatja 

akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottság 

vagy a tagállamok észrevételeinek 

figyelembevételével módosított formában. 

Lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, 

hogy még az e rendelet alapján hozott 

intézkedések által érintett termék 

engedélyezése előtt tájékoztathassák a 

Bizottságot az intézkedésekről annak 

érdekében, hogy a korlátozás vagy tilalom 

az uniós engedély hatálybalépésének 

napján lépjen életbe. 

__________________ __________________ 

15
 Az Európai Parlament és a Tanács 

1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a 

műszaki szabványok és szabályok terén 

történő információszolgáltatási eljárás és 

az információs társadalom szolgáltatásaira 

vonatkozó szabályok megállapításáról 

(HL L 204., 1998.7.21., 37. o.). 

15
 Az Európai Parlament és a Tanács 

1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a 

műszaki szabványok és szabályok terén 

történő információszolgáltatási eljárás és 

az információs társadalom szolgáltatásaira 

vonatkozó szabályok megállapításáról 

(HL L 204., 1998.7.21., 37. o.). 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az e rendelet alapján GMO-k vagy 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok felhasználásának 

korlátozására vagy megtiltására elfogadott 

intézkedések nem érinthetik e termékek 

vagy az azokból származó termékek más 

tagállamokban való felhasználását. Ezen 

túlmenően ez a rendelet és az ennek 

alapján elfogadott tagállami intézkedések 

nem érinthetik a géntechnológiával 

módosított anyagnak egyéb termékekben 

való nem szándékos és véletlen 

előfordulása tekintetében meghatározott 

uniós jogi követelményeket, és nem 

érinthetik az e követelményeknek 

megfelelő termékek forgalomba hozatalát 

és felhasználását. 

(13) Az e rendelet alapján GMO-k vagy 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok forgalomba hozatalának 

korlátozására vagy megtiltására elfogadott 

intézkedések nem érinthetik e termékek 

vagy az azokból származó termékek más 

tagállamokban való forgalomba hozatalát. 

Ezen túlmenően ez a rendelet és az ennek 

alapján elfogadott tagállami intézkedések 

nem érinthetik a géntechnológiával 

módosított anyagnak egyéb termékekben 

való nem szándékos és véletlen 

előfordulása tekintetében meghatározott 

uniós jogi követelményeket, és nem 

érinthetik az e követelményeknek 

megfelelő termékek forgalomba hozatalát 

és felhasználását. 

Or. en 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok elfogadhatnak olyan 

intézkedéseket, amelyek korlátozzák vagy 

megtiltják az e rendelet szerint 

engedélyezett, a 3. cikk (1) bekezdésében 

és a 15. cikk (1) bekezdésében említett 

termékek felhasználását, feltéve hogy a 

szóban forgó intézkedések: 

(1) A tagállamok elfogadhatnak olyan 

intézkedéseket, amelyek korlátozzák vagy 

megtiltják az e rendelet szerint 

engedélyezett, a 3. cikk (1) bekezdésében 

és a 15. cikk (1) bekezdésében említett 

termékek forgalomba hozatalát, feltéve 

hogy a szóban forgó intézkedések: 

Or. en 
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1 cikk – 1 bekezdés 
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34 a cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) indokolással vannak ellátva és az uniós 

joggal összeegyeztethető olyan nyomós 

indokokon alapulnak, amelyek semmilyen 

esetben sem mondanak ellent az e 

rendelet értelmében elvégzett 

kockázatértékelésnek; 

a) indokolással vannak ellátva és az uniós 

joggal összeegyeztethető indokokon 

alapulnak, különös tekintettel az 

elővigyázatosság elvére; 

Or. en 
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34 a cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) arányosak és 

megkülönböztetésmentesek. 

törölve 

Or. en 

 

 


