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***I
JELENTÉSTERVEZET
az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb 
szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar 
szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 
320/2006/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

A vélemény előadója: Czesław Adam Siekierski

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)
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Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak. 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.



PR\1064366HU.doc 3/5 PE560.619v01-00

HU

TARTALOM

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE ............5



PE560.619v01-00 4/5 PR\1064366HU.doc

HU



PR\1064366HU.doc 5/5 PE560.619v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb 
szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar 
szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK 
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2015)0174),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 
42. cikkének első albekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0101/2015),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 50. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0000/2015),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 
lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL C ..., ...


