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Módosítás 126
Theodoros Skylakakis

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Az uniós politikák végrehajtása során 
biztosítani kell az emberi egészség magas 
szintű védelmét. Szükség szerint kellő 
figyelmet kell fordítani a 
környezetvédelemre és az állatjólétre.

(2) Az uniós politikák végrehajtása során 
biztosítani kell az emberi egészség magas 
szintű védelmét. Szükség szerint kellő 
figyelmet kell fordítani a 
környezetvédelemre és az állatjólétre, 
tekintetbe véve az állatok gondolkodásra 
és érzésre való vélelmezett képességét.

Or. en

Indokolás

Az állatok gondolkodásra és érzésre való vélelmezett képességének szintje fajonként változó, 
amit szükség szerint megfelelően tekintetbe kell venni.

Módosítás 127
Elena Oana Antonescu

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) Azt is tisztázni kell, hogy az olyan 
élelmiszert, amelyet élelmiszergyártásban
azelőtt nem használt gyártástechnológiával 
állítottak elő az Unióban, újnak kell 
tekinteni. A rendelet hatályának 
különösképpen az 
állattenyésztés/növénytermesztés és az 
élelmiszer-előállítás során használt 
feltörekvő technológiákra kell kiterjednie, 
melyek hatással vannak az élelmiszerekre, 
tehát ezáltal befolyásolhatják az 
élelmiszerek biztonságát is. Az új 
élelmiszer fogalmába tehát bele kell 
tartoznia a nem hagyományos 

(6) Azt is tisztázni kell, hogy az olyan 
élelmiszert, amelyet az Unióban való 
forgalmazásra és fogyasztásra szánt 
élelmiszerek gyártására azelőtt nem 
használt gyártástechnológiával állítottak 
elő, újnak kell tekinteni. A rendelet 
hatályának különösképpen az 
állattenyésztés/növénytermesztés és az 
élelmiszer-előállítás során használt 
feltörekvő technológiákra kell kiterjednie, 
melyek hatással vannak az élelmiszerekre, 
tehát ezáltal befolyásolhatják az 
élelmiszerek biztonságát is. Az új 
élelmiszer fogalmába tehát bele kell 
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módszerekkel tenyésztett állatokból és 
utódaikból származó élelmiszereknek, a 
nem hagyományos módszerekkel 
termesztett növényekből származó 
élelmiszereknek, az élelmiszerekre 
esetlegesen ható új gyártástechnológiák 
segítségével előállított élelmiszereknek, 
valamint a mesterséges nanoanyagokat 
tartalmazó vagy azokból álló 
élelmiszereknek. A hagyományos 
termesztési illetve tenyésztési 
módszerekkel létrehozott új 
növényfajtákból vagy új állatfajokból 
származó élelmiszerek nem tekintendők új 
élelmiszereknek. Továbbá, azt is tisztázni 
kell, hogy az Unióban újnak számító, 
harmadik országból származó élelmiszerek 
– akár feldolgozottak, akár 
feldolgozatlanok (pl. gyümölcs, lekvár, 
gyümölcslé) – kizárólag akkor tekinthetők 
hagyományosnak, ha a 178/2002/EK 
rendeletben meghatározott elsődleges 
termelésből származnak. Az így előállított 
élelmiszerek körébe azonban nem 
tartozhatnak sem az olyan állatokból vagy 
növényekből előállított élelmiszerek, 
amelyek esetében nem hagyományos 
tenyésztési illetve termesztési módszereket 
alkalmaztak vagy az ezen állatok utódaiból 
előállított élelmiszerek, sem azon 
élelmiszerek, amelyek esetében új 
gyártástechnológiákat alkalmaztak.

tartoznia a nem hagyományos 
módszerekkel tenyésztett állatokból és 
utódaikból származó élelmiszereknek, a 
nem hagyományos módszerekkel 
termesztett növényekből származó 
élelmiszereknek, az élelmiszerekre 
esetlegesen ható új gyártástechnológiák 
segítségével előállított élelmiszereknek, 
valamint a mesterséges nanoanyagokat 
tartalmazó vagy azokból álló 
élelmiszereknek. A hagyományos 
termesztési illetve tenyésztési 
módszerekkel létrehozott új 
növényfajtákból vagy új állatfajokból 
származó élelmiszerek nem tekintendők új 
élelmiszereknek. Továbbá, azt is tisztázni 
kell, hogy az Unióban újnak számító, 
harmadik országból származó élelmiszerek 
– akár feldolgozottak, akár 
feldolgozatlanok (pl. gyümölcs, lekvár, 
gyümölcslé) – kizárólag akkor tekinthetők 
hagyományosnak, ha a 178/2002/EK 
rendeletben meghatározott elsődleges 
termelésből származnak. Az így előállított 
élelmiszerek körébe azonban nem 
tartozhatnak sem az olyan állatokból vagy 
növényekből előállított élelmiszerek, 
amelyek esetében nem hagyományos 
tenyésztési illetve termesztési módszereket 
alkalmaztak vagy az ezen állatok utódaiból 
előállított élelmiszerek, sem azon 
élelmiszerek, amelyek esetében új 
gyártástechnológiákat alkalmaztak.

Or. ro

Indokolás

Ez a jogi eszköz új élelmiszerek belső piacon történő forgalomba hozatalát szabályozza, akár 
az EU-ban, akár – speciális feltételek mellett – harmadik országokban gyártják őket. A 
rendelet nem vonatkozik a harmadik országok piacaira szánt élelmiszerekre.
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Módosítás 128
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
18 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(18a) Az állatkísérletek elkerülése 
érdekében e rendelet alkalmazásában 
gerinces állatokon csak legvégső esetben 
lehet kísérleteket végrehajtani. E 
rendeletnek biztosítania kell, hogy a 
lehető legritkább esetben végezzenek 
állatkísérleteket gerinces állatokon –
kiemelt figyelmet fordítva az ismételt 
kísérletekre –, továbbá elő kell segítenie a 
nem állatkísérleteken alapuló kísérleti 
módszereket és az intelligens kísérleti 
stratégiákat. 
A gerinces állatokon végzett kísérletekből 
nyert meglévő eredményeket meg kell 
osztani az új élelmiszerek fejlesztésének 
folyamatában. Ezen túlmenően a kísérleti 
és egyéb tudományos célokra használt 
állatok védelmére vonatkozó tagállami 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló, 1986. 
november 24-i 86/609/EGK tanácsi 
irányelvvel1 összhangban a gerinces 
állatokon végzett kísérleteket 
helyettesíteni, korlátozni vagy finomítani 
kell. 
E rendelet végrehajtásának lehetőség 
szerint megfelelő alternatív kísérleti 
módszerek alkalmazásán kell alapulnia. A 
Bizottság legkésőbb e rendelet 
hatálybalépését követő hét éven belül 
felülvizsgálja a gerinces állatokon végzett 
kísérletekből nyert eredményekre 
vonatkozó adatvédelmi szabályokat, 
amelyeket szükség szerint megváltoztat. 
1 HL L 358., 1986.12.18., 1. o.

Or. it
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Indokolás

Az ismételt kísérletek megszüntetése azt jelentené például, hogy a továbbiakban nem lehetne 
daganatok újbóli megjelenését előidézni állatokban, aminek következtében viszont lehetetlen 
lenne meggyőződni az esetleges egészségi hatásokról a terápia második és harmadik 
szakaszában. Nem szabad elfeledni, hogy a tumorral vagy szarkómával megműtött emberek 
legalább 30%-ánál előfordulnak kiújuló daganatok. Ha nem engedélyeznénk ezeket az 
állatkísérleteket, az azt jelentené, hogy a kísérleteket közvetlenül a betegeken kellene 
elvégezni.

Módosítás 129
Pilar Ayuso and Renate Sommer

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
19 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(19a) Az etikai és környezetvédelmi 
szempontokat a kockázatkezelés részeként 
kell figyelembe venni az engedélyezési 
eljárás során. Ezen szempontok 
értékelését a tudomány és az új 
technológiák etikai kérdéseit vizsgáló 
európai csoport, illetve az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség végzi el.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás részben visszaállítja az EP első olvasatbeli 23. módosítását.

Módosítás 130
Oreste Rossi

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
22 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(22) Lehetővé kell tenni, hogy a harmadik 
országokból származó hagyományos 
élelmiszereket – amennyiben szerepelnek 
a harmadik országokból származó 

(22) A harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerek biztonsági 
értékelése és kezelése kapcsán figyelembe 
kell venni a hatályos uniós szabályokat.
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hagyományos élelmiszerek listáján –
forgalomba lehessen hozni az Unióban, 
ugyanazon feltételekkel, mint amelyek 
mellett a hosszú ideje tartó biztonságos 
használatot bebizonyították. A harmadik 
országokból származó hagyományos 
élelmiszerek biztonsági értékelése és 
kezelése kapcsán figyelembe kell venni az 
élelmiszereknek a származási hely szerinti 
országban történt hosszú időn át tartó 
biztonságos használatát. A nem 
élelmiszerként történő vagy nem a 
szokásos étrendhez kapcsolódó 
felhasználás nem számít bele a hosszú 
időn át tartó biztonságos használatba.

Or. it

Indokolás

El kell kerülni azon termékek importját és forgalomba hozatalát, amelyek nem felelnek meg az 
uniós szabályozásnak, illetve amelyeknek összes vagy egyes  összetevői kihalással fenyegetett 
állat- vagy növényfajokból származnak.

Módosítás 131
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
34 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(34) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozat1 5. és 7. 
cikkével összhangban kell elfogadni.

törölve

1 HL C 184., 2008.8.30., 23. o.

Or. en
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Módosítás 132
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
35 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(35) A Bizottságot fel kell hatalmazni 
különösen arra, hogy e rendelkezéseknek 
a tagállamok általi, releváns kritériumok 
alapján történő, összehangolt 
végrehajtása érdekében tisztázzon 
bizonyos fogalommeghatározásokat, 
beleértve többek között a mesterséges 
nanoanyag fogalmának a 
meghatározását, figyelembe véve a 
műszaki és tudományos fejlődést, 
valamint a nem hagyományos 
állattenyésztési módszerek 
meghatározását, köztük a genetikailag 
azonos állatok aszexuális szaporítására 
alkalmazott, 1997. május 15. előtt az 
Unióban élelmiszergyártásra nem 
használt módszereket. Továbbá, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
fogadjon el megfelelő átmeneti 
intézkedéseket, és tegye naprakésszé a 
harmadik országokból származó 
hagyományos élelmiszerek listáját és az 
uniós listát.

törölve

Or. en

Módosítás 133
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
36 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(36) Ezen kívül, a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el azon 

(36) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon kritériumok tekintetében, 
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kritériumok tekintetében, amelyek alapján 
eldönthető, hogy az élelmiszereket jelentős 
mértékben használták-e emberi 
fogyasztásra az Unióban, 1997. május 15. 
előtt. Különösen fontos, hogy a Bizottság 
szakértőkkel konzultáljon az előkészítő 
szakaszban, összhangban a Bizottságnak 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének végrehajtásáról 
szóló, 2009. december 9-i közleményben 
tett kötelezettségvállalásával,

amelyek alapján eldönthető, hogy az 
élelmiszereket jelentős mértékben 
használták-e emberi fogyasztásra az 
Unióban, 1997. május 15. előtt, annak 
meghatározása tekintetében, hogy vajon 
egy bizonyos típusú élelmiszer e rendelet 
hatálya alá esik-e, továbbá a „mesterséges 
nanoanyag” meghatározásának a 
műszaki és tudományos haladáshoz 
történő hozzáigazítása és azzal való 
egybehangolása tekintetében, 
összhangban a nemzetközi szinten később 
elfogadott fogalommeghatározásokkal, 
azon szabályok tekintetében, amelyek 
meghatározzák, hogy miként kell eljárni 
azokban az esetekben, amikor a Bizottság 
nem rendelkezik információkkal egy 
emberi fogyasztásra szánt élelmiszer 1997. 
május 15. előtti felhasználására 
vonatkozóan, valamint a 4. cikk (1) 
bekezdésének alkalmazására és az uniós 
lista aktualizálására vonatkozó szabályok 
tekintetében. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság megfelelő konzultációkat 
folytasson az előkészítő munka során, 
többek között szakértői szinten.

Or. en

Módosítás 134
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
2 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2b) Szükség szerint, és figyelembe véve az 
e cikkben megállapított hatályt, a 
Bizottság a 21. cikk szerinti és a 22–23. 
cikkben foglalt feltételeknek megfelelő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
révén meghatározhatja, hogy egy bizonyos 
típusú élelmiszer e rendelet hatálya alá 
tartozik-e. Ha egy új élelmiszer 
gyógyszerkészítményhez hasonló hatást 
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gyakorolhat az emberi szervezetre, a 
Bizottság kikérheti az Európai 
Gyógyszerügynökség (EMEA) véleményét 
arról, hogy ez az élelmiszer ezen rendelet 
helyett az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 hatálya 
alá esik-e.
1 HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatbeli 91. módosítása.

Módosítás 135
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
3 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A Bizottság további kritériumokat 
fogadhat el az e cikk (2) bekezdése a) 
pontjának i–iv. alpontjában, valamint a 
c), d) és e) pontjában foglalt 
fogalommeghatározások tisztázása 
érdekében, összhangban a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással.

(3) Tekintettel a különböző szervek által a 
nanoanyagok tekintetében nemzetközi 
szinten közzétett eltérő meghatározásokra 
és a nanotechnológia területén 
tapasztalható folyamatos műszaki és 
tudományos fejlődésre, a Bizottság ezen 
cikk (2) bekezdésének c) pontját – a 21. 
cikk szerinti és a 22–23. cikkben foglalt 
feltételeknek megfelelő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén – a műszaki és 
tudományos fejlődéshez igazítja, 
összhangban a későbbiekben nemzetközi 
szinten elfogadott 
fogalommeghatározásokkal.

Or. en
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Indokolás

Az EP első olvasatbeli 92. és 35. módosítása.

Módosítás 136
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
4 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Szükség esetén az illetékes hatóság 
konzultálhat más illetékes hatóságokkal 
és a Bizottsággal arról, hogy az élelmiszer 
milyen mértékben került emberi 
fogyasztásra, az Unióban, 1997. május 15. 
előtt. Az ilyen konzultációra adott 
válaszokat a Bizottságnak is továbbítani 
kell. A Bizottság összegzi a kapott 
válaszokat, és a konzultáció eredményét 
megküldi valamennyi illetékes 
hatóságnak.

(3) Az új élelmiszerek osztályozására 
vonatkozó információk teljességének 
biztosítása érdekében a Bizottság – a 21. 
cikk szerinti és a 22–23. cikkben foglalt 
feltételeknek megfelelő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén – legkésőbb ...-
ig* szabályokat fogad el arra 
vonatkozóan, hogy miként kell eljárni 
azokban az esetekben, amikor a Bizottság 
nem rendelkezik információkkal egy 
emberi fogyasztásra szánt élelmiszer 1997. 
május 15. előtti felhasználására 
vonatkozóan.
* Hat hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatbeli 40. módosítása.

Módosítás 137
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
4 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási 
intézkedéseket fogadhat el e cikk (3) 
bekezdésére vonatkozóan, összhangban a 

(4) A Bizottság a 21. cikk szerinti és a 22–
23. cikkben foglalt feltételeknek 
megfelelő, felhatalmazáson alapuló jogi 
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19. cikk (2) bekezdésében említett 
szabályozási bizottsági eljárással.

aktusok révén részletes szabályokat 
fogadhat el az (1) bekezdés alkalmazására 
vonatkozóan, különösen a tagállamoktól 
és/vagy élelmiszer-ipari vállalkozóktól 
begyűjtendő információk jellegét illetően.

Or. en

Indokolás

A bizottsági dokumentum 4. cikkének (2) bekezdése.

Módosítás 138
Pilar Ayuso and Renate Sommer

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
8 cikk – c a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

ca) a kockázatkezelés során figyelembe 
veszik az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökség azzal kapcsolatos véleményét –
amelyet legkésőbb az EFSA értékelésének 
közzététele napján kell közzétenni –, hogy 
a gyártási folyamat és a szokásos 
fogyasztás milyen mértékben hat károsan 
a környezetre;

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás részben visszaállítja az EP első olvasatbeli 47. módosítását.

Módosítás 139
Pilar Ayuso and Renate Sommer

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
8 cikk – c b pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

cb) a kockázatkezelés során figyelembe 
veszik a tudomány és az új technológiák 
etikai kérdéseit vizsgáló európai csoport 
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azzal kapcsolatos véleményét – amelyet 
legkésőbb az EFSA értékelésének 
közzététele napján kell közzétenni –, hogy 
milyen mértékben merülnek fel etikai 
kifogások.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás részben visszaállítja az EP első olvasatbeli 48. módosítását.

Módosítás 140
Daciana Octavia Sârbu

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
8 cikk – c c pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

cc) nem származik klónozott állatból vagy 
annak utódjaiból.

Or. en

Indokolás

A Parlament első olvasatbeli jelentése kifejezetten támogatta az ezen élelmiszerek uniós 
piacon történő forgalomba hozatalának betiltására irányuló jövőbeli jogszabályokat. Ez a 
módosítás biztosítaná, hogy ne lehessen forgalomba hozni ezeket az élelmiszereket e 
jogszabályok előterjesztését megelőzően.

Módosítás 141
Pilar Ayuso and Renate Sommer

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Az uniós listára kerülhetnek azok az 
élelmiszerek, amelyek esetében specifikus 
kockázatértékelési módszereket igénylő 
gyártási technológiákat alkalmaztak (pl. 
mesterséges nanoanyagokat tartalmazó 
élelmiszerek), feltéve, hogy megfelelő 
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kockázatértékelési módszerek állnak 
rendelkezésre, amelyeket az EFSA 
alkalmasnak talál az érintett élelmiszer 
használata biztonságosságának 
megállapítására.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás részben visszaállítja az EP első olvasatbeli 50. módosítását.

Módosítás 142
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
9 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az uniós listát naprakésszé kell tenni,
az 1331/2008/EK rendeletben 
meghatározott eljárással összhangban, és 
adott esetben e rendelet 16. cikkével 
összhangban.

(1) A Bizottság – többek között a 16. 
cikkben említett adatvédelmi esetekben –
az 1331/2008/EK rendeletben 
meghatározott eljárással összhangban 
naprakésszé teszi az uniós listát. Az 
1331/2008/EK rendelet 7. cikkének (4)–(6) 
bekezdésétől eltérve az uniós lista 
naprakésszé tételéről szóló rendeletet a 21. 
cikk szerinti és a 22–23. cikkben foglalt 
feltételeknek megfelelő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni. 
A Bizottság internetes honlapjának e célra 
fenntartott részében közzéteszi az uniós 
listát.

Or. en

Indokolás

A bizottsági dokumentum 7. cikkének (4) bekezdése.
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Módosítás 143
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
9 cikk – 2 g bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2g) A 16. cikk (1) bekezdésében említett 
időszak lejárta előtt az uniós listát e cikk 
(1) bekezdésével összhangban úgy kell 
naprakésszé tenni, hogy – feltéve, hogy az 
engedélyezett élelmiszer még mindig 
megfelel az ebben a rendeletben 
meghatározott feltételeknek – az e cikk (2) 
bekezdésének g) pontjában említett 
konkrét adatokra már nem térnek ki.

Or. en

Indokolás

A bizottsági dokumentum 7. cikkének (4) bekezdése.

Módosítás 144
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
9 cikk – 2 h bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2h) Az uniós lista új élelmiszer felvétele 
révén történő frissítése esetén, ahol az új 
élelmiszer nem áll a 16. cikk szerinti 
adatvédelem alá eső élelmiszerből, és nem 
tartalmaz ilyen élelmiszert, és
a) az új élelmiszer egyenértékű a létező 
élelmiszerekkel az összetétel, az 
anyagcsere és a nemkívánatos anyagok 
szintje tekintetében,
vagy
b) az új élelmiszer olyan élelmiszerekből 
áll vagy olyan élelmiszereket tartalmaz, 
amelyeket korábban az Unióban 
élelmiszerként való felhasználásra 
jóváhagytak, és a tervezett új felhasználás 
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várhatóan nem növeli jelentősen a 
fogyasztók – köztük a veszélyeztetett 
csoportokba tartozó fogyasztók – bevitelét,
az e rendelet 11. cikkében említett 
értesítési eljárást kell megfelelően 
alkalmazni, eltérve e cikk (1) bekezdésétől.

Or. en

Indokolás

Az EP első olvasatbeli 86. módosítása.

Módosítás 145
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
11 cikk – 6 és 7 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) Az érdekelt fél az eljárás bármely 
szakaszában visszavonhatja kérelmét.

(6) Az e cikkben előírt értesítési eljárás 
zökkenőmentes működésének biztosítása 
érdekében a Bizottság ...-ig* a 21. cikk 
szerinti és a 22–23. cikkben foglalt 
feltételeknek megfelelő, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok révén részletes 
szabályokat fogad el e cikk alkalmazására 
vonatkozóan.

(7) A Bizottság az e cikk végrehajtására 
vonatkozó részletes szabályokat
legkésőbb…-ig* fogadja el a 19. cikk (2) 
bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban.
* HL: Kérjük, illessze be a dátumot: e rendelet 
hatálybalépésétől számított 2 év.

* Hat hónappal e rendelet hatálybalépését 
követően.

Or. en
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Módosítás 146
Elena Oana Antonescu

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) A gyártó azonnal tájékoztatja a 
Bizottságot:

(2) A gyártó vagy a hatóság azonnal 
tájékoztatja a Bizottságot: 

Or. ro

Indokolás

A további információkról – amelyek befolyásolhatják annak megítélését, hogy egy új 
élelmiszer biztonságosan használható-e – való kötelező jelentéstétel nem lehet csupán az 
érdekelt felek, ebben az esetben a gyártók feladata, mivel a gyártónak nem érdeke olyan 
információk közzététele, amelyek következtében egy új élelmiszer nem kerül fel az uniós 
listára. A rendeletnek ezért alternatív csatornáról kell gondoskodnia, amelyen keresztül a 
Bizottság értesítést kaphat az új élelmiszerekkel kapcsolatos új tudományos és műszaki 
adatokról, ha a gyártótól ezeket nem kapja meg.

Módosítás 147
Elena Oana Antonescu

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
17 cikk – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) a 7. cikk (1) bekezdésében említett uniós 
lista, valamint a harmadik országokból 
származó hagyományos élelmiszereknek a 
7. cikk (2) bekezdésében említett listája, a 
Bizottság honlapjának egy e célra kijelölt 
oldalán;

a) a 7. cikk (1) bekezdésében említett uniós 
lista, valamint a harmadik országokból 
származó hagyományos élelmiszereknek a 
7. cikk (2) bekezdésében említett listája, a 
Bizottság honlapjának egy e célra kijelölt 
oldalán, az EU összes hivatalos nyelvén;

Or. ro
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Módosítás 148
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
21. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 20. 
cikkben említett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására, amely 
felhatalmazás az e rendelet hatálybalépését 
követő ötéves időtartamra vonatkozik. A 
Bizottság legkésőbb hat hónappal az ötéves 
időszak vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács a 22. cikk szerint 
nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor 
az a korábbinak megfelelő időtartamra 
automatikusan meghosszabbodik. 

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 2. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában, a 3. 
cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (3) 
bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében, 
a 9. cikk (1) bekezdésében, a 11. cikk (6) 
bekezdésében és a 20. cikkben említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására, amely felhatalmazás az e 
rendelet hatálybalépését követő ötéves 
időtartamra vonatkozik. A Bizottság 
legkésőbb hat hónappal az ötéves időszak 
vége előtt jelentést készít a 
felhatalmazásról. Amennyiben az Európai 
Parlament vagy a Tanács a 22. cikk szerint 
nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor 
az a korábbinak megfelelő időtartamra 
automatikusan meghosszabbodik. 

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul értesíti arról egyidejűleg az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(2) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul értesíti arról egyidejűleg az 
Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit 
a 22. és a 23. cikk határozza meg.

(3) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó, Bizottságra 
ruházott hatáskör gyakorlásának feltételeit 
a 22. és a 23. cikk határozza meg.

Or. en

Módosítás 149
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
22. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 20. cikkben 
megállapított felhatalmazást.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármely pillanatban visszavonhatja a 2. 
cikk (2) bekezdésének b) pontjában, a 3. 
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cikk (3) bekezdésében, a 4. cikk (3) 
bekezdésében, a 4. cikk (4) bekezdésében, 
a 9. cikk (1) bekezdésében, a 11. cikk (6) 
bekezdésében és a 20. cikkben 
megállapított felhatalmazást.

(2) Az az intézmény, amely belső eljárást 
indított annak eldöntése érdekében, hogy 
vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, 
legkésőbb a végső határozat meghozatala 
előtt egy hónappal tájékoztatja arról a 
másik intézményt és a Bizottságot, 
megjelölve a visszavonás tárgyát képező 
felhatalmazást, valamint a visszavonás 
indokait.

(2) Az az intézmény, amely belső eljárást 
indított annak eldöntése érdekében, hogy 
vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, a 
végső határozat meghozatala előtt ésszerű 
időn belül igyekszik tájékoztatni arról a 
másik intézményt és a Bizottságot, 
megjelölve a visszavonás tárgyát képező 
felhatalmazást, valamint a visszavonás 
lehetséges indokait.

(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat haladéktalanul 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba, és nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

(3) A visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban meghatározott 
felhatalmazást. A határozat haladéktalanul 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba, és nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét. A határozatot az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Or. en

Módosítás 150
Kartika Tamara Liotard

A Tanács álláspontja – módosító jogszabály
23. cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben a bejelentés 
időpontjától kezdődő három hónapos 
határidőn belül.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktussal szemben a bejelentés 
időpontjától kezdődő két hónapos 
határidőn belül.
Az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időszak két 
hónappal meghosszabbítható.

(2) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
az abban megállapított időpontban 
hatályba lép, amennyiben a fenti határidő 
leteltéig sem az Európai Parlament, sem a 
Tanács nem kifogásolja az adott 

(2) Amennyiben a fenti határidő leteltéig 
sem az Európai Parlament, sem a Tanács 
nem emel kifogást az adott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben, akkor az az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktust, vagy 
ha az Európai Parlament és a Tanács ezt 
az időpontot megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást.

közzétételre kerül és az abban megjelölt 
napon hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus a 
fent említett időszak lejárta előtt is 
közzétehető az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában, és hatályba is léphet, 
amennyiben az Európai Parlament és a 
Tanács arról értesítik a Bizottságot, hogy 
egyiküknek sem áll szándékában kifogást 
emelni az aktussal szemben.

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogásolja a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktust, akkor az nem lép hatályba. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktussal 
szemben kifogást emelő intézmény 
megadja kifogásának indokait.

(3) Ha az Európai Parlament vagy a Tanács 
kifogást emel valamely felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben, akkor az 
nem lép hatályba. A felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal szemben kifogást 
emelő intézmény megadja kifogásának 
indokait.

Or. en


