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Módosítás 10
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

This proposal should be rejected because it does not provide legal certainty, its compatibility 
with internal market and WTO rules is in doubt and it is unlikely to achieve its political 
objectives.
The likely grounds to allow Member States to opt out of GMO cultivation will either overlap 
with EFSA’s field of competence (e.g. environment) or they will be purely politically 
motivated (e. g. public order). In the first case, they would undermine EFSA’s credibility and 
make the EU approval system even less workable than it already is. In the second case, they 
would neither be objective nor quantifiable and therefore would not stand up to legal 
scrutiny. As regards the compatibility with single market principles, selling GMO seeds in 
those countries which have banned a GMO product will be practically impossible. This could 
set a dangerous precedent for other products. Compatibility with WTO rules has been 
questioned by both the EP and the Council legal analyses.
This proposal is unlikely to deliver politically, because it will not help to overcome the 
political deadlock in the GMO approval system. Even if opt-out countries could rely on 
legally valid grounds, they would probably still not agree to authorise GMO products 
because this could create a competitive disadvantage for their farmers compared to those 
ones in other Member States allowing GMOs. Furthermore, not allowing GMO cultivation at 
home and approving them at EU level at the same time would not be seen as a consistent 
political line. Member States which are interested in GMO cultivation would continue to be 
blocked by those which want to ban GMOs.

Módosítás 11
Sandrine Bélier

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
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Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

Ahogy azt az EP és a Tanács jogi szolgálata is megállapította, a bizottsági javaslatban 
számos jogi hiba található. Ellentmond a belső piacról szóló uniós szabályoknak, és csak 
látszólag adja meg a jogot a tagállamoknak arra, hogy területükön betiltsák a GMO-kat. 
Mindenesetre nem kívánatos e terület nemzeti hatásköbe való visszaállítása. Aláásná az uniós 
kohéziót, és versenytorzuláshoz vezetne a GMO-termesztést tiltó, illetve nem tiltó uniós 
tagállamok hagyományos gazdái / biotermelői között. Továbbá nemzetközi szinten rontaná az 
EU mint egységesen fellépő, határozott szereplő hitelességét.

Módosítás 12
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

Elutasításra irányuló indítvány

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. en

Indokolás

A javaslatnak számos gyenge pontja van (lásd az EP és a Tanács jogi szolgálatának jogi
véleményét); nem ad megfelelő választ a 2008-as tanácsi következtetésekre, amelyeket 
maradéktalanul végre kell hajtani, és nem akadályozza meg a hagyományos módon vagy 
biogazdálkodással termesztett növények szennyeződését. 

Módosítás 13
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A géntechnológiával módosított 
szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2001. március 12-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a géntechnológiával 
módosított élelmiszerekről és 
takarmányokról szóló, 2003. szeptember 
22-i európai parlamenti és tanácsi rendelet 
átfogó jogi keretet hoz létre a 
géntechnológiával módosított szervezetek 
(GMO-k) engedélyezésére, amely teljes 
egészében alkalmazandó a vetőmagként 
vagy más növényszaporító anyagként 
termesztési céllal hasznosítandó GMO-kra 
(a továbbiakban: termesztési célú GMO-k) 
az egész EU-ban.

(1) A géntechnológiával módosított 
szervezetek környezetbe történő szándékos 
kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2001. március 12-i európai parlamenti és 
tanácsi irányelv és a géntechnológiával 
módosított élelmiszerekről és 
takarmányokról szóló, 2003. szeptember 
22-i európai parlamenti és tanácsi rendelet
az elővigyázatossági elvvel összhangban 
átfogó jogi keretet hoz létre a 
géntechnológiával módosított szervezetek 
(GMO-k) engedélyezésére, amely teljes 
egészében alkalmazandó a vetőmagként 
vagy más növényszaporító anyagként 
termesztési céllal hasznosítandó GMO-kra 
(a továbbiakban: termesztési célú GMO-k) 
az egész EU-ban.

Or. en

Indokolás

A Szerződés értelmében az Unió környezettel kapcsolatos tevékenységének a megelőző 
intézkedések foganatosítása elvén kell alapulnia. Ha egy tevékenység veszélyt jelent az emberi 
egészségre és a környezetre, elővigyázatossági intézkedéseket kell hozni.

Módosítás 14
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-kat külön 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
forgalmazásukat engedélyeznék az Unió 
piacán. Az engedélyezési eljárás célja, 
hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, 
az állati egészség és jóllét, valamint a 

(2) E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-kat külön 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
forgalmazásukat engedélyeznék az Unió 
piacán, figyelembe véve a 2001/18/EK 
irányelv II. mellékletével összhangban az 
emberi egészségre és a környezetre 
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környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett pedig 
garantálja a belső piac hatékony 
működését.

gyakorolt közvetlen, közvetett, azonnali és 
késleltetett hatásokat, valamint az 
összeadódó hosszú távú hatásokat. Az 
engedélyezési eljárás célja, hogy biztosítsa 
az emberi élet és egészség, az állati 
egészség és jóllét, valamint a környezet és 
a fogyasztói érdekek magas szintű 
védelmét, mindemellett pedig garantálja a 
belső piac hatékony működését.

Or. en

Módosítás 15
Justas Vincas Paleckis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-kat külön 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
forgalmazásukat engedélyeznék az Unió 
piacán. Az engedélyezési eljárás célja, 
hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, 
az állati egészség és jóllét, valamint a 
környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett pedig 
garantálja a belső piac hatékony 
működését.

(2) E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-kat az emberi 
egészséget és a környezetet érintő 
közvetlen és közvetett, rövid és hosszú távú 
kockázatok szempontjából külön 
értékelésnek kell alávetni, mielőtt 
forgalmazásukat engedélyeznék az Unió 
piacán. Az engedélyezési eljárás célja, 
hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, 
az állati egészség és jóllét, valamint a 
környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett pedig 
garantálja a belső piac hatékony 
működését.

Or. en

Módosítás 16
Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E jogszabályok értelmében a
termesztési célú GMO-kat külön 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
forgalmazásukat engedélyeznék az Unió 
piacán. Az engedélyezési eljárás célja, 
hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, 
az állati egészség és jóllét, valamint a 
környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett pedig 
garantálja a belső piac hatékony 
működését.

(2) E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-kat  a közvetlen és 
közvetett, rövid és hosszú távú kockázatok 
szempontjából külön értékelésnek kell 
alávetni, mielőtt forgalmazásukat 
engedélyeznék az Unió piacán. Az 
engedélyezési eljárás célja, hogy biztosítsa 
az emberi élet és egészség, az állati 
egészség és jóllét, valamint a környezet és 
a fogyasztói érdekek magas szintű 
védelmét, mindemellett pedig garantálja a 
belső piac hatékony működését.

Or. ro

Módosítás 17
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-kat külön 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
forgalmazásukat engedélyeznék az Unió 
piacán. Az engedélyezési eljárás célja, 
hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, 
az állati egészség és jóllét, valamint a 
környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett pedig 
garantálja a belső piac hatékony 
működését.

(2) E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-kat külön 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
forgalmazásukat engedélyeznék az Unió 
piacán. Az engedélyezési eljárás célja, 
hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, 
az állati egészség és jóllét, valamint a 
környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, valamint hogy tekintetbe 
vegye a polgárok etikai és társadalmi 
szempontjait.

Or. en

Indokolás

Az egyes tagállamokban elfogadott etikai alapelvek tiszteletben tartása különösen fontos. 
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Mivel a jogalap a Szerződés 192. cikkére változott, a belső piac hatékony működésére való 
hivatkozás feleslegessé vált.

Módosítás 18
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Pilar Ayuso, Theodoros 
Skylakakis, Horst Schnellhardt, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-kat külön 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
forgalmazásukat engedélyeznék az Unió 
piacán. Az engedélyezési eljárás célja, 
hogy biztosítsa az emberi élet és egészség, 
az állati egészség és jóllét, valamint a 
környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett pedig 
garantálja a belső piac hatékony 
működését.

(2) E jogszabályok értelmében a 
termesztési célú GMO-kat külön 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
forgalmazásukat engedélyeznék az Unió 
piacán. A Környezetvédelmi Tanács 2008. 
december 4-i következtetéseinek 
megfelelően e kockázatértékelést 
szigorítani kell különösen úgy, hogy az 
Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság 
által végzett értékelés keretében jobban 
figyelembe veszik a regionális és helyi 
körülményeket. Az engedélyezési eljárás 
célja, hogy biztosítsa az emberi élet és 
egészség, az állati egészség és jóllét, 
valamint a környezet és a fogyasztói 
érdekek magas szintű védelmét, 
mindemellett pedig garantálja a belső piac 
hatékony működését. Az Unió egész 
területén az egészség és a környezet 
ugyanilyen magas szintű védelmét kell 
célként kitűzni és fenntartani.

Or. fr

Indokolás

a 2008. december 4-i Környezetvédelmi Tanács következtetései felszólítottak a meglévő jogi 
keret végrehajtásának javítására, különösen úgy, hogy jobban figyelembe veszik a regionális 
és helyi körülményeket. Fontos azt is tudni, hogy egyes ökorendszereket fenyegető 
kockázatokat a harmonizált értékelés keretében közösségi szinten kell figyelembe venni a 
fogyasztók és a környezet egész Unióban érvényes védelme érdekében.
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Módosítás 19

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottságnak összhangban a 
Környezetvédelmi Tanács 2008. december 
4-ikövetkeztetéseivel biztosítania kell 
mindenekelőtt a 2001/18/EK irányelv 
rendelkezései, különösen a környezeti 
kockázatértékelésről szóló II. mellékletben 
foglalt követelmények megfelelő 
végrehajtását. Amíg a kockázatértékelésre 
vonatkozó rendelkezéseket nem hajtják 
megfelelően végre, új GMO-változat nem 
engedélyezhető.

Or. en

Indokolás

The aim of Directive 2001/18 is to protect human health and the environment when carrying 
out the deliberate release into the environment or the placing on the market of GMOs (Article 
1). It is generally accepted that the environmental risk assessment with regard to GMOs must 
be improved, e.g. concerning long-term effects and non-target organisms (see e.g. 
Environmental Council conclusions from December 2008). When giving Member States the 
right to restrict cultivation of GMOs on their territories, it is only consequential to first 
ensure that risk assessment provisions are properly implemented.

Módosítás 20
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottságnak mindenekelőtt 
biztosítania kell a Környezetvédelmi 
Tanács 2008. december 4-én elfogadott 
következtetéseinek végrehajtását, azaz a 
2001/18/EK irányelv GMO-k 
kockázatértékeléséről szóló II. 
mellékletében foglalt jogi követelmények 
megfelelő végrehajtását. A Bizottságnak 
különösen arról kell gondoskodnia, hogy 
a géntechnológiával módosított növények 
környezetre gyakorolt hosszú távú hatását, 
valamint a nem célszervezetekre gyakorolt 
lehetséges hatását szigorúan felmérjék; 
hogy a géntechnológiával módosított 
növények termesztésére kijelölt fogadó 
környezet és földrajzi területek jellemzőit 
megfelelőképpen figyelembe vegyék; hogy 
a gyomirtószer-rezisztens, 
géntechnológiával módosított növények 
miatt a gyomirtók használatában 
bekövetkező változások lehetséges 
környezeti hatásait vizsgálják; hogy a 
tagállamok tudományos aggályait 
megfelelően figyelembe vegyék; hogy 
független kutatást végezzenek a GMO-k 
lehetséges kockázatairól; hogy biztosítsák 
az e kutatáshoz szükséges forrásokat; és 
hogy a független kutatók, tiszteletben 
tartva a szellemi tulajdonjogokat, 
hozzáférjenek minden lényeges 
dokumentumhoz.

Or. en

Indokolás

E rendelet nem mentesíti a Bizottságot azon felelőssége alól, hogy biztosítsa a 2001/18/EK 
irányelv C. részében foglaltaknak megfelelő harmonizált engedélyezési eljárással kapcsolatos 
uniós jog megfelelő végrehajtását.
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Módosítás 21
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Figyelmet kell szentelni a 
Környezetvédelmi Tanács 2008. december 
4-i következetései 10. pontjának, amely 
felszólítja az EFSA-t és a tagállamokat, 
hogy az élelmiszerjog általános elveiről és 
követelményeiről, az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság létrehozásáról és az 
élelmiszer-biztonságra vonatkozó 
eljárások megállapításáról szóló, 2002. 
január 28-i 178/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 36. 
cikkében foglaltakkal összhangban 
hozzanak létre egy tudományos 
szervezetekből felépülő, kiterjedt 
hálózatot, amelyben minden tudományág 
jelen van, azok is, amelyek a 
géntechnológiával módosított növények 
termesztése vagy élelmiszerekben és 
takarmányokban való felhasználása 
kockázatainak vizsgálatán keresztül 
ökológiai kérdésekkel foglalkoznak, és így 
biztosítsák a tudósok közötti koordinációt 
és együttműködést, továbbá hangsúlyozza 
a 178/2002/EK rendelet 30. cikkében 
foglaltak maradéktalan alkalmazásának 
jelentőségét, amely cikk felszólítja az 
EFSA-t az éberségre, hogy korai fázisban 
azonosíthasson bármilyen lehetséges 
eltérést a tudományos szakvélemények 
között, és a tagállamokkal és nemzeti 
szervekkel való együttműködésre a vitatott 
tudományos kérdések megoldása vagy 
tisztázása érdekében.
1 HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

Or. en
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Módosítás 22
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet keretében és végrehajtása 
során figyelembe kell venni az 
elővigyázatossági elvet.

Or. en

Indokolás

A Szerződés értelmében az Unió környezettel kapcsolatos tevékenységének a megelőző 
intézkedések foganatosítása elvén kell alapulnia. Ha egy tevékenység veszélyt jelent az emberi 
egészségre és a környezetre, elővigyázatossági intézkedéseket kell hozni.

Módosítás 23
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amint valamely GMO-t a GMO-kra 
vonatkozó uniós jogi keretnek megfelelően 
termesztési céllal engedélyeztek, és az a 
forgalomba hozni kívánt fajtát tekintve 
megfelel a vetőmagvak és a 
növényszaporító anyagok forgalmazásáról 
szóló uniós jogszabályokban foglalt 
követelményeknek, a tagállamok – kivéve 
az uniós jogszabályokban előírt feltételek 
mellett – területükön nem tilthatják, 
korlátozhatják vagy akadályozhatják
annak szabad kereskedelmét.

(4) Még abban az esetben is, ha valamely 
GMO-t a GMO-kra vonatkozó uniós jogi 
keretnek megfelelően termesztési céllal 
engedélyeztek, és az a forgalomba hozni 
kívánt fajtát tekintve megfelel a 
vetőmagvak és a növényszaporító anyagok 
forgalmazásáról szóló uniós 
jogszabályokban foglalt 
követelményeknek, a tagállamok számára 
lehetőséget kell biztosítani, hogy – kivéve 
az uniós jogszabályokban előírt feltételek 
mellett – területükön betiltsák, korlátozzák 
vagy akadályozzák annak szabad 
kereskedelmét.
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Or. en

Indokolás

A GMO-termesztés rendkívül érzékeny kérdés, ezért a tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy eltérjenek az uniós vívmányoktól, ha és amikor ezt szükségesnek látják.

Módosítás 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
4 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az eddig végzett kutatások alapján a 
növények exogén gén integrációs védelmi 
rendszerekkel rendelkeznek, amelyek 
megakadályozzák a horizontális 
génátvitelt, és amelyek közé tartozik az 
exogén génszekvencia csendesítése és 
degradálása.

Or. es

Módosítás 25
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a GMO-termesztés kérdése a 
tagállamokat – központi, regionális vagy 
helyi szinten – intenzíven foglalkoztatja. A 
GMO-k forgalomba hozatalával és 
behozatalával összefüggő kérdésekkel 
ellentétben, amelyeket továbbra is uniós 
szinten szabályoznának, a GMO-
termesztést jelentős helyi/regionális 

(5) Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a GMO-termesztés kérdése a 
tagállamokat – központi, regionális vagy 
helyi szinten – intenzíven foglalkoztatja. A 
GMO-k forgalomba hozatalával és 
behozatalával összefüggő kérdéseket
továbbra is uniós szinten szabályoznák a 
belső piac megőrzése érdekében. A GMO-
termesztés bizonyos esetekben nagyobb 
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dimenzióval rendelkező kérdésnek tekintik. 
Az EUMSz. 2. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően a tagállamoknak meg kell adni 
azt a lehetőséget, hogy szabályokat 
fogadjanak el azoknak a GMO-knak a saját 
területükön való termesztéséről, amelyeket 
az EU piacán már hivatalosan forgalomba 
hoztak.

rugalmasságot követelhet, mivel azt 
jelentős helyi/regionális dimenzióval 
rendelkező kérdésnek tekintik. A közös 
engedélyezési eljárást azonban nem 
érintheti hátrányosan az ilyen jellegű 
rugalmasság. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak meg kell adni azt a 
lehetőséget, hogy szabályokat fogadjanak 
el azoknak a GMO-knak a saját területükön 
való termesztéséről, amelyeket az uniós 
piacon már hivatalosan forgalomba hoztak, 
feltéve, hogy ezek a szabályok nem érintik 
hátrányosan a GMO-termékek és -
vetőmagvak szabad mozgását és 
forgalmazását.

Or. fr

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a tagállamok számára az új 26b. cikk alapján lehetővé tett rugalmasság 
nem zavarja meg az egységes piac működését és a közös GMO-engedélyezési eljárást.

Módosítás 26

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a GMO-termesztés kérdése a 
tagállamokat – központi, regionális vagy 
helyi szinten – intenzíven foglalkoztatja. A 
GMO-k forgalomba hozatalával és 
behozatalával összefüggő kérdésekkel 
ellentétben, amelyeket továbbra is uniós 
szinten szabályoznának, a GMO-

(5) Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a GMO-termesztés kérdése a 
tagállamokat – központi, regionális vagy 
helyi szinten – intenzíven foglalkoztatja. A 
GMO-k forgalomba hozatalával és 
behozatalával összefüggő kérdésekkel 
ellentétben, amelyeket továbbra is uniós 
szinten szabályoznának a belső piac 
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termesztést jelentős helyi/regionális 
dimenzióval rendelkező kérdésnek tekintik. 
Az EUMSz. 2. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően a tagállamoknak meg kell adni 
azt a lehetőséget, hogy szabályokat 
fogadjanak el azoknak a GMO-knak a saját 
területükön való termesztéséről, amelyeket 
az EU piacán már hivatalosan forgalomba 
hoztak.

megőrzése érdekében, a GMO-termesztést 
jelentős helyi/regionális dimenzióval 
rendelkező kérdésnek tekintik. Továbbá 
nem kizárható, hogy a harmonizált 
környezeti és egészségügyi 
kockázatértékelés nem tér ki a GMO-
termesztés valamennyi lehetséges 
hatására a különböző régiókban és 
ökorendszerekben. Az EUMSz. 2. cikke 
(2) bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak meg kell adni azt a 
lehetőséget, hogy szabályokat fogadjanak 
el azoknak a GMO-knak a saját területükön 
való termesztéséről, amelyeket az EU 
piacán már hivatalosan forgalomba hoztak.

Or. en

Indokolás

Az EFSA mint kockázatértékelő szerepének megkérdőjelezése nélkül a környezeti és 
egészségügyi kockázatok az egyes régiókban eltérhetnek egymástól. A tagállamok jobban meg 
tudják vizsgálni és jobban meg tudják ítélni a különböző ökorendszerekre gyakorolt 
hatásokat.

Módosítás 27
Anja Weisgerber, Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a GMO-termesztés kérdése a 
tagállamokat – központi, regionális vagy 
helyi szinten – intenzíven foglalkoztatja. A 
GMO-k forgalomba hozatalával és 
behozatalával összefüggő kérdésekkel 
ellentétben, amelyeket továbbra is uniós 
szinten szabályoznának, a GMO-
termesztést jelentős helyi/regionális
dimenzióval rendelkező kérdésnek tekintik. 
Az EUMSz. 2. cikke (2) bekezdésének 

(5) Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a GMO-termesztés kérdése a 
tagállamokat – központi, regionális vagy 
helyi szinten – intenzíven foglalkoztatja. A 
GMO-k forgalomba hozatalával és 
behozatalával összefüggő kérdésekkel 
ellentétben, amelyeket továbbra is uniós 
szinten szabályoznának a belső piac 
megőrzése érdekében, a GMO-termesztést 
jelentős helyi/regionális/területi 
dimenzióval rendelkező és a tagállamok 
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megfelelően a tagállamoknak meg kell adni 
azt a lehetőséget, hogy szabályokat 
fogadjanak el azoknak a GMO-knak a saját 
területükön való termesztéséről, amelyeket 
az EU piacán már hivatalosan forgalomba 
hoztak.

önrendelkezésére nézve különös 
jelentőséggel bíró kérdésnek tekintik. Az 
EUMSz. 2. cikke (2) bekezdésének 
megfelelően a tagállamoknak meg kell adni 
azt a lehetőséget, hogy kötelező erejű jogi 
rendelkezéseket fogadjanak el azoknak a 
GMO-knak a saját területükön való 
termesztéséről, amelyeket az EU piacán 
már hivatalosan forgalomba hoztak.

Or. en

Módosítás 28
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
szabadságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna, 
valamint függetlenül azoktól az 
intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkének 
alkalmazásában annak érdekében 
hozhatnak, hogy kiküszöböljék a GMO-k 
egyéb termékekben való nem szándékos 
előfordulását.

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
rugalmasságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön, 
anélkül hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna. Ennek 
az engedélyezési rendszernek kell az 
egészségügyi és környezeti kockázatok 
tudományos értékelésének egyetlen 
alapjául szolgálnia, valamint 
párhuzamosan kell működnie azokkal az 
intézkedésekkel, amelyeket a tagállamok 
az ezen irányelvvel módosított 2001/18/EK 
irányelv 26a. cikkének alkalmazásában 
annak érdekében kötelesek hozni, hogy 
kiküszöböljék a GMO-k egyéb 
termékekben való nem szándékos 
előfordulását

Or. en
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Módosítás 29
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
szabadságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna, 
valamint függetlenül azoktól az 
intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkének 
alkalmazásában annak érdekében 
hozhatnak, hogy kiküszöböljék a GMO-k 
egyéb termékekben való nem szándékos 
előfordulását.

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
szabadságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna, 
valamint függetlenül azoktól az 
intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkének 
határokon belüli és határokon átnyúló 
alkalmazásában annak érdekében kötelesek 
hozni, hogy kiküszöböljék a GMO-k egyéb 
termékekben való nem szándékos 
előfordulását.

Or. en

Indokolás

A tagállamok kötelesek a szennyeződést megakadályozó intézkedések meghozatalára, hogy 
védjék a géntechnológiát nem alkalmazó gazdákat és termelőket a GM-szennyeződéstől.

Módosítás 30
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
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szabadságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna, 
valamint függetlenül azoktól az 
intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkének 
alkalmazásában annak érdekében 
hozhatnak, hogy kiküszöböljék a GMO-k 
egyéb termékekben való nem szándékos 
előfordulását.

szabadságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna, 
valamint függetlenül azoktól az 
intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkének 
határokon belüli és határokon átnyúló 
alkalmazásában annak érdekében kötelesek 
hozni, hogy kiküszöböljék a GMO-k egyéb 
termékekben való nem szándékos 
előfordulását.

Or. en

Módosítás 31

Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
szabadságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna, 
valamint függetlenül azoktól az 
intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkének 
alkalmazásában annak érdekében 
hozhatnak, hogy kiküszöböljék a GMO-k 
egyéb termékekben való nem szándékos 
előfordulását.

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
szabadságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna, 
valamint függetlenül azoktól az 
intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkének 
alkalmazásában annak érdekében kötelesek 
hozni, hogy kiküszöböljék a GMO-k egyéb 
termékekben való nem szándékos 
előfordulását.

Or. en
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Indokolás

Az előadó 7. módosításához kapcsolódik. A GMO-k esetleges termesztése nem járhat 
többletkiadással a hagyományos mezőgazdaságban dolgozó vagy biogazdálkodást folytató 
mezőgazdák számára. Ezért kötelezővé kell tenni a tagállamok számára azt, hogy a GMO-k 
más termékekben való jelenlétének elkerülése érdekében hozzanak intézkedéseket; a 26a. cikk 
jelenlegi szövege szerint ezek az intézkedések jelenleg szabadon választhatók.

Módosítás 32
Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
szabadságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna, 
valamint függetlenül azoktól az 
intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkének 
alkalmazásában annak érdekében 
hozhatnak, hogy kiküszöböljék a GMO-k 
egyéb termékekben való nem szándékos 
előfordulását.

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
szabadságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna, 
valamint függetlenül azoktól az 
intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkének 
alkalmazásában annak érdekében 
hozhatnak, hogy kiküszöböljék a GMO-k 
egyéb termékekben való nem szándékos 
előfordulását. A tagállamok számára 
biztosított cselekvési szabadság nem 
vezethet a különböző uniós tagállamok 
gazdálkodói és a különböző termelési 
módok (biogazdálkodás, hagyományos 
gazdálkodás, géntechnológiát alkalmazó 
és más formák) közötti verseny 
torzulásához.

Or. de
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Módosítás 33
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
szabadságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna, 
valamint függetlenül azoktól az 
intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkének 
alkalmazásában annak érdekében 
hozhatnak, hogy kiküszöböljék a GMO-k 
egyéb termékekben való nem szándékos 
előfordulását.

(6) Mindezeket figyelembe véve, a 
szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
szabadságot biztosítani a tagállamok 
számára abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy a GMO-kra vonatkozó 
engedélyezési rendszer módosulna, 
valamint függetlenül azoktól az 
intézkedésektől, amelyeket a tagállamok a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkének 
alkalmazásában annak érdekében 
hozhatnak, hogy kiküszöböljék a GMO-k 
egyéb termékekben való nem szándékos 
előfordulását. A tagállamok számára 
biztosított szabadság nem vezethet a 
különböző uniós tagállamok gazdálkodói 
közötti verseny torzulásához.

Or. fr

Módosítás 34
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Elisabetta 
Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Engedélyezni kell tehát a 
tagállamoknak, hogy korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadjanak el valamennyi 
GMO vagy egyes GMO-fajták területük 
egy részén vagy egészén történő 
termesztésére, és ezeket az intézkedéseket 

(7) Engedélyezni kell tehát a 
tagállamoknak, hogy eseti elbírálás 
alapján korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadjanak el a GMO-k területük egy 
részén vagy egészén történő termesztésére, 
és ezeket az intézkedéseket – amennyiben 
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– amennyiben azt indokoltnak tartják – az 
érintett GMO-k engedélyezésének, 
újraengedélyezésének vagy a forgalomból 
való kivonásának valamennyi szakaszában 
módosítsák. Ugyanez lenne érvényes a 
vetőmagvak és növényszaporító anyagok 
géntechnológiával módosított fajtáira is, 
amelyeket a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok forgalmazására 
vonatkozó jogszabályoknak, kiváltképpen 
a 2002/53/EK és 2002/53/EK irányelvnek 
megfelelően hoztak forgalomba. Az 
intézkedések kizárólag a GMO-k 
termesztésére, és nem pedig a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és szaporítóanyagok – önálló termékként, 
más termékek összetevőjeként, valamint 
terméseikből készült termékként történő –
szabad kereskedelmére és behozatalára 
vonatkoznának. Hasonlóképpen nem 
vonatkoznának a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok nem 
géntechnológiával módosított azon 
fajtáinak termesztésére, amelyekben az 
EU-ban engedélyezett GMO-k véletlen 
vagy technikailag elkerülhetetlen 
előfordulását észlelték.

azt indokoltnak tartják – az érintett GMO-k 
engedélyezésének, újraengedélyezésének 
vagy a forgalomból való kivonásának 
valamennyi szakaszában módosítsák 
feltéve, hogy ezeket az intézkedéseket a 
termesztési idény kezdete előtt legalább 
tizenkét hónappal fogadják el és teszik 
közzé, hogy minden érintett szereplő, 
köztük a termelők is megismerhessék őket.
A fenti intézkedések nem veszélyeztethetik 
a tagállamok jogszabályai 
harmonizációjának célját a 2001/18/EK 
irányelvben és az 1829/2003/EK 
rendeletben foglaltaknak megfelelően. A 
lehetőség a fenti intézkedések 
elfogadására érvényes lenne a 
vetőmagvak és növényszaporító anyagok 
géntechnológiával módosított fajtáira is, 
amelyeket a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok forgalmazására 
vonatkozó jogszabályoknak, kiváltképpen 
a 2002/53/EK és 2002/53/EK irányelvnek 
megfelelően hoztak forgalomba. Az 
intézkedések kizárólag a GMO-k 
termesztésére, és nem pedig a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és szaporítóanyagok – önálló termékként, 
más termékek összetevőjeként, valamint 
terméseikből készült termékként történő –
szabad kereskedelmére és behozatalára 
vonatkoznának. Hasonlóképpen nem 
vonatkoznának a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok nem 
géntechnológiával módosított azon 
fajtáinak termesztésére, amelyekben az 
EU-ban engedélyezett GMO-k véletlen 
vagy technikailag elkerülhetetlen 
előfordulását észlelték.

Or. fr

Indokolás

A nemzeti korlátozó intézkedéseknek konkrét növényekre kell vonatkozniuk, mivel a különféle 
GMO-k különböző veszélyeket és előnyöket hordozhatnak a különböző térségek számára. 
Továbbá a tiltás melletti nemzeti döntések nem tehetik tönkre a gazdaságok gazdasági 
egyensúlyát. Lehetséges, hogy a termelők még a tiltás bevezetése előtt szerződést írtak alá 



PE460.799v02-00 22/81 AM\861210HU.doc

HU

feldolgozóipari vállalkozásokkal, amely kötelezi őket bizonyos áruk leszállítására, és súlyos 
következményekkel járna, ha nem teljesítenék a szerződést.

Módosítás 35
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Engedélyezni kell tehát a 
tagállamoknak, hogy korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadjanak el valamennyi 
GMO vagy egyes GMO-fajták területük 
egy részén vagy egészén történő 
termesztésére, és ezeket az intézkedéseket 
– amennyiben azt indokoltnak tartják – az 
érintett GMO-k engedélyezésének, 
újraengedélyezésének vagy a forgalomból 
való kivonásának valamennyi 
szakaszában módosítsák. Ugyanez lenne 
érvényes a vetőmagvak és növényszaporító 
anyagok géntechnológiával módosított 
fajtáira is, amelyeket a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok forgalmazására 
vonatkozó jogszabályoknak, kiváltképpen 
a 2002/53/EK és 2002/53/EK irányelvnek 
megfelelően hoztak forgalomba. Az 
intézkedések kizárólag a GMO-k 
termesztésére, és nem pedig a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és szaporítóanyagok – önálló termékként, 
más termékek összetevőjeként, valamint 
terméseikből készült termékként történő –
szabad kereskedelmére és behozatalára 
vonatkoznának. Hasonlóképpen nem 
vonatkoznának a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok nem 
géntechnológiával módosított azon 
fajtáinak termesztésére, amelyekben az 
EU-ban engedélyezett GMO-k véletlen 
vagy technikailag elkerülhetetlen 
előfordulását észlelték.

(7) Engedélyezni kell tehát a 
tagállamoknak, hogy eseti alapon 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadjanak el valamennyi GMO vagy 
egyes GMO-fajták területük egy részén 
vagy egészén történő termesztésére –
feltéve, hogy ezeket az intézkedéseket 
legalább hat hónappal a termesztési idény 
kezdete előtt elfogadják és nyilvánosan 
hozzáférhetővé teszik valamennyi érintett 
szereplő, köztük a termesztők számára –, 
és ezeket az intézkedéseket – amennyiben 
azt indokoltnak tartják – módosítsák. Az 
intézkedéseket más indokokra kell 
alapozni, mint az olyan harmonizált, 
uniós szabályokkal alátámasztott indokok, 
amelyek különböző eljárásokat írnak elő 
azoknak a kockázatoknak a 
figyelembevételére, amelyeket a 
termesztésre szánt GMO-k jelenthetnek az 
egészségre és a környezetre. Ugyanez 
lenne érvényes a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok 
géntechnológiával módosított fajtáira is, 
amelyeket a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok forgalmazására 
vonatkozó jogszabályoknak, kiváltképpen 
a 2002/53/EK és 2002/53/EK irányelvnek 
megfelelően hoztak forgalomba. Az 
intézkedések kizárólag a GMO-k 
termesztésére, és nem pedig a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és szaporítóanyagok – önálló termékként, 
más termékek összetevőjeként, valamint 
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terméseikből készült termékként történő –
szabad kereskedelmére és behozatalára 
vonatkoznának. Hasonlóképpen nem 
vonatkoznának a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok nem 
géntechnológiával módosított azon 
fajtáinak termesztésére, amelyekben az 
EU-ban engedélyezett GMO-k véletlen 
vagy technikailag elkerülhetetlen 
előfordulását észlelték.

Or. en

Módosítás 36
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Engedélyezni kell tehát a 
tagállamoknak, hogy korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadjanak el valamennyi 
GMO vagy egyes GMO-fajták területük 
egy részén vagy egészén történő 
termesztésére, és ezeket az intézkedéseket 
– amennyiben azt indokoltnak tartják – az 
érintett GMO-k engedélyezésének, 
újraengedélyezésének vagy a forgalomból 
való kivonásának valamennyi szakaszában 
módosítsák. Ugyanez lenne érvényes a 
vetőmagvak és növényszaporító anyagok 
géntechnológiával módosított fajtáira is, 
amelyeket a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok forgalmazására 
vonatkozó jogszabályoknak, kiváltképpen 
a 2002/53/EK és 2002/53/EK irányelvnek 
megfelelően hoztak forgalomba. Az 
intézkedések kizárólag a GMO-k 
termesztésére, és nem pedig a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és szaporítóanyagok – önálló termékként, 
más termékek összetevőjeként, valamint 

(7) Engedélyezni kell tehát a 
tagállamoknak, hogy korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadjanak el valamennyi 
GMO vagy egyes GMO-fajták területük 
egy részén vagy egészén történő 
termesztésére, és ezeket az intézkedéseket 
– amennyiben azt indokoltnak tartják – az 
érintett GMO-k engedélyezésének, 
újraengedélyezésének vagy a forgalomból 
való kivonásának valamennyi szakaszában 
módosítsák. A növénytermesztés valójában 
szorosan kapcsolódik a földhasználathoz 
és a növény- és állatvilág megőrzéséhez, 
amely kérdések tekintetében a tagállamok 
jelentős hatáskörökkel rendelkeznek. A 
nemzeti területekre az ökorendszerek 
jelentős sokszínűsége jellemző. Az ezeket 
az ökorendszereket érő, különösen a 
mezőgazdasági eljárások esetleges 
változásai miatt bekövetkező bármilyen 
hatásnak egészségügyi következményei is 
lehetnek. A lehetőség a fenti intézkedések 
elfogadására érvényes lenne a 



PE460.799v02-00 24/81 AM\861210HU.doc

HU

terméseikből készült termékként történő –
szabad kereskedelmére és behozatalára 
vonatkoznának. Hasonlóképpen nem 
vonatkoznának a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok nem 
géntechnológiával módosított azon 
fajtáinak termesztésére, amelyekben az 
EU-ban engedélyezett GMO-k véletlen 
vagy technikailag elkerülhetetlen 
előfordulását észlelték.

vetőmagvak és növényszaporító anyagok 
géntechnológiával módosított fajtáira is, 
amelyeket a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok forgalmazására 
vonatkozó jogszabályoknak, kiváltképpen 
a 2002/53/EK és 2002/53/EK irányelvnek 
megfelelően hoztak forgalomba. Az 
intézkedések kizárólag a GMO-k 
termesztésére, és nem pedig a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és szaporítóanyagok – önálló termékként, 
más termékek összetevőjeként, valamint 
terméseikből készült termékként történő –
szabad kereskedelmére és behozatalára 
vonatkoznának.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 4. módosításon alapul. A Bizottság a mezőgazdasági eljárások 
tagállamok közötti és a tagállamokon belüli eltéréseivel indokolja a szubszidiaritás
alkalmazását és ajánlások megfogalmazását az együttes jelenlét kérdésével kapcsolatban.  A 
nemzeti területekre az ökorendszerek jelentős sokszínűsége jellemző. A mezőgazdasági 
eljárások GMO-termesztés miatt bekövetkező megváltozása az egészségre is hatást
gyakorolhat.

Módosítás 37
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ez a továbbiakban sem történhet 
másként. A tagállamok ugyanakkor 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ez a továbbiakban sem történhet 
másként. A tagállamok ugyanakkor 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
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fogadhatnak el valamennyi, vagy bizonyos 
GMO-k területük egy részén vagy egészén 
történő termesztésére, amennyiben ezen 
intézkedéseket a közérdekkel összefüggő, 
azonban a már harmonizált, olyan uniós 
szabályoktól eltérő indokokra alapozzák, 
amelyek különböző eljárásokat írnak elő 
azoknak a kockázatoknak a figyelembe 
vételére, amelyeket a termesztésre szánt 
GMO-k jelenthetnek az egészségre és a 
környezetre. Ezeknek az intézkedéseknek 
továbbá összhangban kell lenniük a 
Szerződésekkel, különösen a nemzeti és 
nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34. és 36. cikkével, valamint az Unió 
vonatkozó nemzetközi – különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 
vállalt – kötelezettségeivel.

fogadhatnak el valamennyi, vagy bizonyos 
GMO-k területük egy részén vagy egészén 
történő termesztésére, amennyiben ezen 
intézkedéseket a közérdekkel összefüggő 
indokokra alapozzák A tagállamok indokai 
kitérhetnek olyan környezeti és 
egészségügyi következményekkel 
kapcsolatos megfontolásokra is, amelyek 
kiegészítik a 2001/18/EK irányelv C. 
részében előírt kockázatértékelésben 
említett hatásokat, és így legalább részben 
magukban foglalhatják a fogadó 
környezetre gyakorolt központi, helyi vagy 
regionális környezeti hatásokkal 
kapcsolatos tudományos adatok 
figyelembevételét, vagy utalhatnak a 
kockázatértékelés során vizsgált 
környezeti és egészségügyi hatások 
tekintetében fennálló tudományos 
bizonytalanságra, illetve az esetlegesen 
kedvezőtlen következményekről szóló 
megfelelő adatok hiányára. Az indokok 
összefügghetnek olyan tényezőkkel is, 
amelyek nem állnak közvetlen 
kapcsolatban a kockázatértékeléssel, de a 
kockázatkezeléshez vagy más nemzeti 
politikákhoz köthetők. A tagállami 
indokok közé tartozhat még többek között 
annak kockázata, hogy a gyomnövények 
vagy célszervezetek rezisztenssé 
válhatnak, továbbá a növény lehetséges 
agresszív terjeszkedésének veszélye, a 
fenntarthatatlan gazdálkodási 
gyakorlatok kedvezőtlen környezeti és 
egészségügyi hatásainak megelőzése vagy 
az ökorendszerek fenntarthatóságát 
megőrző mezőgazdasági gyakorlatok 
védelme és megtartása. Többek között 
társadalmi-gazdasági megfontolásokat is 
tartalmazhatnak, mint például a 
2001/18/EK irányelv 26a. cikkében 
rögzített, a GMO-k más termékekben való 
nem szándékos jelenlétének 
kiküszöbölését szolgáló intézkedések 
gyakorlati szempontjai és költségei, a 
terület széttagolódása, a szellemi 
tulajdonjogokkal kapcsolatos 
rendszerekkel összefüggő változások a 
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mezőgazdasági gyakorlatok terén vagy 
olyan társadalompolitikai célok, mint a 
sokszínűség vagy az egyedi mezőgazdasági 
eljárások megőrzése. Ezeknek az 
intézkedéseknek továbbá összhangban kell 
lenniük a Szerződésekkel, különösen a 
nemzeti és nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34. és 36. cikkével.

Or. en

Indokolás

Based on AM 5 of the Rapporteur. Beyond the reasons listed by the Rapporteur, scientific 
uncertainty must be a valid ground for prohibiting or restricting GM cultivation, e.g. when 
scientific controversy over risks persists or data examined under the EU procedure do not 
allow for proper assessment of the environmental or health effects in Member States or 
regions thereof. Besides, it has been demonstrated that GM cultivation is often linked to 
intensive farming models and massive use of pesticides, which might result in negative 
environmental of health effects and endanger sustainable farming practices, such as organic 
farming. A reference to the World Trade Organisation is not appropriate in this context, as it 
is not for WTO bodies to judge on EU law.

Módosítás 38
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ez a továbbiakban sem történhet 
másként. A tagállamok ugyanakkor 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadhatnak el valamennyi, vagy bizonyos 
GMO-k területük egy részén vagy egészén 
történő termesztésére, amennyiben ezen 

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ez a továbbiakban sem történhet 
másként. A tagállamok ugyanakkor 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadhatnak el valamennyi, vagy bizonyos 
GMO-k területük egy részén vagy egészén 
történő termesztésére, amennyiben ezen 
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intézkedéseket a közérdekkel összefüggő, 
azonban a már harmonizált, olyan uniós 
szabályoktól eltérő indokokra alapozzák, 
amelyek különböző eljárásokat írnak elő 
azoknak a kockázatoknak a figyelembe 
vételére, amelyeket a termesztésre szánt 
GMO-k jelenthetnek az egészségre és a 
környezetre. Ezeknek az intézkedéseknek 
továbbá összhangban kell lenniük a 
Szerződésekkel, különösen a nemzeti és 
nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34. és 36. cikkével, valamint az Unió 
vonatkozó nemzetközi – különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 
vállalt – kötelezettségeivel.

intézkedéseket a közérdekkel összefüggő, a 
harmonizált uniós szabályokkal már 
értékelt indokokat kiegészítő vagy azoktól 
eltérő indokokra alapozzák. A tagállamok 
indokai kitérhetnek az olyan környezeti 
következményekkel kapcsolatos 
megfontolásokra is, amelyek kiegészítik a 
2001/18/EK irányelv C. részében előírt 
kockázatértékelésben említett hatáskat,
illetve más legitim tényezőkre, például: a 
GMO-k egy adott tagállam 
ökoszisztémájára vagy lakosságának 
egészségére gyakorolt esetleges negatív
hatásairól szóló megfelelő adatok hiánya 
vagy hiányossága; a géntechnológiával 
módosított növények agresszív terjedése 
vagy makacs fennmaradása; a GMO-k 
termesztésével összefüggő gazdálkodási 
gyakorlatok negatív környezeti és 
egészségügyi következményekkel járó 
változásaival összefüggő indokok; a 
termelést és az ökoszisztémák 
fenntarthatóságát a lehető legjobban 
ötvöző mezőgazdasági gyakorlatok 
védelmét és fejlesztését, vagy a GMO-
termesztést felváltó és jobb műszaki, 
gazdasági vagy környezetvédelmi 
teljesítményt lehetővé tevő gyakorlatok 
létezését alátámasztó indokok; Ezeknek az 
intézkedéseknek továbbá összhangban kell 
lenniük a Szerződésekkel, különösen a 
nemzeti és nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34. és 36. cikkével, valamint az Unió 
vonatkozó nemzetközi – különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 
vállalt – kötelezettségeivel.

Or. en

Indokolás

Hogy jogilag helytálló indoklásaik legyenek, a tagállamoknak jogot kell biztosítani arra, hogy 
megindokolhassák a GMO-k termesztésének betiltását vagy korlátozását a GMO-knak a 
természetbe történő szándékos kibocsátása vagy forgalmazása nyomán esetleg felmerülő 
környezeti és egészségügyi hatásokra való hivatkozással.
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Módosítás 39
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ez a továbbiakban sem történhet 
másként. A tagállamok ugyanakkor 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadhatnak el valamennyi, vagy bizonyos 
GMO-k területük egy részén vagy egészén 
történő termesztésére, amennyiben ezen 
intézkedéseket a közérdekkel összefüggő, 
azonban a már harmonizált, olyan uniós 
szabályoktól eltérő indokokra alapozzák, 
amelyek különböző eljárásokat írnak elő 
azoknak a kockázatoknak a figyelembe 
vételére, amelyeket a termesztésre szánt 
GMO-k jelenthetnek az egészségre és a 
környezetre. Ezeknek az intézkedéseknek 
továbbá összhangban kell lenniük a 
Szerződésekkel, különösen a nemzeti és 
nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34. és 36. cikkével, valamint az Unió 
vonatkozó nemzetközi – különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 
vállalt – kötelezettségeivel.

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ez a továbbiakban sem történhet 
másként. A tagállamok ugyanakkor 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadhatnak el valamennyi, vagy bizonyos 
GMO-k területük egy részén vagy egészén 
történő termesztésére, amennyiben ezen 
intézkedéseket a közérdekkel összefüggő 
indokokra alapozzák A fenti intézkedések 
az egészségre és a környezetre gyakorolt 
hatásokon alapulhatnak, amelyek a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek, és amelyek a 
2001/18/EK irányelv C. része értelmében 
folytatott kockázatértékelési folyamat 
során vizsgált környezeti és egészségügyi 
hatásokat egészítik ki, vagy amelyekkel az 
említett felmérés során nem foglalkoztak 
vagy nem foglalkoztak eléggé.  A nemzeti 
intézkedések többek között az alábbi 
indokokon alapulhatnak: a GMO-k egy 
adott tagállam környezetére vagy 
lakosságának egészségére gyakorolt 
esetleges negatív hatásairól szóló kellő 
adatok hiánya vagy hiányossága, vagy a 
2011/18/EK irányelv C. része értelmében 
folytatott kockázatértékelés során vizsgált 
lehetséges környezeti és egészségügyi 
hatások tekintetében folyamatosan 
fennálló tudományos bizonytalanság; a 
GMO-k termesztésével összefüggő 
gazdálkodási gyakorlatok negatív 
környezeti és egészségügyi 
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következményeinek megelőzése; a talaj 
termőképességét és a biodiverzitást fokozó, 
ökológiai tekintetben fenntartható 
gazdálkodási gyakorlat védelme. A 
nemzeti intézkedések más olyan legitim 
tényezőn is alapulhatnak, amelyek a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek. Ezeknek az 
intézkedéseknek továbbá összhangban kell 
lenniük a Szerződésekkel, különösen a 
nemzeti és nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34. és 36. cikkével, valamint az Unió 
vonatkozó nemzetközi – különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 
vállalt – kötelezettségeivel.

Or. en

Indokolás

A nemzeti intézkedések jogalapjának megteremtése érdekében lehetővé kell tenni a 
tagállamok számára, hogy a GMO-knak a természetbe történő szándékos kibocsátásával 
összefüggő környezetvédelmi, egészségügyi és más legitim tényezőkkel kapcsolatos indokokon 
alapuló nemzeti intézkedéseket fogadjanak el.

Módosítás 40
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Julie Girling, 
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ez a továbbiakban sem történhet 
másként. A tagállamok ugyanakkor 

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ez a továbbiakban sem történhet 
másként. A tagállamok ugyanakkor eseti 
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korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadhatnak el valamennyi, vagy bizonyos 
GMO-k területük egy részén vagy egészén 
történő termesztésére, amennyiben ezen 
intézkedéseket a közérdekkel összefüggő, 
azonban a már harmonizált, olyan uniós 
szabályoktól eltérő indokokra alapozzák,
amelyek különböző eljárásokat írnak elő 
azoknak a kockázatoknak a figyelembe 
vételére, amelyeket a termesztésre szánt 
GMO-k jelenthetnek az egészségre és a 
környezetre. Ezeknek az intézkedéseknek 
továbbá összhangban kell lenniük a 
Szerződésekkel, különösen a nemzeti és 
nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34. és 36. cikkével, valamint az Unió 
vonatkozó nemzetközi – különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 
vállalt – kötelezettségeivel.

alapon korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadhatnak el a GMO-k területük egy 
részén vagy egészén történő termesztésére, 
amennyiben ezen intézkedéseket 
tudományosan megalapozott, a 
közérdekkel összefüggő olyan indokokra 
alapozzák, amelyek eltérnek a 
harmonizált, uniós szabályok értelmében 
értékelt indokoktól, amely szabályok
különböző eljárásokat írnak elő azoknak a 
kockázatoknak a figyelembevételére, 
amelyeket a termesztésre szánt GMO-k 
jelenthetnek az egészségre és a
környezetre. Előzetes hatásvizsgálatot kell 
végezni a fenti intézkedések 
szükségességének és arányosságának 
bizonyítása érdekében. Az indokoknak a 
kockázatkezeléssel vagy más nemzeti 
politikákkal kapcsolatos tényezőkkel kell 
összefüggniük. Ezeknek az 
intézkedéseknek továbbá összhangban kell 
lenniük a Szerződésekkel, különösen a 
nemzeti és nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
34. és 36. cikkével, valamint az Unió 
vonatkozó nemzetközi – különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 
vállalt – kötelezettségeivel. Az 
intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk 
az arányosság elvét és a termelők és 
fogyasztók választásának szabadságát. Az 
utóbbi cél elérése érdekében három évre 
kell korlátozni azt az időszakot, ameddig a 
tagállamok által elfogadott intézkedések 
hatályban maradnak, és az intézkedések 
érvényességét csak akkor lehet 
meghosszabbítani, ha új hatásvizsgálat 
készül, amely bizonyítja szükségességüket 
és arányosságukat. A Bizottságnak meg 
kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a 
hagyományos vetőmagvakban 
kimutatható GMO-nyomok címkézéséhez 
kapcsolódó küszöbértékek bevezetése, 
amelyeket azon a legalacsonyabb szinten 
kell megállapítani, amely még valamennyi 
gazdasági szereplő számára kivitelezhető, 
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arányos és működőképes.

Or. fr

Indokolás

A nemzeti szintű tiltásról szóló döntésnek az EFSA által végzett értékeléstől eltérő értékelésen 
kell alapulnia. Bármilyen más megközelítés az egységes piac puszta feladását jelentené, és 
lehetővé tenné, hogy az uniós szinten érvényesített, egyazon értékelést nemzeti szinten eltérően 
értelmezzék; valószínűleg újabb panaszokat nyújtanának be a WTO-nak. Emellett 
elkerülhetetlennek látszik a felső küszöbértékek megállapítása annak érdekében, hogy minden 
szereplő gazdasági érdeke védelmet kapjon, és így tiszteletben tartsák a választás 
szabadságát.

Módosítás 41
Kriton Arsenis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ez a továbbiakban sem történhet 
másként. A tagállamok ugyanakkor 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadhatnak el valamennyi, vagy bizonyos 
GMO-k területük egy részén vagy egészén 
történő termesztésére, amennyiben ezen 
intézkedéseket a közérdekkel összefüggő, 
azonban a már harmonizált, olyan uniós 
szabályoktól eltérő indokokra alapozzák, 
amelyek különböző eljárásokat írnak elő 
azoknak a kockázatoknak a figyelembe 
vételére, amelyeket a termesztésre szánt 
GMO-k jelenthetnek az egészségre és a 
környezetre. Ezeknek az intézkedéseknek 
továbbá összhangban kell lenniük a 
Szerződésekkel, különösen a nemzeti és 
nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 

(8) A GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
jogszabályi keretnek megfelelően az 
emberi/állati egészségnek és a 
környezetnek az Unióban előírt védelmi 
szintjét egy tagállam sem változtathatja 
meg, és ez a továbbiakban sem történhet 
másként. A tagállamok ugyanakkor 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadhatnak el valamennyi, vagy bizonyos 
GMO-k területük egy részén vagy egészén 
történő termesztésére, amennyiben ezen 
intézkedéseket a közérdekkel összefüggő, 
azonban a már harmonizált, olyan uniós 
szabályoktól eltérő indokokra alapozzák, 
amelyek különböző eljárásokat írnak elő 
azoknak a kockázatoknak a figyelembe 
vételére, amelyeket a termesztésre szánt 
GMO-k jelenthetnek az egészségre és a 
környezetre. Ezeknek az intézkedéseknek 
továbbá összhangban kell lenniük a 
Szerződésekkel, különösen a nemzeti és 
nem nemzeti termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével és az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
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34. és 36. cikkével, valamint az Unió 
vonatkozó nemzetközi – különösen a 
Kereskedelmi Világszervezet keretében 
vállalt – kötelezettségeivel.

34. és 36. cikkével.

Or. en

Módosítás 42
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A növénytermesztés szorosan 
kapcsolódik a földhasználathoz és a 
növény- és állatvilág védelméhez, amely 
kérdések tekintetében a tagállamok 
jelentős hatáskörökkel rendelkeznek. 
tekintettel arra, hogy a nemzeti területeket 
az ökorendszerek nagyfokú sokszínűsége 
jellemzi, és hogy az ökorendszerekre 
gyakorolt hatásoknak egészségügyi 
következményei is lehetnek, a 
tagállamokat fel kell jogosítani a GMO-
termesztés saját területükön történő 
korlátozására vagy betiltására a 
környezeti vagy egészségügyi hatásokkal 
vagy más igazolt tényezőkkel kapcsolatos 
olyan indokok alapján, amelyek 
kiegészítik a 2001/18/EK irányelv C. 
részének megfelelően végzett 
kockázatértékelés során vizsgált 
tényezőket, vagy amelyekkel az értékelés 
részeként nem foglalkoztak vagy nem 
foglalkoztak eléggé.

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a GMO-kal kapcsolatos lehetséges 
tiltásokat egészségügyi vagy környezetvédelmi szempontból vezethessék be.
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Módosítás 43
Renate Sommer, Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Bizonyos GMO-k termesztésének 
egyes tagállamok részéről történő 
korlátozása vagy tiltása semmiképpen 
nem akadályoz vagy korlátoz más 
tagállamokat abban, hogy engedélyezett 
GMO-kat használjanak.

Or. en

Módosítás 44
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az európai földművelés történetében 
soha nem fordult elő, hogy egy 
mezőgazdasági faj elárasztotta volna vagy 
károsította volna a környezetet vagy 
annak ökorendszerét, kivéve azt a kárt, 
amelyet a mezőgazdasági célú 
földhasználat okozott.

Or. es

Módosítás 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A genetikai kockázatértékelést 
ellenőrző, új technikák kizárták a 
növényekről vagy állatokról az emberre 
történő horizontális génátvitel lehetőségét, 
tudományosan bizonyítva, hogy a 
mezőgazdasági fajok nem hajlamosak az 
invázióra, ami az élelmezés-biztonság 
tekintetében garanciát jelent. E 
megállapítások tudományos magyarázata 
szerint az ismert emésztőrendszerek 
felépítése kifejezetten a bipolimerek 
(zsírok, fehérjék, nukleinsavak és 
szénhidrátok) monomerekké (zsírsavakká, 
aminosavakká, nukleotidokká, illetve 
cukrokká) való denaturálását szolgálja, 
hogy a szervezet ezeket felhasználhassa.

Or. es

Módosítás 46
Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy az 
egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokok alapján megtilthassák 
területükön a GMO-k termesztését. Ezen 
túlmenően a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy a GMO-k 
szándékos kibocsátása vagy forgalomba 
hozatala nyomán bekövetkező környezeti 
vagy egészségügyi hatásokra vagy más 
igazolt tényezőkre hivatkozó indokok 
alapján korlátozhassák vagy megtilthassák 
területükön a GMO-k termesztését Ezen 
túlmenően a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
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kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

Or. en

Módosítás 47
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy az 
egészségügyi vagy környezeti tudományos 

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy a GMO-k 
szándékos kibocsátása nyomán 
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kockázatértékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokok alapján megtilthassák 
területükön a GMO-k termesztését. Ezen 
túlmenően a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

bekövetkező környezeti vagy egészségügyi 
hatásokra vagy más legitim tényezőkre –
amelyek kiegészítik az ezen irányelv C. 
részének megfelelően végzett 
kockázatértékelés során vizsgált 
tényezőket, vagy amelyekkel az értékelés 
részeként nem foglalkoztak vagy nem 
foglalkoztak eléggé – hivatkozó indokok 
alapján korlátozhassák vagy megtilthassák 
területükön a GMO-k termesztését. Ezen 
túlmenően a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

Or. en



AM\861210HU.doc 37/81 PE460.799v02-00

HU

Indokolás

A tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a GMO-kal kapcsolatos lehetséges 
tiltásokat egészségügyi vagy környezetvédelmi okokra hivatkozva vezethessék be.

Módosítás 48
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy az 
egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokok alapján megtilthassák 
területükön a GMO-k termesztését. Ezen 
túlmenően a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy a GMO-k 
szándékos kibocsátása vagy forgalomba 
hozatala nyomán bekövetkező környezeti 
hatásokra vagy más igazolt tényezőkre 
hivatkozó indokok alapján korlátozhassák 
vagy megtilthassák területükön a GMO-k 
termesztését, amennyiben e tényezőkkel a 
2001/18/EK irányelv C. részének 
megfelelően végzett harmonizált eljárás 
részeként nem foglalkoztak vagy nem 
foglalkoztak eléggé. Ezen túlmenően a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
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alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

Or. en

Módosítás 49
Justas Vincas Paleckis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy az 
egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottaktól
eltérő indokok alapján megtilthassák 
területükön a GMO-k termesztését. Ezen 
túlmenően a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy környezeti 
következményekre vagy egyéb igazolt 
tényezőkre – amelyekkel a 2001/18/EK 
irányelv C. részének megfelelően végzett 
harmonizált eljárás részeként nem 
foglalkoztak – hivatkozó indokok alapján 
korlátozhassák vagy megtilthassák 
területükön a GMO-k termesztését. Ezen 
túlmenően a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
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Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

Or. en

Módosítás 50
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy az 
egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokok alapján megtilthassák 

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy az 
egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottakat 
kiegészítő vagy a megállapítottaktól eltérő 
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területükön a GMO-k termesztését. Ezen 
túlmenően a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

indokok alapján vagy olyan kockázatok 
alapján, amelyekkel a kockázatértékelés 
nem foglalkozott megfelelően, 
megtilthassák területükön a GMO-k 
termesztését. Ezen túlmenően a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

Or. en

Indokolás

Based on AM 6 of the Rapporteur.
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Módosítás 51
Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy az 
egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokok alapján megtilthassák 
területükön a GMO-k termesztését. Ezen 
túlmenően a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy az 
egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottakat 
kiegészítő vagy a megállapítottaktól eltérő 
indokok alapján megtilthassák területükön 
a GMO-k termesztését. Ezen túlmenően a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
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tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

Or. ro

Módosítás 52
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem a tagállamok arra irányuló szabad 
döntésének biztosítása, hogy az
egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokok alapján megtilthassák 
területükön a GMO-k termesztését. Ezen 
túlmenően a műszaki szabványok és 
szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 

(9) A szubszidiaritás elve alapján e javaslat 
célja nem a tagállamokban alkalmazandó 
termesztési feltételek harmonizálása, 
hanem az Unióban a GMO-k kérdését 
övező döntéshozatali eljárás 
megkönnyítése érdekében a tagállamok 
számára rugalmasság biztosítása, hogy az 
egészségügyi vagy környezeti tudományos 
kockázatértékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokok alapján korlátozhassák 
vagy megtilthassák területükön a GMO-k 
termesztését. Ezen túlmenően a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv egyik célkitűzése – miszerint a 
Bizottság mérlegelheti uniós szintű, 
kötelező érvényű jogi aktusok elfogadását 
– a tagállamoknak az említett irányelv 
alapján tett intézkedéseiről szóló 
rendszeres értesítései révén nem teljesülne. 
Továbbá miután azok az intézkedések, 
amelyeket a tagállamok e rendelet alapján 
elfogadhatnak, nem vonatkozhatnak a 
GMO-k forgalomba hozatalára, ezáltal 
tehát nem módosulnak a jelenlegi 
jogszabályok szerint engedélyezett GMO-k 
forgalomba hozatalára vonatkozó 
feltételek, a 98/34/EK irányelvben előírt 
értesítési eljárás a Bizottság számára nem 
tűnik a legmegfelelőbb információs 
csatornának. Ennek következtében, ettől 
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a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

eltérve, a 98/34/EK irányelv nem 
alkalmazandó. A Bizottság úgy véli, hogy 
a tagállami intézkedésekről – még 
elfogadásuk előtt – való tájékoztatás 
biztosítására egy egyszerűbb értesítési 
rendszer tűnik alkalmasabbnak. A 
tagállamok által elfogadni kívánt 
intézkedéseket ezért indoklásaikkal együtt, 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából el kell juttatni a 
Bizottsághoz és a többi tagállamhoz.

Or. en

Módosítás 53
Justas Vincas Paleckis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az EFSA és a Bizottság a hatályos 
jogszabályi keretben köteles késlekedés 
nélkül foglalkozni a tagállamok által 
kifejezésre juttatott egészségügyi 
aggodalmakkal.

Or. en

Módosítás 54
Justas Vincas Paleckis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
9 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A GMO-termesztés tagállami 
korlátozása vagy tiltása akadályozhatja a 
biotechnológiával kapcsolatos kutatást, 
feltéve, hogy az ilyen jellegű kutatás során 
minden biztonsági intézkedést tiszteletben 
tartanak. 
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Or. en

Módosítás 55
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új) 
2001/18/EK irányelv
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
(-1) A 22. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„22. cikk
Szabad forgalmazás
A tagállamok – a 23. cikk vagy a 26b. cikk 
sérelme nélkül – nem tilthatják meg, nem 
korlátozhatják vagy nem gátolhatják meg 
a termékként vagy termékekben 
megjelenő azon GMO-k forgalomba 
hozatalát, amelyek ezen irányelv 
követelményeinek megfelelnek.”

Or. en

Indokolás

A 22. cikk nem zárhatja ki eleve annak lehetőségét, hogy a 26b. (új) cikk értelmében a 
tagállamok szabályokat fogadnak el, hogy betiltsák vagy korlátozzák a GMO-k területükön 
való termesztését.

Módosítás 56
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új) 
2001/18/EK irányelv
25 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
(-1a) A 25. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„4a. A szellemi tulajdonjogok védelmének 
indokolatlan sérelme nélkül a GMO-k 
jelentette potenciális veszéllyel foglalkozó 
független kutatáshoz szükséges 
anyagokhoz, például a vetőmagvakhoz 
való hozzáférést nem lehet korlátozni vagy 
megakadályozni.”

Or. en

Indokolás

A környezetvédelmi ügyek tanácsa 2008. decemberi ülésén arra a következtetésre jutott, hogy 
„a független kutatók számára hozzáférést kell biztosítani az összes vonatkozó anyaghoz, a 
szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartása mellett”. Jelenleg gyakran lehetetlen a független 
kutatók számára a géntechnológiával módosított változatokat kutatni, mivel a GM-
anyagokhoz való hozzáférés korlátozva van, és a mezőgazdáknak meg van tiltva a GM-
anyagok átadása kutatási célokra. Ahhoz, hogy a tagállamok megvizsgálhassák egy adott 
GM-változat összeférhetőségét egy adott befogadó környezettel, nem szabad korlátozni a 
géntechnológiával módosított anyagokhoz való hozzáférést.

Módosítás 57
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 b pont (új) 
2001/18/EK irányelv
26 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen 
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módosul:
(-1b) A 26a. cikk (1) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„1. A tagállamok minden megfelelő 
intézkedést meghoznak a GMO-k – saját 
területükön és más tagállamok területén –
egyéb termékekben való nemkívánatos 
jelenlétének megakadályozása 
érdekében.”

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 7. módosításon alapul. A GMO-k esetleges termesztése nem járhat 
többletkiadással a hagyományos mezőgazdaságban dolgozó vagy biogazdálkodást folytató 
mezőgazdák számára. Ezért kötelezővé kell tenni a tagállamok számára azt, hogy a GMO-k 
más termékekben való jelenlétének elkerülése érdekében hozzanak intézkedéseket; a 26a. cikk 
jelenlegi szövege szerint ezek az intézkedések jelenleg szabadon választhatóak. Ezeknek az 
intézkedéseknek azt is biztosítaniuk kell, hogy a nem kerül sor a szomszédos tagállamokba 
átnyúló kontaminációra, különösen a határvidékeken.

Módosítás 58
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új)
2001/18/EK irányelv
26 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
(-1) A 26a. cikk (1) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
„1. A tagállamok minden megfelelő 
intézkedést meghoznak a GMO-k –
határaikon belül és más tagállamok 
területén – egyéb termékekben való 
nemkívánatos jelenlétének 
megakadályozása érdekében.”
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Or. en

Indokolás

A kontaminációt megelőző intézkedéseknek kötelezőeknek kell lenniük a tagállamok számára, 
hogy elejét vegyék a kontaminációnak különösen két különböző tagállam határán.

Módosítás 59
Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új) 
2001/18/EK irányelv
26 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
(-1) A 26a. cikk (1) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
„1. A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket, hogy országhatáraikon 
belül és azokon átnyúlóan elkerüljék a 
GMO-k nem szándékos előfordulását az 
egyéb termékekben.”

Or. en

Módosítás 60
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új) 
2001/18/EK irányelv
26 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
(-1) A 26a. cikk (1) bekezdésének helyébe 
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a következő szöveg lép:
„1. A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket, hogy országhatáraikon 
belül és azokon átnyúlóan elkerüljék a 
GMO-k nem szándékos előfordulását az 
egyéb termékekben.”

Or. en

Indokolás

A kontaminációt megelőző intézkedéseknek kötelezőeknek kell lenniük a tagállamok számára, 
hogy elejét vegyék a GM-mentesen termesztő mezőgazdákra és termelőkre az 
országhatárokon belüli és azokon átnyúló kontamináció miatt háruló gazdasági terheknek. A 
2001/18/EK irányelv 26a. cikke értelmében jelenleg a kontaminációt megelőzni hivatott 
intézkedések csak önkéntesek, ami olyan helyzetekhez is vezethet, amelyben a tagállamok saját 
mezőgazdáikat és termelőiket a GM-kontaminációval szemben védtelenül hagyják.

Módosítás 61
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 pont (új) 
2001/18/EK irányelv
26 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
(-1) A 26a. cikk (1) bekezdésének helyébe 
a következő szöveg lép:
„1. A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket, hogy elkerüljék a GMO-k 
nem szándékos előfordulását az egyéb 
termékekben.”

Or. en

Indokolás

A hagyományos termés GMO-kkal való kontaminációjának megelőzése érdekében lényeges a 
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tagállamokat kötelezni, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket. A GMO-k és 
hagyományos vetőmagok egymás mellett létezésének biztosítása érdekében minimális európai 
uniós pufferzónákra van szükség. Ennél fogva arra kérjük a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatot a tagállamok területén belüli vagy a velük szomszédos tagállamok területére 
átnyúló, nemkívánatos kontamináció elkerülése érdekében.

Módosítás 62
Dagmar Roth-Behrendt

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – -1 a pont (új)
2001/18/EK irányelv
26 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
(-1a) A 26a. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép: 
„2. A Bizottság javaslatot terjeszt elő a 
GMO-k termesztésére használt és a 
hagyományos módon művelt földek 
közötti minimális pufferzónák kialakítása 
céljából a tagállamok területén belüli vagy 
a velük szomszédos tagállamok területére 
átnyúló, nemkívánatos GMO-
szennyeződés elkerülése érdekében.”

Or. en

Indokolás

A hagyományos termés GMO-kkal való kontaminációjának megelőzése érdekében lényeges a 
tagállamokat rákötelezni, hogy hozzák meg a szükséges intézkedéseket. A GMO-k és 
hagyományos vetőmagok egymás mellett létezésének biztosítása érdekében minimális európai 
uniós pufferzónákra van szükség. Ennél fogva arra kérjük a Bizottságot, hogy terjesszen elő 
javaslatot a tagállamok területén belüli, vagy a velük szomszédos tagállamok területére 
átnyúló, nemkívánatos kontamináció elkerülése érdekében.
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Módosítás 63
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló valamennyi GMO vagy 
bizonyos GMO-k területük egy részén vagy 
egészén való termesztésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy ezek az intézkedések:

A tagállamok eseti alapon korlátozó vagy 
tiltó intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és a növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló egyedi GMO-k területük egy 
részén vagy egészén való termesztésére 
vonatkozóan, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések:

Or. en

Módosítás 64
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló valamennyi GMO vagy 
bizonyos GMO-k területük egy részén vagy 

A tagállamok eseti alapon korlátozó vagy 
tiltó intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és a növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló GMO-k területük egy részén 
vagy egészén való termesztésére 
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egészén való termesztésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy ezek az intézkedések:

vonatkozóan, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések:

Or. fr

Indokolás

A nemzeti korlátozó intézkedéseknek konkrét növényekre kell vonatkozniuk, mivel a különféle 
GMO-növények különféle veszélyeket hordozhatnak, illetve különféle előnyökkel járhatnak a 
különböző térségek számára, és mivel a növények beporzása eltérő módon zajlik.

Módosítás 65
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló valamennyi GMO vagy 
bizonyos GMO-k területük egy részén vagy 
egészén való termesztésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy ezek az intézkedések:

A tagállamok eseti alapon korlátozó vagy 
tiltó intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és a növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló GMO-k területük egy részén 
vagy egészén való termesztésére 
vonatkozóan, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések:

Or. en

Módosítás 66
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 



PE460.799v02-00 52/81 AM\861210HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló valamennyi GMO vagy
bizonyos GMO-k területük egy részén vagy 
egészén való termesztésére vonatkozóan, 
feltéve, hogy ezek az intézkedések:

A tagállamok korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadhatnak el ezen 
irányelv C. része vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezett, a 
vetőmagvakra és a növényszaporító 
anyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályoknak megfelelően forgalomba 
hozott, géntechnológiával módosított 
fajtákból álló bizonyos GMO-k területük
egyes részein való termesztésére 
vonatkozóan, feltéve, hogy ezek az 
intézkedések:

Or. en

Módosítás 67
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egészségre és a környezetre 
gyakorolt kedvezőtlen hatásokra 
vonatkozó értékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokokon alapulnak, és e hatások a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) az alábbiakon alapulnak

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 8. módosításon alapul. Nem ildomos kizárni a környezetvédelmi és 
egészségügyi okokat mint a termesztés korlátozásának indoklását.
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Módosítás 68
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont – i pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) indokok, amelyek olyan 
környezetvédelmi vagy egészségügyi 
következményekre hivatkoznak, amelyek a 
GMO-k szándékos kibocsátása vagy 
forgalomba hozatala nyomán merülnek 
fel, és amelyek a jelen irányelv C. része 
értelmében folytatott kockázatértékelés 
során vizsgált környezeti és egészségügyi 
hatásokat kiegészítik, vagy amelyekkel az 
említett értékelés során nem foglalkoztak 
eléggé; vagy

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 8. módosításon alapul. Lehet, hogy a harmonizált kockázatértékelés 
nem tér ki a GMO-termesztés valamennyi lehetséges hatására a különböző régiókban és 
ökorendszerekben. A tagállamok valószínűleg jobban fel vannak készülve a területüket érintő 
egészségügyi vagy környezeti kockázatok felmérésére.

Módosítás 69
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont – i i pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ii) a jelen irányelv C része értelmében 
folytatott kockázatértékelési folyamat 
során vizsgált környezeti és egészségügyi 
hatásokat illető tudományos 
bizonytalanság kitartó jelenléte; vagy

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 8. módosításon alapul. Ha a kockázatokat illetően fennmarad a 
tudományos bizonytalanság, engedélyezni kell a tagállamok számára, hogy területükön 
korlátozzák vagy betiltsák a GMO-termesztést.

Módosítás 70
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont – iii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iii) a GMO-k kibocsátásának az adott 
tagállam a területére, biodiverzitására 
vagy lakosságára gyakorolt esetleges 
negatív hatásaira vonatkozó adatok 
hiánya vagy hiányossága; vagy

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 8. módosításon alapul.
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Módosítás 71
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont – iv pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(iv) a gyomnövények és rovarkártevők 
irtószerekkel szembeni ellenállása 
kialakulásának megelőzésére vonatkozó 
indokok; vagy

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 5. módosításon alapul. Tudományosan elismert tény, hogy a 
gyomirtókkal szemben toleráns GMO-vetőmagvak termesztése növeli a gyomnövények 
ellenállását. Egyesült államokbeli bizonyítékok azt mutatják, hogy a bizonyos rovarirtókkal 
szemben ellenállóvá lett gyomok több millió hektár mezőgazdasági területet fertőznek meg. 
Ezért helyénvaló engedélyezni a tagállamoknak, hogy ilyen okokból kifolyólag korlátozzák 
vagy betiltsák a GMO-k termesztését.

Módosítás 72
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont – v pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(v) egy adott GMO-változat agresszív 
terjedésére vagy makacs fennmaradására 
vagy pedig a háztáji termesztésű vagy 
vadon élő növényekkel való 
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kereszteződésre vonatkozó indokok; or

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 5. módosításon alapul. Lehetőséget kell nyújtani a tagállamoknak, 
hogy szigorítsák, vagy megtiltsák az elszaporodás, kiirthatatlanság és a háztáji termesztésű 
növényekkel való esetleges kereszteződés tekintetében komoly problémát jelentő növények 
(mint például a repcemag) termesztését.

Módosítás 73
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont – vi pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(vi) a fenntarthatatlan gazdálkodási 
gyakorlatok negatív környezeti és 
egészségügyi következményeinek 
megelőzésére vonatkozó okok; vagy

Or. en

Indokolás

Bizonyítékok utalnak arra, hogy a GMO-termesztés összefügg bizonyos, nagyon intenzív 
mezőgazdálkodási gyakorlatokkal, amelyek a gyomirtószerek használatához, a biodiverzitás 
csökkenéséhez és a talaj megromlásához vezetnek. Ezért helyénvaló a tarthatatlan 
mezőgazdasági gyakorlatokra vonatkozó indokokat is felvenni a listára.

Módosítás 74
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében
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Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont – vii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

( vii) az ökoszisztéma fenntarthatóságát 
megőrző mezőgazdasági gyakorlatok, 
illetve a bizonyos élőhelyek és 
ökoszisztémák fenntarthatóságára vagy 
bizonyos típusú természeti és táji 
jellegzetességek megőrzésére és védelmére 
vonatkozó indokok; vagy

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 8. módosításon alapul, és tartalmazza a Bizottság szolgálatainak 
javaslatait.

Módosítás 75
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont – viii pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(viii) a többek között a mezőgazdasági 
gyakorlatokban bekövetkező változásokra, 
a földhasználatra, a város- és 
vidéktervezésre, a társadalmi és gazdasági 
hatásokra vagy más igazolt tényezőkre 
utaló egyéb indokok;

Or. en
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Indokolás

Az előadó által javasolt 8. módosításon alapul.

Módosítás 76
Justas Vincas Paleckis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egészségre és a környezetre 
gyakorolt kedvezőtlen hatásokra 
vonatkozó értékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokokon alapulnak, és e hatások a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) az alábbiakon alapulnak

i) indokok, amelyek olyan 
környezetvédelmi következményekre 
hivatkoznak, amelyek a GMO-k szándékos 
kibocsátása vagy forgalomba hozatala 
nyomán merülnek fel, és amelyek a jelen 
irányelv C része értelmében folytatott 
kockázatfelmérési folyamat alatt vizsgált 
negatív környezeti és egészségügyi 
hatásokat egészítik ki; 
(ii) a GMO-k kibocsátásának az adott 
tagállam területére, biológiai 
sokféleségére vagy lakosságára gyakorolt 
esetleges negatív hatására vonatkozó 
megfelelő adatok hiánya vagy 
hiányossága, illetve ezzel kapcsolatban 
rendkívül ellentmondásos adatok ; vagy
(iii) egyéb indokok, amelyek többek között 
a mezőgazdasági gyakorlatokban 
bekövetkező változásokra, a 
földhasználatra, a város- és 
vidéktervezésre, a társadalmi és gazdasági 
hatásra vagy más igazolt tényezőkre 
utalnak;
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Or. en

Módosítás 77
Oreste Rossi

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egészségre és a környezetre 
gyakorolt kedvezőtlen hatásokra 
vonatkozó értékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokokon alapulnak, és e hatások a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) az alábbiakon alapulnak:

(i) indokok, amelyek olyan 
környezetvédelmi következményekre 
hivatkoznak, amelyek a GMO-k szándékos 
kibocsátása vagy forgalomba hozatala 
nyomán merülnek fel, és amelyek a jelen 
irányelv C része értelmében folytatott 
kockázatértékelési folyamat alatt vizsgált 
hátrányos környezeti hatásokat egészítik 
ki; vagy
(ii) a GMO-k kibocsátásának 
tulajdonítható, az adott tagállam 
területére vagy biológiai sokféleségére 
gyakorolt esetleges negatív hatásokra 
vonatkozó adatok hiánya vagy 
hiányossága; vagy
(iii) egyéb indokok, amelyek többek között 
a mezőgazdasági gyakorlatokban 
bekövetkező változásokra, a 
földhasználatra, a város- és 
vidéktervezésre, a vetőmagvak 
tisztaságának biztosítása iránti igényre, a 
társadalmi és gazdasági hatásra vagy más 
igazolt tényezőkre utalnak;

Or. fr
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Indokolás

Az előadó által javasolt 8. módosításhoz való hozzáfűzés.. Alapvető fontosságú, hogy a 
vetőmagokat minden GMO-kontaminációtól megvédjük, de a tagállamok az általuk elfogadott 
intézkedések esetén, legalábbis bizonyos területeken, joggal hivatkozhatnak arra, hogy 
biztosítani kell a vetőmagok tisztaságát.

Módosítás 78
Kriton Arsenis
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egészségre és a környezetre 
gyakorolt kedvezőtlen hatásokra 
vonatkozó értékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokokon alapulnak, és e hatások a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) az alábbiakon alapulnak

(i) indokok, amelyek olyan 
környezetvédelmi következményekre 
hivatkoznak, amelyek a GMO-k szándékos 
kibocsátása vagy forgalomba hozatala 
nyomán merülnek fel, és amelyek a jelen 
irányelv C része értelmében folytatott 
kockázatértékelési folyamat alatt vizsgált 
negatív környezeti és egészségügyi 
hatásokat egészítik ki; vagy
(ii) a GMO-k kibocsátásának 
tulajdonítható, az adott tagállam 
területére vagy biológiai sokféleségére 
gyakorolt esetleg negatív hatásokra 
vonatkozó adatok hiánya vagy 
hiányossága; vagy
(iii) egyéb, a fent említett értékelést 
kiegészítő, környezeti hatásokra hivatkozó 
indokok, amelyek többek között a 
mezőgazdasági gyakorlatokban 
bekövetkező változásokra, a 
földhasználatra, a város- és 
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vidéktervezésre, a társadalmi és gazdasági 
hatásra vagy más igazolt tényezőkre 
utalnak;

Or. en

Módosítás 79
Dan Jørgensen
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egészségre és a környezetre gyakorolt
kedvezőtlen hatásokra vonatkozó 
értékelésben megállapítottaktól eltérő 
indokokon alapulnak, és e hatások a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) az egészségre és a környezetre gyakorolt
hatásokon alapulnak, amelyek a GMO-k 
szándékos kibocsátásának vagy forgalomba 
hozatalának következményeiből erednek, 
és amelyek a jelen irányelv C része 
értelmében folytatott kockázatértékelési 
folyamat alatt vizsgált környezeti és 
egészségügyi hatásokat egészítik ki, vagy 
amelyekkel az említett értékelés során 
nem foglalkoztak eléggé.  A nemzeti 
intézkedések többek között az alábbi 
indokokon alapulhatnak:
i) a GMO-k egy adott tagállam 
környezetére vagy lakosságának 
egészségére gyakorolt esetleges negatív 
hatásáról szóló megfelelő adatok hiánya 
vagy hiányossága, vagy a jelen irányelv C 
része értelmében folytatott 
kockázatértékelés során vizsgált 
lehetséges környezeti és egészségügyi 
hatásokról szóló, kitartó tudományos 
bizonytalanság;
(ii) a GMO-k termesztésével összefüggő 
gazdálkodási gyakorlatok negatív 
környezeti és egészségügyi 
következményeinek megelőzése;
(iii) a talaj termőképességét és a biológiai 
sokféleséget fokozó, ökológiai tekintetben 
fenntartható gazdálkodási gyakorlat 
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védelme.
A nemzeti intézkedések más olyan igazolt 
tényezőn is alapulhatnak, amelyek a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

Or. en

Indokolás

A nemzeti intézkedések jogalapjának megteremtése érdekében lehetővé kell tenni a 
tagállamok számára, hogy a GMO-knak a természetbe történő szándékos kibocsátásával 
összefüggő környezetvédelmi, egészségügyi és más legitim tényezőkkel kapcsolatos indokokon 
alapuló nemzeti intézkedéseket fogadjanak el.

Módosítás 80
Sirpa Pietikäinen, Angelika Niebler, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egészségre és a környezetre 
gyakorolt kedvezőtlen hatásokra 
vonatkozó értékelésben megállapítottaktól 
eltérő indokokon alapulnak, és e hatások a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) olyan indokokon alapulnak, amelyek 
olyan környezetvédelmi következményekre 
hivatkoznak, amelyek a GMO-k szándékos
kibocsátása vagy forgalomba hozatala 
nyomán merülnek fel, és amelyek a jelen 
irányelv C része értelmében folytatott 
kockázatértékelési folyamat során vizsgált 
negatív környezeti és egészségügyi 
hatásokat egészítik ki, vagy más igazolt 
tényezőket tartalmaznak, mint például: 
i) a GMO-k egy adott tagállam 
ökoszisztémájára vagy lakosságának 
egészségére gyakorolt esetleges negatív 
hatásairól szóló megfelelő adatok hiánya 
vagy hiányossága;
ii) a GMO vetőmagok agresszív terjedése 
vagy makacs fennmaradása;
iii) a GMO-k termesztésével összefüggő 
gazdálkodási gyakorlatok negatív 
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környezeti és egészségügyi 
következményekkel járó változásaival 
összefüggő indokok;
(iv) a termelést és az ökoszisztémák 
fenntarthatóságát a lehető legjobban 
ötvöző, vagy a GMO-termesztést felváltó 
gyakorlatok létezését és jobb műszaki, 
gazdasági vagy környezetvédelmi 
teljesítményt lehetővé tevő mezőgazdasági 
gyakorlatok védelmével és fejlesztésével 
kapcsolatos indokok;

Or. en

Indokolás

Hogy jogilag helytálló indoklásaik legyenek, a tagállamoknak jogot kell biztosítani arra, hogy 
megindokolhassák a GMO-k termesztésének betiltását vagy korlátozását a GMO-knak a 
természetbe történő szándékos kibocsátása vagy forgalmazása nyomán esetleg felmerülő 
környezeti és egészségügyi hatásokra való hivatkozással.
Különösen a tudományos bizonytalanságokat, illetve a természetes élőhelyeket uraló, a 
biodiverzitást fenyegető, a környezetből immár visszavonhatatlan GMO-k elterjedését és 
makacs fennmaradását kell engedélyezni mint nemzeti intézkedések indoklását. 

Módosítás 81
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Bairbre de Brún, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, João Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egészségre és a környezetre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokra vonatkozó 
értékelésben megállapítottaktól eltérő 
indokokon alapulnak, és e hatások a
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) a GMO-k szándékos kibocsátása vagy 
forgalomba hozatala nyomán felmerülő, a 
környezetre vagy az egészségre gyakorolt 
hatásokon, vagy más igazolt tényezőkön 
alapulnak. A nemzeti intézkedések többek 
között az alábbi indokokon alapulhatnak:

- a gyomnövények és rovarkártevők 
irtószerekkel szembeni ellenállása 
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kialakulásának megelőzése;
- a mezőgazdák védelme a GM-
vetőmagokat és a megfelelő 
gyomirtószereket szabadalmaztató 
vállalatoktól való fokozott függőség ellen;
- a GMO-k szándékos kibocsátása – amely 
a környezetre, az egészségre vagy az 
ökológiai tekintetben jobban fenntartható, 
meglévő gazdálkodási gyakorlatokra 
nézve kedvezőtlen hatásokkal jár – által a 
mezőgazdasági gyakorlatban bekövetkező 
változások megelőzése;

Or. en

Indokolás

A tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a GMO-kal kapcsolatos lehetséges 
tiltásokat egészségügyi vagy környezetvédelmi okokra hivatkozva vezethessék be.

Módosítás 82
Kathleen Van Brempt
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egészségre és a környezetre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokra vonatkozó 
értékelésben megállapítottaktól eltérő 
indokokon alapulnak, és e hatások a GMO-
k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) az egészségre és a környezetre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokra vonatkozó 
értékelésben megállapítottakat kiegészítő 
és/vagy azoktól eltérő indokokon 
alapulnak, és e hatások a GMO-k 
szándékos kibocsátásának vagy forgalomba 
hozatalának következményeiből erednek, 
ideértve:
i) olyan további környezetvédelmi 
indokokat, amelyeket ezen irányelv 
értelmében nem értékeltek;
ii) a termelést és az ökoszisztémák 
fenntarthatóságát a lehető legjobban 
ötvöző mezőgazdasági gyakorlatok 



AM\861210HU.doc 65/81 PE460.799v02-00

HU

védelmével és fejlesztésével kapcsolatos 
indokokat;
iii) a rezisztenciák vagy az agresszíven 
terjedő növények megjelenésével 
kapcsolatos indokokat;
iv) a GMO-k termesztését felváltó, jobb 
műszaki, gazdasági és környezetvédelmi 
teljesítménnyel járó mezőgazdasági 
gyakorlatok meglétére hivatkozó 
indokokat.

Or. en

Módosítás 83
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Theodoros 
Skylakakis, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egészségre és a környezetre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokra vonatkozó 
értékelésben megállapítottaktól eltérő 
indokokon alapulnak, és e hatások a GMO-
k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) tudományos szempontból az egészségre 
és a környezetre gyakorolt kedvezőtlen 
hatásokra vonatkozó, a 2001/18/EK 
irányelv C. része értelmében végrehajtott
értékelésben megállapítottaktól eltérő 
indokokon alapulnak, és e hatások a GMO-
k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

Ezeket az intézkedéseket az alábbi, 
nemzeti vagy regionális politikákhoz 
kapcsolódó indokokkal kell megindokolni:
i) a termés sokféleségének védelme;
ii) együttélésre vonatkozó intézkedések 
lehetetlensége különleges földrajzi 
feltételek miatt (például nagyon kis 
szigetek, hegyvidékek, nagyon fontos 
természeti képződmények területei, vagy 
kis országterület); 
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iii) a GMO-k kibocsátásának 
tulajdonítható, egy adott régió területére 
vagy biológiai sokféleségére gyakorolt 
esetleges negatív hatásokra vonatkozó 
adatok hiánya;

Or. fr

Módosítás 84
Dagmar Roth-Behrendt
Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egészségre és a környezetre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokra vonatkozó 
értékelésben megállapítottaktól eltérő 
indokokon alapulnak, és e hatások a
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) a GMO-k szándékos kibocsátása vagy 
forgalomba hozatala nyomán felmerülő, a 
környezetre vagy az egészségre gyakorolt 
hatásokon, vagy más igazolt tényezőkön 
alapulnak, amelyeket a tagállamok vetnek 
fel.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak jogilag megalapozott jogot kell biztosítani, hogy korlátozhassák vagy 
megtilthassák a GMO-k termesztését saját területükön. Ezért engedélyezni kell számukra hogy 
környezetvédelmi, egészségügyi, vagy más jogos – a GMO-k szándékos kibocsátásával 
összefüggő – szempontokra hivatkozva nemzeti intézkedéseket fogadjanak el, kiegészítő 
jelleggel, vagy a jelen irányelv C részében meghatározott kockázatfelmérő folyamattól 
függetlenül. Ahogyan azt a 2001/18/EK irányelv II. melléklete megköveteli, a 
kockázatfelmérés sosem lehet kimerítő jellegű.

Módosítás 85
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az egészségre és a környezetre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokra vonatkozó 
értékelésben megállapítottaktól eltérő
indokokon alapulnak, és e hatások a 
GMO-k szándékos kibocsátásának vagy 
forgalomba hozatalának 
következményeiből erednek.

a) az egészségre és a környezetre gyakorolt 
kedvezőtlen hatásokra vonatkozó 
értékelésben megállapított, közérdekű, 
kellően megindokolt, arányos, nem 
diszkriminatív, jogos és szükséges
indokokon alapulnak, és nincs közük a 
GMO-k szándékos kibocsátása vagy 
forgalomba hozatala nyomán az 
egészségre és a környezetre gyakorolt 
kedvezőtlen hatások felméréséhez;

Or. en

Módosítás 86
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) biztosítják, hogy kellően tiszteletben 
tartják a mezőgazdasági termelők és a 
fogyasztók választási szabadságát; és

Or. en

Módosítás 87
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – aa pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) biztosítják, hogy kellően tiszteletben 
tartják a mezőgazdasági termelők és a 
fogyasztók választási szabadságát;

Or. fr

Indokolás

A mezőgazdasági termelők és a fogyasztók választási szabadságának alapvető elvét 
tiszteletben kell tartani, mivel ez biztosítja, hogy az intézkedések arányosak, valamennyi 
érintett szereplő érdekét figyelembe veszik, valamint hogy a régiókban megvitatják a GMO-k 
termesztését.

Módosítás 88
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) nem vezetnek a különböző tagállamok 
mezőgazdasági termelői közötti verseny 
torzulásához;

Or. fr

Módosítás 89
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) biztosítják, hogy a GMO-kat 
termeszteni kívánó mezőgazdákat nem éri 
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hátrányos megkülönböztetés;

Or. en

Módosítás 90
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan esetekben, amikor az 
intézkedések uniós szinten már 
jóváhagyott növényekre vonatkoznak, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
nem éri indokolatlan hátrány azokat a 
mezőgazdákat, akik e növényeket 
legálisan termesztették. A tagállamok 
különösen arról gondoskodnak, hogy e 
mezőgazdáknak elég idejük legyen az 
alkalmazkodásra, és hogy a jogi változás 
nyomán felmerülő semmilyen szempont 
miatt ne legyenek visszamenőlegesen, 
legalább az intézkedések elfogadásától 
számított két éven belül felelősségre 
vonhatók.

Or. en

Módosítás 91
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) olyan esetekben, amikor az 
intézkedések uniós szinten már 
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jóváhagyott növényekre vonatkoznak, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azoknak a mezőgazdáknak, akik GMO-kat 
termesztettek, elegendő idejük legyen az 
alkalmazkodásra, és visszamenőlegesen 
ne lehessen őket felelősségre vonni.

Or. en

Módosítás 92
Justas Vincas Paleckis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan esetekben, amikor az 
intézkedések uniós szinten már 
jóváhagyott növényekre vonatkoznak, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
azoknak a mezőgazdáknak, akik legálisan 
termesztettek ilyen növényeket, elég idejük 
legyen a termesztési idény lezárására;

Or. en

Módosítás 93
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ab) olyan célt tűznek ki, amelyet nem 
lehet a géntechnológiával módosított 
növények, valamint a hagyományos és 
biogazdálkodással termesztett növények 
együttélésére vonatkozó intézkedések 
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végrehajtása révén elérni; és

Or. en

Módosítás 94
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) legalább tizenkét hónappal a 
termesztési idény kezdete előtt elfogadásra 
kerülnek és nyilvánosan hozzáférhetők 
valamennyi érintett gazdasági szereplő, 
köztük a mezőgazdasági termelők 
számára;

Or. fr

Indokolás

E módosítás célja, hogy a mezőgazdasági termelők számára fokozza a jogbiztonságot, 
gondoskodva arról, hogy a tágabb szabályozási környezet nem változik meg túl röviddel a 
termesztési idény kezdete előtt. Ez lehetővé teszi a mezőgazdasági termelők számára, hogy a 
vetőmagokat megrendeljék és szántóföldjüket előkészítsék, a termeszteni kívánt növény előre 
nem látható betiltásából vagy korlátozásából eredő gazdasági veszteség kockázata nélkül.

Módosítás 95
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) minimum tizenkét hónappal a 
termesztési szezon kezdete előtt 
nyilvánosan elérhetők;

Or. en

Módosítás 96
Holger Krahmer, Britta Reimers

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) legalább hat hónappal a termesztési 
idény kezdete előtt elfogadásra kerülnek 
és nyilvánosan hozzáférhetők valamennyi 
érintett gazdasági szereplő, köztük a 
mezőgazdasági termelők számára; 
valamint

Or. en

Módosítás 97
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) legalább hat hónappal a termesztési 
idény kezdete előtt elfogadásra kerülnek 
és nyilvánosan hozzáférhetők valamennyi 
érintett gazdasági szereplő, köztük a 
mezőgazdasági termelők számára;
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Or. en

Módosítás 98
Justas Vincas Paleckis

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a termesztési idény kezdete előtt 
elfogadásra kerülnek és nyilvánosan 
hozzáférhetők valamennyi érintett 
gazdasági szereplő, köztük a 
mezőgazdasági termelők számára; 

Or. en

Módosítás 99
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) előzetesen környezeti hatásvizsgálat 
tárgyát képezik, ez pedig igazolja 
szükségességüket és arányosságukat;

Or. fr

Indokolás

A GMO-k termesztésének korlátozásával vagy tiltásával kapcsolatban a tagállamok által 
elfogadott intézkedések jogi érvényességének megerősítése érdekében előzetes környezeti 
hatásvizsgálatot kell készíteni a javasolt intézkedések szükségességének és arányosságának 
igazolása céljából. A WTO előtti jogvita esetén egy ilyen hatásvizsgálat könnyítené az 
elfogadott intézkedés megvédését.
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Módosítás 100
Julie Girling, Catherine Soullie, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) teljes körű hatásvizsgálat után 
kerülnek sorra, amelyet a Bizottság hajt 
végre, felmérve potenciális hatásaikat;

Or. en

Módosítás 101
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) tiszteletben tartják a helyi 
mezőgazdasági körülményeket és 
fejleményeket;

Or. en

Módosítás 102
Julie Girling

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont  
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a c pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) tiszteletben tartják a helyi 
mezőgazdasági körülményeket és a 
kulturális hagyományokat;

Or. en

Módosítás 103
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) semmiképpen sem akadályozzák meg 
vagy korlátozzák az engedélyezett GMO-k 
használatát olyan tagállamok által, 
amelyek nem kívánják termesztésüket 
betiltani vagy korlátozni;

Or. en

Módosítás 104
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) legfeljebb három évig vannak 
érvényben, és adott esetben egy, a 
szükségességüket és arányosságukat 
igazoló újabb hatásvizsgálat elvégzése 
után meghosszabbíthatók;
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Or. fr

Módosítás 105
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) összhangban vannak a Szerződésekkel. b) összhangban vannak az Unió 
nemzetközi kötelezettségeivel és a 
Szerződésekkel, különösen az arányosság 
elvével.

Or. en

Módosítás 106
Julie Girling, Catherine Soullie

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) összhangban vannak a Szerződésekkel. b) összhangban vannak a Szerződésekkel, 
különösen az arányosság elvével, valamint 
az Unió nemzetközi kötelezettségeivel.

Or. en
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Módosítás 107
Catherine Soullie, Julie Girling, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, 
Holger Krahmer, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) összhangban vannak a Szerződésekkel. b) összhangban vannak a Szerződésekkel
és az Unió nemzetközi kötelezettségeivel.

Or. fr

Módosítás 108
Holger Krahmer, Catherine Soullie, Britta Reimers, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, 
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 98/34/EK irányelvtől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak indokolt intézkedéseket 
elfogadni, ezekről az intézkedésekről 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából értesítik a Bizottságot 
és a többi tagállamot.”

A 98/34/EK irányelvvel összhangban azok 
a tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak indokolt intézkedéseket 
elfogadni, ezekről az intézkedésekről 
elfogadásukat megelőzően három
hónappal tájékoztatás céljából értesítik a 
Bizottságot és a többi tagállamot.

Or. en

Módosítás 109
Catherine Soullie, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Horst Schnellhardt, Holger 
Krahmer, Julie Girling, Elisabetta Gardini, Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
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2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 98/34/EK irányelvtől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak indokolt intézkedéseket 
elfogadni, ezekről az intézkedésekről 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából értesítik a Bizottságot 
és a többi tagállamot.”

A 98/34/EK irányelvnek megfelelően azok 
a tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak indokolt intézkedéseket 
elfogadni, ezekről az intézkedésekről 
elfogadásukat megelőzően három
hónappal tájékoztatás céljából értesítik a 
Bizottságot és a többi tagállamot.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok által hozott intézkedések, különösen az együttélésre vonatkozó intézkedések 
összehangolásának javítása érdekében lényeges elegendő időt szánni a többi tagállam 
tájékoztatására, különösen azon tagállamok esetében, amelyek egy adott GMO termesztését 
betiltó országos intézkedést hozó tagállamok szomszédai.

Módosítás 110
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 98/34/EK irányelvtől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak indokolt intézkedéseket 
elfogadni, ezekről az intézkedésekről 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából értesítik a Bizottságot 
és a többi tagállamot.”

A 98/34/EK irányelvvel összhangban azok 
a tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak indokolt intézkedéseket 
elfogadni, ezekről az intézkedésekről 
elfogadásukat megelőzően két hónappal 
tájékoztatás céljából értesítik a Bizottságot 
és a többi tagállamot.

Or. en
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Módosítás 111
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont 
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 98/34/EK irányelvtől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak indokolt intézkedéseket 
elfogadni, ezekről az intézkedésekről 
elfogadásukat megelőzően egy hónappal 
tájékoztatás céljából értesítik a Bizottságot 
és a többi tagállamot.”

A 98/34/EK irányelvtől eltérve azok a 
tagállamok, amelyek e cikk értelmében 
kívánnak intézkedéseket elfogadni, ezekről 
az intézkedésekről elfogadásukat 
megelőzően egy hónappal tájékoztatás 
céljából értesítik a Bizottságot és a többi 
tagállamot.”

Or. en

Indokolás

Az „indokolt” szó nem szükséges. Szubjektív és fölöslegesen korlátozhatja a tagállamok 
lehetőségeit.

Módosítás 112
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
2001/18/EK irányelv
26 b a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„26 ba. cikk
Vetőmagokra vonatkozó küszöbértékek
A Bizottság a hagyományos 
vetőmagokban kimutatható GMO-nyomok 
címkézéséhez küszöbértékeket állapít meg, 
a még valamennyi gazdasági szereplő 
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számára kivitelezhető, arányos és 
működőképes legalacsonyabb szinten.”

Or. en

Módosítás 113
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 a pont (új)
2001/18/EK irányelv
26 b a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„26 ba. cikk
Vetőmagokra vonatkozó küszöbértékek
A Bizottság felméri, hogy be kell-e vezetni 
a hagyományos vetőmagokban 
kimutatható GMO-nyomok címkézéséhez 
kapcsolódó küszöbértékeket, amelyeket a 
még valamennyi gazdasági szereplő 
számára kivitelezhető, lehető 
legalacsonyabb, arányos és működőképes 
szinten kell megállapítani. A Bizottság 
2012. december 31-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, 
adott esetben a megfelelő jogalkotási 
javaslatok kíséretében.”

Or. en

Módosítás 114
Bart Staes, Margrete Auken, Carl Schlyter, Michèle Rivasi a Verts/ALE 
képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály 
1 cikk – 1 a pont (új) 
2001/18/EK irányelv
26 b a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„26 ba. cikk
A felelősségre vonatkozó követelmények
A tagállamok általános kötelező rendszert 
dolgoznak ki a pénzügyi felelősségre és 
pénzügyi garanciákra – például biztosítás 
révén –, amely rendszer minden 
mezőgazdasági vállalkozóra érvényes lesz, 
és amely garantálja, hogy a szennyező fél 
fizessen a GMO-k szándékos kibocsátása 
vagy forgalomba hozatala nyomán esetleg 
bekövetkező nemkívánatos hatásokért és 
károkért.”

Or. en

Indokolás

Ha a különböző tagállamokban eltérő termesztési szabályok alkalmazandóak, még fontosabb, 
hogy minden tagállam szigorú rendszert működtessen, annak biztosítása érdekében, hogy a 
szennyező fél fizessen a nemkívánatos hatásokért és károkért. Jelen pillanatig a hagyományos 
vagy biogazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők nem élveznek kellő védelmet a GMO-
kkal való lehetséges kontamináció ellen.


