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Módosítás 11
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikkének (1) pontja előírja, 
hogy „A felhatalmazást tartalmazó 
jogalkotási aktusokban kifejezetten meg 
kell határozni a felhatalmazás céljait, 
tartalmát, alkalmazási körét és 
időtartamát”.

Or. en

Módosítás 12
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Noha az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 
2001/111/EK és a 2001/114/EK irányelv 
mellékletei olyan technikai elemeket 
tartalmaznak, amelyeket a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejleményekre tekintettel indokolt lehet 
kiigazítani vagy naprakésszé tenni, ezen 
irányelvek nem ruháznak a Bizottságra 
megfelelő hatáskört a szóban forgó 
mellékleteknek a nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett 
fejleményekre tekintettel történő gyors 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
érdekében. Ezenfelül az 1999/4/EK 
irányelv nem ruház megfelelő hatáskört a 
Bizottságra mellékletének a technikai 
fejlődés figyelembevételének érdekében 
történő gyors kiigazítására vagy 

(3) Az 1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 
2001/111/EK és a 2001/114/EK irányelv 
mellékletei olyan technikai elemeket 
tartalmaznak, amelyeket a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejleményekre tekintettel indokolt lehet 
kiigazítani vagy naprakésszé tenni. 
Amennyiben ezek az előírások nem 
alapvető technikai elemekre vonatkoznak,
különösen a 2000/36/EK irányelv I. 
mellékletének B., C. és D. szakaszában, a
2001/36/EK irányelv I. mellékletének B. 
szakaszában és a 2001/113/EK irányelv 
III. mellékletének B. szakaszában, 
helyénvaló felhatalmazni a Bizottságot 
arra, hogy a Szerződés 290. cikkének 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el e mellékleteknek a
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naprakésszé tételére vonatkozóan, noha a 
szóban forgó melléklet olyan technikai 
elemeket tartalmaz, amelyeket a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében 
szintén indokolt lehet kiigazítani vagy 
naprakésszé tenni. Továbbá a 2000/36/EK 
irányelv I. mellékletének A. szakasza és B.
szakaszának 1. pontja nem tartozik azon 
bizottsági hatáskörök alá, amelyek a
szóban forgó melléklet bizonyos 
rendelkezéseinek a technikai fejlődéshez 
való hozzáigazítására vonatkoznak, noha 
azok olyan technikai elemeket 
tartalmaznak, amelyeket a technikai
fejlődés figyelembevétele érdekében
indokolt lehet kiigazítani vagy 
naprakésszé tenni. Ezért az 1999/4/EK, a 
2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 
2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv 
következetes alkalmazása érdekében az 
1999/4/EK, a 2000/36/EK, a 2001/111/EK 
és a 2001/114/EK irányelv mellékleteinek 
a technikai fejlődés és a nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények 
figyelembevétele érdekében történő 
kiigazításához vagy naprakésszé tételéhez 
szükséges további hatáskörökkel is 
indokolt a Bizottságot felruházni.

vonatkozó nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett változásokkal összhangban 
történő kiigazítása vagy a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében.

Or. de

Módosítás 13
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ennélfogva az 1999/4/EK, a 
2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 
2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv 
bizonyos nem alapvető rendelkezéseinek a 
technikai fejlődés és/vagy adott esetben a 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejlemények figyelembevétele érdekében 

(4) Ennélfogva az 1999/4/EK, a 
2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 
2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv 
bizonyos nem alapvető rendelkezéseinek a 
technikai fejlődés és/vagy adott esetben a 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejlemények figyelembevétele érdekében 
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történő kiegészítése vagy módosítása 
céljából a Bizottságot fel kell ruházni azzal 
a hatáskörrel, hogy az alábbi hatály és 
tartalom tekintetében – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhasson el: az 
1999/4/EK irányelv tekintetében a 
mellékletben található
termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 
százalékos arányban kifejezett technikai 
jellemzők kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; a 2000/36/EK irányelv 
tekintetében az 1. melléklet A. szakaszában 
található árumegnevezésekkel és –
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 
százalékos arányban és/vagy grammban 
kifejezett technikai jellemzők, valamint a 
szóban forgó melléklet B., C. és D. 
szakaszának kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; a 2011/111/EK irányelv 
tekintetében a melléklet A. részének az 
abban található megnevezésekkel és 
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők és a melléklet B. részének 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából; a 2011/113/EK irányelv 
tekintetében az I. mellékletnek az abban 
található termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 
grammban és/vagy százalékos arányban 
kifejezett technikai jellemzők, valamint a
II. mellékletnek és a III. melléklet B.
részének kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; valamint a 2011/114/EK 
irányelv tekintetében az I. mellékletnek az 
abban található 
termékmeghatározásokkal és 
terméknevekkel kapcsolatos, általában 
százalékos arányban kifejezett technikai 
jellemzők, valamint a II. melléklet 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából.

történő kiegészítése vagy módosítása 
céljából a Bizottságot fel kell ruházni azzal 
a hatáskörrel, hogy az alábbi hatály és 
tartalom tekintetében – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhasson el: a
2000/36/EK irányelv tekintetében az I. 
melléklet B., C. és D. szakaszában, 
akárcsak a II. mellékletben található 
technikai jellemzők kiigazítása vagy 
naprakésszé tétele céljából; a 2001/111/EK
irányelv tekintetében az I. melléklet B. 
szakaszában található technikai jellemzők 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából; a 2001/113/EK irányelv 
tekintetében a II. mellékletben és a III. 
melléklet B. szakaszában található 
technikai jellemzők kiigazítása vagy 
naprakésszé tétele céljából.

Or. de
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Módosítás 14
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ennélfogva az 1999/4/EK, a 
2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 
2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv 
bizonyos nem alapvető rendelkezéseinek a 
technikai fejlődés és/vagy adott esetben a 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejlemények figyelembevétele érdekében 
történő kiegészítése vagy módosítása 
céljából a Bizottságot fel kell ruházni azzal 
a hatáskörrel, hogy az alábbi hatály és 
tartalom tekintetében – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhasson el: az 
1999/4/EK irányelv tekintetében a 
mellékletben található 
termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 
százalékos arányban kifejezett technikai 
jellemzők kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; a 2000/36/EK irányelv 
tekintetében az 1. melléklet A. szakaszában 
található árumegnevezésekkel és –
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 
százalékos arányban és/vagy grammban 
kifejezett technikai jellemzők, valamint a 
szóban forgó melléklet B., C. és D. 
szakaszának kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; a 2011/111/EK irányelv 
tekintetében a melléklet A. részének az 
abban található megnevezésekkel és 
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők és a melléklet B. részének 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából; a 2011/113/EK irányelv 
tekintetében az I. mellékletnek az abban 
található termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 
grammban és/vagy százalékos arányban 
kifejezett technikai jellemzők, valamint a 

(4) Ennélfogva az 1999/4/EK, a 
2000/36/EK, a 2001/111/EK, a 
2001/113/EK és a 2001/114/EK irányelv 
bizonyos nem alapvető rendelkezéseinek a 
technikai fejlődés és a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejlemények figyelembevétele érdekében 
történő kiegészítése vagy módosítása 
céljából a Bizottságot fel kell ruházni azzal 
a hatáskörrel, hogy az alábbi hatály és 
tartalom tekintetében – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően – felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadhasson el: az 
1999/4/EK irányelv tekintetében a
mellékletben található 
termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 
százalékos arányban kifejezett technikai 
jellemzők kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; a 2000/36/EK irányelv 
tekintetében az 1. melléklet A. szakaszában 
található árumegnevezésekkel és –
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 
százalékos arányban és/vagy grammban 
kifejezett technikai jellemzők, valamint a 
szóban forgó melléklet B., C. és D. 
szakaszának kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; a 2011/111/EK irányelv 
tekintetében a melléklet A. részének az 
abban található megnevezésekkel és 
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők és a melléklet B. részének 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából; a 2011/113/EK irányelv 
tekintetében az I. mellékletnek az abban 
található termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos, általában 
grammban és/vagy százalékos arányban 
kifejezett technikai jellemzők, valamint a 
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II. mellékletnek és a III. melléklet B. 
részének kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; valamint a 2011/114/EK 
irányelv tekintetében az I. mellékletnek az 
abban található termékmeghatározásokkal 
és terméknevekkel kapcsolatos, általában 
százalékos arányban kifejezett technikai 
jellemzők, valamint a II. melléklet 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából.

II. mellékletnek és a III. melléklet B. 
részének kiigazítása vagy naprakésszé 
tétele céljából; valamint a 2011/114/EK 
irányelv tekintetében az I. mellékletnek az 
abban található termékmeghatározásokkal 
és terméknevekkel kapcsolatos, általában 
százalékos arányban kifejezett technikai 
jellemzők, valamint a II. melléklet 
kiigazítása vagy naprakésszé tétele 
céljából.

Or. en

Módosítás 15
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk
2000/36/EK irányelv
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
az 1. melléklet A. szakaszában található 
árumegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők, valamint a szóban forgó 
melléklet B., C. és D. szakaszának 
módosítása céljából, a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett
fejlemények, és adott esetben a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
az I. melléklet B., C. és D. szakaszának 
módosítása céljából, a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett
fejlemények, és adott esetben a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében.

Or. de

Módosítás 16
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk
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2000/36/EK irányelv
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
az 1. melléklet A. szakaszában található 
árumegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők, valamint a szóban forgó 
melléklet B., C. és D. szakaszának 
módosítása céljából, a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejlemények, és adott esetben a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
az 1. melléklet A. szakaszában található 
árumegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők, valamint a szóban forgó 
melléklet B., C. és D. szakaszának 
módosítása céljából, a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejlemények és a technikai fejlődés
figyelembevétele érdekében.

Or. en

Módosítás 17
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk
2001/111/EK irányelv
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
5. cikkel összhangban történő elfogadására 
a melléklet A. részében található 
megnevezésekkel és meghatározásokkal 
kapcsolatos technikai jellemzők, valamint a 
melléklet B. részének módosítása céljából, 
a vonatkozó nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett fejlemények, és adott 
esetben a technikai fejlődés 
figyelembevétele érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az 
5. cikkel összhangban történő elfogadására 
a melléklet A. részében található 
megnevezésekkel és meghatározásokkal 
kapcsolatos technikai jellemzők, valamint a 
melléklet B. részének módosítása céljából, 
a vonatkozó nemzetközi szabványokban 
bekövetkezett fejlemények és a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében.

Or. en
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Módosítás 18
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 
2001/113/EK irányelv
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
az I. mellékletben található 
termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzõk, valamint a II. mellékletnek és a 
III. melléklet B. részének módosítása 
céljából, a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények, 
és adott esetben a technikai fejlődés 
figyelembevétele érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
a II. mellékletnek és a III. melléklet B. 
részének módosítása céljából, a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
fejlemények, és adott esetben a technikai 
fejlődés figyelembevétele érdekében.

Or. de

Módosítás 19
Kartika Tamara Liotard

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk
2001/113/EK irányelv
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
az I. mellékletben található 
termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők, valamint a II. mellékletnek és a 
III. melléklet B. részének módosítása 
céljából, a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények, 
és adott esetben a technikai fejlődés 

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
az I. mellékletben található 
termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők, valamint a II. mellékletnek és a 
III. melléklet B. részének módosítása 
céljából, a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények, 
és a technikai fejlődés figyelembevétele 
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figyelembevétele érdekében. érdekében.

Or. en

Módosítás 20
Linda McAvan

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk 
2001/113/EK irányelv
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására
az I. mellékletben található 
termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők, valamint a II. mellékletnek és a 
III. melléklet B. részének módosítása 
céljából, a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények, 
és adott esetben a technikai fejlődés
figyelembevétele érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
a II. melléklet oly módon történő 
módosításához, hogy e mellékletet 
összetevőkkel egészíti ki, de nem töröl 
belőle összetevőket, valamint a III. 
melléklet B. részének módosításához, a 
technikai fejlődés és nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett változások 
figyelembevétele érdekében.

Or. en

Indokolás

A II. melléklet a dzsemek esetén alkalmazható további összetevők zárt listáját tartalmazza.
Egyes újító termelők esetleg új összetevőket alkalmaznának, mint például a bodzavirágot. A 
felhatalmazás engedélyezésének köszönhetően e területen a jóváhagyást gyorsabban meg 
lehet szerezni, mint ha az együttdöntési eljárásra lenne szükség, valahányszor új összetevő 
hozzáadására kerül sor. Ugyanakkor az összetevők valamelyikének törlése csak együttdöntési 
eljárás során válhatna lehetővé a már piacon levő termékek biztonságának szavatolása 
érdekében.

Módosítás 21
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk



AM\921609HU.doc 11/13 PE501.964v01-00

HU

2001/113/EK irányelv 
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására
az I. mellékletben található 
termékmegnevezésekkel és -
meghatározásokkal kapcsolatos technikai 
jellemzők, valamint a II. mellékletnek és a 
III. melléklet B. részének módosítása 
céljából, a vonatkozó nemzetközi 
szabványokban bekövetkezett fejlemények, 
és adott esetben a technikai fejlődés 
figyelembevétele érdekében.

A technikai fejlődés és a vonatkozó 
nemzetközi szabványokban bekövetkezett 
változások figyelembevétele érdekében a
Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a 
6. cikkel összhangban történő elfogadására 
a II. mellékletnek és a III. melléklet B. 
részének módosítása céljából, amennyiben 
összetevőknek a II. melléklethez való 
hozzáadásáról, és nem pedig törléséről 
van szó.

Or. en

Indokolás

Lehet, hogy a gyümölcsdzsemek, zselék és marmeládok gyártói a II. mellékletben jelenleg fel 
nem sorolt, új összetevőkkel szeretnének termékeket előállítani. A felhatalmazás 
engedélyezésének köszönhetően e területen adott esetben e termékek jóváhagyását 
gyorsabban meg lehetne szerezni. A Bizottság hatáskörének az összetevői lista bővítésére való 
korlátozása (összetevők törlése nélkül) védené a jelenlegi termékeket, az újak számára pedig 
piacokat nyitna meg.

Módosítás 22
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk
2001/113/EK tanácsi irányelv
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak az 5. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására adott felhatalmazás 
határozatlan időre szól, (…)-tól/-től 
kezdődő hatállyal. (E módosító jogszabály 
hatálybalépésének dátumát a Kiadóhivatal 
tölti ki.)

(2) A Bizottságnak az 5. cikkben említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
elfogadására adott felhatalmazás ötéves 
időtartamra szól ...-tól/-től* kezdődő 
hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 
hónappal az ötéves időtartam vége előtt 
jelentést készít a felhatalmazásról. A 
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felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik az eredetivel megegyező 
időtartamokra, kivéve ha az Európai 
Parlament vagy a Tanács legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt kifogást emel a meghosszabbítás 
ellen.
_______________

* HL: Kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Módosítás 23
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk
2001/113/EK irányelv
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja az 5. cikkben 
említett felhatalmazást. A visszavonásról 
szóló határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a benne 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(A módosítás a magyar nyelvű változatot 
nem érinti.)

Or. en

Módosítás 24
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 albekezdés



AM\921609HU.doc 13/13 PE501.964v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi 
tagállamban. Az 1994/4/EK, a 2000/36/EK, 
a 2001/111/EK a 2001/113/EK és a 
2001/114/EK irányelvek egységes 
szerkezetbe foglalt szövegei a jelen 
rendelet hatálybalépésétől számított 
három hónapon belül készülnek el.

Or. fr


