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Módosítás 1
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 
114. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 114. 
cikkére és 291. cikkének (3) bekezdésére,

Or. en

Indokolás

A GMO-k engedélyezési eljárásának javítása érdekében módosítani kell a 182/2011/EU 
rendeletet, amely a 291. cikk (3) bekezdésén alapszik.

Módosítás 2
Erdős Norbert

Rendeletre irányuló javaslat
1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy a határozata elfogadásától számított 
fél éven belül nyújtson be egy olyan, a 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok uniós vagy tagállami 
szintű felhasználásának a korlátozásáról 
vagy megtiltásáról szóló, jogalkotási 
javaslatot, amely összhangban áll az 
európai uniós joggal és az Európai Unió 
nemzetközi kötelezettségeivel, továbbá 
ésszerű és végrehajtható rendelkezéseket 
tartalmaz;

Or. hu



PE565.017v01-00 4/24 AM\1069323HU.doc

HU

Módosítás 3
Erdős Norbert

Rendeletre irányuló javaslat
1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) felkéri az Európai Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki javaslatokat az európai 
takarmánytermesztés fellendítése és a 
takarmány-önellátás súlyos hiányának a 
minél előbb megvalósuló megszüntetése 
érdekében;; ezeket a javaslatokat 
legkésőbb a közös agrárpolitika félidei 
felülvizsgálata során mutassa be az 
Európai Bizottság;

Or. hu

Módosítás 4
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2001/18/EK irányelv és az 
1829/2003/EK rendelet egyaránt uniós 
szintű központosított engedélyezési eljárást 
állapítanak meg, amelynek értelmében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
GMO-k, valamint a géntechnológiával 
módosított élelmiszerek és takarmányok 
engedélyezésére irányuló kérelmek 
elfogadásáról vagy elutasításáról 
végrehajtási határozatokat fogadjon el a 
szóban forgó GMO-k, valamint 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok abból a szempontból való 
értékelése alapján, hogy azok milyen 
potenciális kockázatot jelenthetnek az 

(2) A 2001/18/EK irányelv és az 
1829/2003/EK rendelet egyaránt uniós 
szintű központosított engedélyezési eljárást 
állapítanak meg, amelynek értelmében a 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
GMO-k, valamint a géntechnológiával 
módosított élelmiszerek és takarmányok 
engedélyezésére irányuló kérelmek 
elfogadásáról vagy elutasításáról 
végrehajtási határozatokat fogadjon el a 
szóban forgó GMO-k, valamint 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok abból a szempontból való 
értékelése alapján, hogy azok milyen 
potenciális kockázatot jelenthetnek az 
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emberi vagy állati egészségre vagy a 
környezetre nézve. Az 
1829/2003/EK rendelet kimondja továbbá, 
hogy adott esetben egyéb jogszerű 
tényezőket is figyelembe lehet venni.

emberi vagy állati egészségre vagy a 
környezetre nézve. Az 1829/2003/EK 
rendelet és a 178/2002/EK rendelet
egyaránt előírja a Bizottság számára, 
hogy a határozattervezet benyújtásakor az
egyéb jogszerű tényezőket is figyelembe 
kell vennie.

Or. en

Módosítás 5
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A növényekbe, valamint az 
élelmiszerekbe és takarmányokba történő 
géntechnológiai beavatkozás megosztja a 
véleményeket a tagállamokban, és ez a 
GMO-k, valamint a géntechnológiával 
módosított élelmiszerek és takarmányok 
engedélyezésére irányuló döntéshozatali 
eljárásban is tükröződik. Az 
1829/2003/EK rendelet alkalmazása óta a
bizottságokban és a Tanácsban megtörtént 
szavazások azt mutatják, hogy még soha 
nem alakult ki minősített többség akár az 
ilyen termékek engedélyezésének 
támogatása, akár ellenzése kérdésében. 
Ezért az engedélyezésre vonatkozó 
határozatokat a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően az eljárás végén a Bizottság 
fogadta el, a tagállami bizottság támogató 
véleménye nélkül.

(4) A növényekbe, valamint az 
élelmiszerekbe és takarmányokba történő 
géntechnológiai beavatkozás megosztja a 
véleményeket a tagállamokban, és ez a 
termesztési célú GMO-k, valamint a 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok engedélyezésére irányuló 
döntéshozatali eljárásban is tükröződik. A
bizottságokban és a Tanácsban megtörtént 
szavazások azt mutatják, hogy még soha 
nem alakult ki minősített többség akár az 
ilyen termékek engedélyezésének 
támogatása, akár ellenzése kérdésében. Ez 
idáig az engedélyezésre vonatkozó 
határozatokat az eljárás végén a Bizottság 
fogadta el, a tagállami bizottság támogató 
véleménye nélkül. Ugyanakkor, mivel az 
európai polgárok számára igen érzékeny 
kérdésről van szó, a Bizottságnak 
egyértelmű jelzésre van szüksége arra 
vonatkozóan, hogy miként lépjen fel ilyen 
esetekben. Ezért a 182/2011/EU rendeletet 
ennek megfelelően kell módosítani. 

Or. en
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Módosítás 6
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miután a 2001/18/EK irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet alapján megadták 
az engedélyt valamely GMO-ra vagy 
géntechnológiával módosított élelmiszerre
vagy takarmányra, a tagállamok csak 
szigorú feltételek mellett tilthatják meg, 
korlátozhatják vagy akadályozhatják a 
szóban forgó termék szabad forgalmát a 
területükön, amely feltételeket az uniós 
jog határozza meg, és amelyek előírják, 
hogy a tagállamoknak igazolniuk kell, 
hogy a szóban forgó termék súlyos 
kockázatot jelent az egészségre vagy a 
környezetre nézve. Néhány tagállam 
alkalmazta a 2001/18/EK irányelv 
23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 
34. cikke szerinti védzáradékot, illetve 
sürgősségi intézkedéseket. Más 
tagállamok az EUMSZ 114. cikkének (5) 
és (6) bekezdésében meghatározott 
értesítési eljárást alkalmazták, amelynek 
esetében szintén előírás a környezet vagy 
a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos 
új tudományos bizonyítékok előterjesztése. 
Más tagállamok egyoldalú tilalmat 
vezettek be. Az említett intézkedések 
némelyikét megtámadták a nemzeti 
joghatóságok vagy a Bíróság előtt is.

törölve

Or. en

Módosítás 7
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau
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Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Miután a 2001/18/EK irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet alapján megadták 
az engedélyt valamely GMO-ra vagy 
géntechnológiával módosított élelmiszerre 
vagy takarmányra, a tagállamok csak 
szigorú feltételek mellett tilthatják meg, 
korlátozhatják vagy akadályozhatják a 
szóban forgó termék szabad forgalmát a 
területükön, amely feltételeket az uniós jog 
határozza meg, és amelyek előírják, hogy 
a tagállamoknak igazolniuk kell, hogy a 
szóban forgó termék súlyos kockázatot 
jelent az egészségre vagy a környezetre 
nézve. Néhány tagállam alkalmazta a 
2001/18/EK irányelv 23. cikke, illetve az 
1829/2003/EK rendelet 34. cikke szerinti 
védzáradékot, illetve sürgősségi 
intézkedéseket. Más tagállamok az 
EUMSZ 114. cikkének (5) és 
(6) bekezdésében meghatározott értesítési 
eljárást alkalmazták, amelynek esetében 
szintén előírás a környezet vagy a 
munkakörnyezet védelmével kapcsolatos 
új tudományos bizonyítékok előterjesztése. 
Más tagállamok egyoldalú tilalmat 
vezettek be. Az említett intézkedések 
némelyikét megtámadták a nemzeti 
joghatóságok vagy a Bíróság előtt is.

(5) Miután a 2001/18/EK irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet alapján megadták 
az engedélyt valamely GMO-ra vagy 
géntechnológiával módosított élelmiszerre 
vagy takarmányra, a tagállamok 
megtilthatják, korlátozhatják vagy 
akadályozhatják a szóban forgó termék 
szabad forgalmát a területükön.

Or. fr

Módosítás 8
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A termesztési célú GMO-k tekintetében 
a közelmúltban változott a helyzet az 
(EU) 2015/41214 irányelv 
2015. március 13-án történt elfogadásával, 
amely módosította a 
2001/18/EK irányelvet annak érdekében, 
hogy a tagállamok területükön 
korlátozhassák vagy megtilthassák a 
GMO-k termesztését. Az új rendelkezések 
elsődleges célja lehetőséget adni a 
tagállamok számára arra, hogy eldöntsék, 
kívánják-e engedélyezni területükön a 
GMO-k termesztését, miközben 
érintetlenül hagyják a GMO-k uniós 
engedélyezési rendszerében végrehajtott 
kockázatértékelést. Céljuk volt továbbá,
hogy nagyobb kiszámíthatóságot 
biztosítsanak a gazdasági szereplőknek, és 
határt szabjanak a 2001/18/EK irányelv 
23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 
34. cikke szerinti védzáradék tagállami 
alkalmazásának. A várakozások közt 
szerepelt az is, hogy a szóban forgó 
módosítások pozitív hatással lesznek a 
termesztési célú GMO-k engedélyezésére 
irányuló döntéshozatali folyamatra.

törölve

__________________
14 Az Európai Parlament és a Tanács 
2015. március 11-i 
(EU) 2015/412 irányelve a 
2001/18/EK irányelvnek a tagállamok 
számára a géntechnológiával módosított 
szervezetek (GMO-k) területükön történő 
termesztésének korlátozására, illetve 
megtiltására biztosított lehetőség 
tekintetében történő módosításáról 
(HL L 68., 2015.3.13., 1. o.).

Or. en

Módosítás 9
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas,
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2001/18/EK irányelvbe a termesztési 
célú GMO-k tekintetében az 
(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 
módosítások indokai az 
1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 
egyéb GMO-kra és géntechnológiával 
módosított élelmiszerekre és 
takarmányokra is érvényesek. Az 
1829/2003/EK rendelet hatálya alá 
tartozó, nem termesztési célú termékek 
engedélyezésére vonatkozó végrehajtási 
határozatról a vonatkozó bizottságban 
vagy a Tanácsban végrehajtott szavazások 
végeredménye mindig az, hogy az illetékes 
testület nem nyilvánít véleményt (sem az 
engedélyezés mellett, sem ellene nem 
alakul ki minősített többség), valamint 
vannak olyan tagállamok, ahol tilos az 
ilyen termékek felhasználása. Mindezeket 
figyelembe véve helyénvaló módosítani az 
1829/2003/EK rendeletet annak 
érdekében, hogy a tagállamoknak 
lehetőségük legyen a területük egészén 
vagy egy részén korlátozni vagy megtiltani 
a GMO-k és a géntechnológiával 
módosított élelmiszerek és takarmányok 
felhasználását olyan, az uniós joggal 
összeegyeztethető nyomós indokok 
alapján, amelyek nincsenek 
összefüggésben az emberek és állatok 
egészségével és a környezettel kapcsolatos 
kockázatokkal, mivel azok értékelése 
uniós szinten már megtörtént az 
1829/2003/EK rendelet alapján. Ez a 
lehetőség nem terjed ki a termesztési célú 
GMO-kra, amelyekre a 
2001/18/EK irányelvbe az 
(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 
módosítások vonatkoznak.

törölve

Or. en



PE565.017v01-00 10/24 AM\1069323HU.doc

HU

Módosítás 10
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2001/18/EK irányelvbe a termesztési 
célú GMO-k tekintetében az 
(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 
módosítások indokai az 
1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 
egyéb GMO-kra és géntechnológiával 
módosított élelmiszerekre és 
takarmányokra is érvényesek. Az 
1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó, 
nem termesztési célú termékek 
engedélyezésére vonatkozó végrehajtási 
határozatról a vonatkozó bizottságban vagy 
a Tanácsban végrehajtott szavazások 
végeredménye mindig az, hogy az illetékes 
testület nem nyilvánít véleményt (sem az 
engedélyezés mellett, sem ellene nem 
alakul ki minősített többség), valamint 
vannak olyan tagállamok, ahol tilos az 
ilyen termékek felhasználása. Mindezeket 
figyelembe véve helyénvaló módosítani az 
1829/2003/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen a 
területük egészén vagy egy részén 
korlátozni vagy megtiltani a GMO-k és a 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok felhasználását olyan, az
uniós joggal összeegyeztethető nyomós 
indokok alapján, amelyek nincsenek 
összefüggésben az emberek és állatok 
egészségével és a környezettel kapcsolatos 
kockázatokkal, mivel azok értékelése 
uniós szinten már megtörtént az 
1829/2003/EK rendelet alapján. Ez a 
lehetőség nem terjed ki a termesztési célú 
GMO-kra, amelyekre a 
2001/18/EK irányelvbe az 
(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 
módosítások vonatkoznak.

(7) A 2001/18/EK irányelvbe a termesztési 
célú GMO-k tekintetében az 
(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 
módosítások indokai az 
1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 
egyéb GMO-kra és géntechnológiával 
módosított élelmiszerekre és 
takarmányokra is érvényesek. Az 
1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó, 
nem termesztési célú termékek 
engedélyezésére vonatkozó végrehajtási 
határozatról a vonatkozó bizottságban vagy 
a Tanácsban végrehajtott szavazások 
végeredménye mindig az, hogy az illetékes 
testület nem nyilvánít véleményt (sem az 
engedélyezés mellett, sem ellene nem 
alakul ki minősített többség), valamint 
vannak olyan tagállamok, ahol tilos az 
ilyen termékek felhasználása. Mindezeket 
figyelembe véve helyénvaló módosítani az 
1829/2003/EK rendeletet annak érdekében, 
hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen a 
területük egészén vagy egy részén 
korlátozni vagy megtiltani a GMO-k és a 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok felhasználását az érintett 
tagállamok nemzeti jogszabálya alapján.
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Or. fr

Módosítás 11
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára, hogy az engedélyezést követően 
olyan intézkedéseket fogadjanak el, 
amelyek korlátozzák vagy megtiltják 
valamely GMO-nak vagy 
géntechnológiával módosított 
élelmiszernek vagy takarmánynak, vagy 
GMO-k vagy géntechnológiával 
módosított élelmiszerek vagy takarmányok 
csoportjának a területük egészén vagy egy 
részén való felhasználását olyan, az uniós 
joggal összeegyeztethető nyomós indokok 
alapján, amelyek összhangban állnak az 
arányosság elvével, a belföldi és nem 
belföldi termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével, 
valamint az EUMSZ 34. és 36. cikkével és 
216. cikkének (2) bekezdésével.

törölve

Or. en

Módosítás 12
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az e rendelet alapján elfogadott 
korlátozások vagy tilalmak a 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 

törölve
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és takarmányok felhasználására, nem 
pedig azok szabad forgalmára vagy 
behozatalára vonatkoznak.

Or. it

Módosítás 13
Szanyi Tibor

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az e rendelet alapján elfogadott 
korlátozások vagy tilalmak a 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok felhasználására, nem 
pedig azok szabad forgalmára vagy 
behozatalára vonatkoznak.

törölve

Or. en

Módosítás 14
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az e rendelet alapján elfogadott 
korlátozások vagy tilalmak a 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok felhasználására, nem 
pedig azok szabad forgalmára vagy 
behozatalára vonatkoznak.

törölve

Or. fr

Módosítás 15
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az e rendelet alapján elfogadott 
korlátozások vagy tilalmak a 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok felhasználására, nem 
pedig azok szabad forgalmára vagy 
behozatalára vonatkoznak.

törölve

Or. en

Módosítás 16
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az emberi és állati egészség és a 
környezet védelmének az 
1829/2003/EK rendelet által előírt 
engedélyezési eljárás révén elért szintje az 
Unió egészében egységes tudományos 
értékelést igényel, és ezt a helyzetet ez a 
rendelet nem változtathatja meg. 
Ennélfogva az 1829/2003/EK rendeletben 
a kockázatértékelők és a kockázatkezelők 
részére biztosított hatáskörökkel való 
ütközések elkerülése érdekében a 
tagállamok nem hivatkozhatnak olyan 
egészségi vagy környezeti kockázatokkal 
összefüggő indokokra, amelyeket az 
1829/2003/EK rendeletben és különösen 
annak 10., 22. és 34. cikkében már 
megállapított eljárás szerint kell kezelni.

törölve

Or. fr
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Módosítás 17
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Az emberi és állati egészség és a 
környezet védelmének az 
1829/2003/EK rendelet által előírt 
engedélyezési eljárás révén elért szintje az 
Unió egészében egységes tudományos 
értékelést igényel, és ezt a helyzetet ez a 
rendelet nem változtathatja meg. 
Ennélfogva az 1829/2003/EK rendeletben 
a kockázatértékelők és a kockázatkezelők 
részére biztosított hatáskörökkel való 
ütközések elkerülése érdekében a 
tagállamok nem hivatkozhatnak olyan 
egészségi vagy környezeti kockázatokkal 
összefüggő indokokra, amelyeket az 
1829/2003/EK rendeletben és különösen 
annak 10., 22. és 34. cikkében már 
megállapított eljárás szerint kell kezelni.

törölve

Or. en

Módosítás 18
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az e rendelet alapján elfogadott 
tagállami intézkedések tekintetében uniós 
szinten ellenőrzési és tájékoztatási eljárást 
kell végrehajtani a belső piac működése 
céljából. Az e rendeletben előírt ellenőrzés 

törölve



AM\1069323HU.doc 15/24 PE565.017v01-00

HU

és tájékoztatás mértékére figyelemmel nem 
szükséges ezen felül előírni a 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv15  alkalmazását. Az 
1829/2003/EK rendeletbe e rendelettel 
bevezetett módosítások kimondják, hogy a 
tagállamok az engedély teljes időbeli 
hatálya alatt korlátozhatják vagy 
megtilthatják a GMO-knak és a 
géntechnológiával módosított 
élelmiszereknek és takarmányoknak a 
területük egészén vagy egy részén való 
felhasználását, feltéve, hogy a 
meghatározott várakozási időszak, 
amelynek során a Bizottságnak és a többi 
tagállamnak módjukban áll a javasolt 
intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt 
tenni, már letelt. Az érintett tagállamnak 
ezért az intézkedések tervezetét 
elfogadásuk előtt legalább 3 hónappal 
meg kell küldenie a Bizottságnak, hogy a 
Bizottságnak és a többi tagállamnak 
lehetősége legyen észrevételt tenni arra 
vonatkozóan, és az említett időszak alatt a 
tagállamnak tartózkodnia kell a szóban 
forgó intézkedések elfogadásától és 
végrehajtásától. A meghatározott 
„várakozási időszak” leteltét követően a 
tagállam az intézkedéseket elfogadhatja 
akár az eredetileg javasolt, akár a 
Bizottság vagy a tagállamok 
észrevételeinek figyelembevételével 
módosított formában. Lehetőséget kell 
adni a tagállamoknak arra, hogy még az e 
rendelet alapján hozott intézkedések által 
érintett termék engedélyezése előtt 
tájékoztathassák a Bizottságot az 
intézkedésekről annak érdekében, hogy a 
korlátozás vagy tilalom az uniós engedély 
hatálybalépésének napján lépjen életbe.

__________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás és 
az információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
(HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).
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Or. en

Módosítás 19
Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az e rendelet alapján elfogadott 
tagállami intézkedések tekintetében uniós 
szinten ellenőrzési és tájékoztatási eljárást 
kell végrehajtani a belső piac működése 
céljából. Az e rendeletben előírt ellenőrzés 
és tájékoztatás mértékére figyelemmel nem 
szükséges ezen felül előírni a 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv15  alkalmazását. Az 
1829/2003/EK rendeletbe e rendelettel 
bevezetett módosítások kimondják, hogy a 
tagállamok az engedély teljes időbeli 
hatálya alatt korlátozhatják vagy 
megtilthatják a GMO-knak és a 
géntechnológiával módosított 
élelmiszereknek és takarmányoknak a 
területük egészén vagy egy részén való 
felhasználását, feltéve, hogy a 
meghatározott várakozási időszak, 
amelynek során a Bizottságnak és a többi 
tagállamnak módjukban áll a javasolt 
intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt 
tenni, már letelt. Az érintett tagállamnak 
ezért az intézkedések tervezetét 
elfogadásuk előtt legalább 3 hónappal meg 
kell küldenie a Bizottságnak, hogy a 
Bizottságnak és a többi tagállamnak 
lehetősége legyen észrevételt tenni arra 
vonatkozóan, és az említett időszak alatt a 
tagállamnak tartózkodnia kell a szóban 
forgó intézkedések elfogadásától és 
végrehajtásától. A meghatározott 
„várakozási időszak” leteltét követően a 
tagállam az intézkedéseket elfogadhatja 
akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottság 
vagy a tagállamok észrevételeinek 
figyelembevételével módosított formában. 

(11) Az e rendelet alapján elfogadott 
tagállami intézkedések tekintetében uniós 
szinten ellenőrzési és tájékoztatási eljárást 
kell végrehajtani a belső piac működése 
céljából. Az e rendeletben előírt ellenőrzés 
és tájékoztatás mértékére figyelemmel nem 
szükséges ezen felül előírni a 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv15  alkalmazását. Az 
1829/2003/EK rendeletbe e rendelettel 
bevezetett módosítások kimondják, hogy a 
tagállamok az engedély teljes időbeli 
hatálya alatt korlátozhatják vagy 
megtilthatják a GMO-knak és a
géntechnológiával módosított 
élelmiszereknek és takarmányoknak a 
területük egészén vagy egy részén való 
felhasználását, feltéve, hogy a 
meghatározott várakozási időszak, 
amelynek során a Bizottságnak és a többi 
tagállamnak módjukban áll a javasolt 
intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt 
tenni, már letelt. Az érintett tagállamnak 
ezért az intézkedések tervezetét 
elfogadásuk előtt legalább 3 hónappal meg 
kell küldenie a Bizottságnak, hogy a 
Bizottságnak és a többi tagállamnak 
lehetősége legyen észrevételt tenni arra 
vonatkozóan. A meghatározott „várakozási 
időszak” leteltét követően a tagállam az 
intézkedéseket elfogadhatja akár az 
eredetileg javasolt, akár a Bizottság vagy a 
tagállamok észrevételeinek 
figyelembevételével módosított formában. 
Lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, 
hogy még az e rendelet alapján hozott 
intézkedések által érintett termék 
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Lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, 
hogy még az e rendelet alapján hozott 
intézkedések által érintett termék 
engedélyezése előtt tájékoztathassák a 
Bizottságot az intézkedésekről annak 
érdekében, hogy a korlátozás vagy tilalom 
az uniós engedély hatálybalépésének 
napján lépjen életbe.

engedélyezése előtt tájékoztathassák a 
Bizottságot az intézkedésekről annak 
érdekében, hogy a korlátozás vagy tilalom 
az uniós engedély hatálybalépésének 
napján lépjen életbe.

__________________ __________________
15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás és 
az információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
(HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás és 
az információs társadalom szolgáltatásaira 
vonatkozó szabályok megállapításáról 
(HL L 204., 1998.7.21., 37. o.).

Or. it

Módosítás 20
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Abban az esetben, ha egy terméket 
jogszerűen használtak még azt 
megelőzően, hogy egy tagállam e rendelet 
szerint intézkedéseket fogad el, elegendő 
időt kell a gazdasági szereplők számára 
biztosítani arra, hogy a terméket 
fokozatosan kivonhassák a piacról.

törölve

Or. fr

Módosítás 21
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Abban az esetben, ha egy terméket 
jogszerűen használtak még azt 
megelőzően, hogy egy tagállam e rendelet 
szerint intézkedéseket fogad el, elegendő 
időt kell a gazdasági szereplők számára 
biztosítani arra, hogy a terméket 
fokozatosan kivonhassák a piacról.

törölve

Or. en

Módosítás 22
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az e rendelet alapján GMO-k vagy 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok felhasználásának 
korlátozására vagy megtiltására elfogadott 
intézkedések nem érinthetik e termékek 
vagy az azokból származó termékek más 
tagállamokban való felhasználását. Ezen 
túlmenően ez a rendelet és az ennek 
alapján elfogadott tagállami intézkedések 
nem érinthetik a géntechnológiával 
módosított anyagnak egyéb termékekben 
való nem szándékos és véletlen 
előfordulása tekintetében meghatározott 
uniós jogi követelményeket, és nem 
érinthetik az e követelményeknek 
megfelelő termékek forgalomba hozatalát 
és felhasználását.

törölve

Or. en
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Módosítás 23
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az e rendelet alapján GMO-k vagy 
géntechnológiával módosított élelmiszerek 
és takarmányok felhasználásának 
korlátozására vagy megtiltására elfogadott 
intézkedések nem érinthetik e termékek 
vagy az azokból származó termékek más 
tagállamokban való felhasználását. Ezen 
túlmenően ez a rendelet és az ennek 
alapján elfogadott tagállami intézkedések 
nem érinthetik a géntechnológiával 
módosított anyagnak egyéb termékekben 
való nem szándékos és véletlen 
előfordulása tekintetében meghatározott 
uniós jogi követelményeket, és nem 
érinthetik az e követelményeknek 
megfelelő termékek forgalomba hozatalát 
és felhasználását.

(13) Ezen túlmenően ez a rendelet és az 
ennek alapján elfogadott tagállami 
intézkedések nem érinthetik a 
géntechnológiával módosított anyagnak 
egyéb termékekben való nem szándékos és 
véletlen előfordulása tekintetében 
meghatározott uniós jogi követelményeket, 
és nem érinthetik az e követelményeknek 
megfelelő termékek forgalomba hozatalát 
és felhasználását.

Or. fr

Módosítás 24
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az 1829/2003/EK rendeletet ezért 
ennek megfelelően módosítani kell,

törölve

Or. en



PE565.017v01-00 20/24 AM\1069323HU.doc

HU

Módosítás 25
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Lidia Senra Rodríguez, Giulia Moi, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

[...] törölve

Or. en

Módosítás 26
José Bové
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Giulia Moi, Lidia Senra Rodríguez, Anja Hazekamp, Stefan Eck, Miguel Viegas, 
Estefanía Torres Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az 1829/2003/EK rendelet a következő 
cikkel egészül ki:

A 182/2011/EK rendelet a 
következőképpen módosul:

1. A szöveg a következő, (11a) 
preambulumbekezdéssel egészül ki:

(11a) A GMO-engedélyezés – történjen 
akár a 2001/18/EK irányelven, akár az 
1829/2003/EK rendeleten keresztül – az 
egyetlen olyan kérdés, amely tekintetében 
rendszerint sem az illetékes bizottság, sem 
a Tanács nem tud véleményt nyilvánítani 
(sem az engedélyezés mellett, sem ellene 
nem alakul ki minősített többség). Mivel 
az európai polgárok számára igen 
érzékeny kérdésről van szó, a 
Bizottságnak egyértelmű jelzésre van 
szüksége arra vonatkozóan, hogy miként 
lépjen fel ilyen esetekben.

2. A (14) preambulumbekezdés a 
következőképpen módosul:
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(14) A különösen érzékeny ágazatokra –
különösen az adózásra, a fogyasztók 
egészségére, az élelmiszer-biztonságra és a 
környezetvédelemre – vonatkozó egyéb 
végrehajtásijogiaktus-tervezetek 
elfogadásának mérlegelésekor a Bizottság 
a kiegyensúlyozott megoldás érdekében 
lehetőség szerint úgy fog eljárni, hogy 
kerülje a fellebbviteli bizottságban a 
végrehajtási jogi aktus megfelelőségével 
szemben esetlegesen kialakuló többségi 
állásponttal való összeütközést. A GMO-
engedélyezés érzékeny kérdésére való 
tekintettel semmilyen GMO-t engedélyező 
végrehajtásijogiaktus-tervezet nem 
fogadható el, amennyiben a bizottság 
tagjainak egyszerű többsége ellenzi azt.

3. A 6. cikk az alábbi (3a) bekezdéssel 
egészül ki:

(3a) „Amennyiben a (3) bekezdés második 
albekezdésével összhangban nem 
nyilvánítanak véleményt, és amennyiben a 
végrehajtásijogiaktus-tervezet tárgya egy 
GMO-ra vonatkozó, a 2001/18/EK 
irányelvvel vagy az 1829/2003/EK 
rendelettel összhangban lévő 
engedélykérelem, a Bizottság nem 
fogadhatja el a végrehajtásijogiaktus-
tervezetet.”

4. A 11. cikk a következő második 
albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben a végrehajtásijogiaktus-
tervezet tárgya egy GMO-ra vonatkozó, a 
2001/18/EK irányelvvel vagy az 
1829/2003/EK rendelettel összhangban 
lévő engedélykérelem, és amennyiben az 
Európai Parlament – például egy 
állásfoglalás formájában – felszólalt az 
engedélyezés ellen, a Bizottság nem 
fogadhatja el a végrehajtásijogiaktus-
tervezetet.”

Or. en
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Indokolás

A Bizottság elnöke még jelöltként kijelentette, hogy felül fogja vizsgálni a GMO-engedélyezési 
szabályokat úgy, hogy jobban figyelembe vegyék a tagállomok többségének nézeteit. A 2014. 
júliusi európai parlamenti plenáris ülésen a köveketkezőket jelentette ki: „Gondoskodni fogok 
róla, hogy felülvizsgálják a különböző GMO-engedélyekre vonatkozó eljárási szabályokat. 
Nem akarom, hogy a Bizottság a tagállamok többségének támogatása nélkül tudjon döntést 
hozni”. A jelen módosítás – e javaslattal ellentétben – biztosítja, hogy az elnök ígéretét 
végrehajtsák. 

Módosítás 27
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
1829/2003/EK rendelet
34 a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok elfogadhatnak olyan 
intézkedéseket, amelyek korlátozzák vagy 
megtiltják az e rendelet szerint 
engedélyezett, a 3. cikk (1) bekezdésében 
és a 15. cikk (1) bekezdésében említett 
termékek felhasználását, feltéve hogy a 
szóban forgó intézkedések:

(1) A tagállamok elfogadhatnak olyan 
intézkedéseket, amelyek korlátozzák vagy 
megtiltják a 3. cikk (1) bekezdésében és a 
15. cikk (1) bekezdésében említett 
termékek felhasználását.

Or. fr

Módosítás 28
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
1829/2003/EK rendelet
34 a cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) indokolással vannak ellátva és az uniós 
joggal összeegyeztethető olyan nyomós 
indokokon alapulnak, amelyek semmilyen 
esetben sem mondanak ellent az e 
rendelet értelmében elvégzett 
kockázatértékelésnek;

törölve
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Or. fr

Módosítás 29
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
1829/2003/EK rendelet
34 a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) arányosak és 
megkülönböztetésmentesek.

törölve

Or. fr

Módosítás 30
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
1829/2003/EK rendelet
34 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Amennyiben egy tagállam az 
(1) bekezdés szerint intézkedéseket kíván 
elfogadni, az intézkedések tervezetét és a 
vonatkozó indokolást előzetesen megküldi 
a Bizottságnak. A Bizottság 
haladéktalanul értesíti a többi tagállamot 
az intézkedéstervezetről és a vonatkozó 
indokolásról. A tagállam már a 7. és a 
19. cikkben előírt engedélyezési eljárás 
lezárulta előtt benyújthatja az 
intézkedéstervezetet és az említett 
információkat.

törölve

Az intézkedéstervezetnek és az 
információknak az első albekezdés 
szerinti, a Bizottsághoz való benyújtását 
követő 3 hónap során:

a) a tagállam tartózkodik a szóban forgó 
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intézkedések elfogadásától és 
végrehajtásától;

b) a Bizottság és a tagállamok minden 
általuk szükségesnek tartott észrevételt 
megtehetnek az intézkedéstervezetet 
benyújtó tagállamnak.

Or. fr

Módosítás 31
Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
1829/2003/EK rendelet
34 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az e cikk (1) bekezdése szerint 
elfogadott intézkedések ésszerű mértékű 
időt állapítanak meg a 3. cikk 
(1) bekezdésében és a 15. cikk 
(1) bekezdésében említett és a szóban 
forgó intézkedések által érintett termékek 
olyan készleteinek felhasználására, 
amelyeket az intézkedések elfogadásának 
napja előtt jogszerűen fel lehetett 
használni.

törölve

Or. fr


