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Módosítás 34
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
1 bevezető hivatkozás

A Tanács álláspontja Módosítás

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

tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 192.
cikkének (1) bekezdésére és 114. cikkére,

Or. en

Indokolás

A 192. cikkre történő kizárólagos hivatkozás valószínűleg gyengíti a tagállamok azon 
lehetőségét, hogy a környezetvédelmi megfontolásoktól eltérő okok alapján tiltsák meg a 
GMO-k termesztését. A kettős jogalap elutasításának esetére talán jobb a javasolt 114. cikk 
megtartása.

Módosítás 35
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
-1 preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(-1) Az Európai Unió egész területén meg 
kell tiltani a géntechnológiával módosított 
szervezetek (GMO-k) termesztését és 
forgalmazását.

Or. fr

Módosítás 36
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

A Tanács álláspontja
2 preambulumbekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

(2) E jogi keret értelmében a termesztési 
célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. 
melléklete szerinti egyedi 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
engedélyeznék az Unió piacán történő 
forgalomba hozatalukat. Az engedélyezési 
eljárás célja, hogy biztosítsa az emberi élet 
és egészség, az állati egészség és jólét, 
valamint a környezet és a fogyasztói 
érdekek magas szintű védelmét, 
mindemellett garantálva a belső piac 
hatékony működését. Az Unió egész 
területén egyformán magas szintű 
egészség- és környezetvédelmet kell 
megvalósítani és fenntartani.

(2) E jogi keret értelmében a termesztési 
célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. 
melléklete szerinti egyedi 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
engedélyeznék az Unió piacán történő 
forgalomba hozatalukat. Az engedélyezési 
eljárás célja, hogy biztosítsa az emberi élet 
és egészség, az állati egészség és jólét, 
valamint a környezet és a fogyasztói 
érdekek magas szintű védelmét, 
mindemellett garantálva a belső piac 
hatékony működését. Ebben az 
összefüggésben a megfelelő jogalap az 
EUMSZ 114. cikke, amely tükrözi a 
védelemnek ezt az átfogó szintjét. Az Unió 
egész területén egyformán magas szintű 
egészség-, környezet- és fogyasztóvédelmet
kell azonban megvalósítani és fenntartani.

Or. en

Indokolás

Az EUMSZ 114. cikke biztosítja az egészség, a biztonság, a környezet és a fogyasztók magas 
szintű védelmét, ezért átfogó védelmet nyújt. Az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdése kizárólag 
a környezetvédelmi szempontokra összpontosít, így a GMO-k összefüggésében nem megfelelő 
jogalap.

Módosítás 37
Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano

A Tanács álláspontja
2 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) E jogi keret értelmében a termesztési 
célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. 
melléklete szerinti egyedi 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
engedélyeznék az Unió piacán történő 
forgalomba hozatalukat. Az engedélyezési 

(2) E jogi keret értelmében a termesztési 
célú GMO-kat az uniós piacon történő 
forgalmazásuk engedélyezését megelőzően
a 2001/18/EK irányelv II. melléklete 
szerinti egyedi kockázatértékelésnek kell 
alávetni, figyelembe véve a GMO-k és a 
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eljárás célja, hogy biztosítsa az emberi élet 
és egészség, az állati egészség és jólét, 
valamint a környezet és a fogyasztói 
érdekek magas szintű védelmét, 
mindemellett garantálva a belső piac 
hatékony működését. Az Unió egész 
területén egyformán magas szintű 
egészség- és környezetvédelmet kell 
megvalósítani és fenntartani.

kapcsolódó növényvédő szerek emberi 
egészségre és a környezetre gyakorolt 
közvetlen és közvetett, azonnali és 
késleltetett, valamint halmozódó hatásait.
Az engedélyezési eljárás célja, hogy 
biztosítsa az emberi élet és egészség, az 
állati egészség és jólét, valamint a 
környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett garantálva a 
belső piac hatékony működését. Az Unió 
egész területén egyformán magas szintű 
egészség- és környezetvédelmet kell 
megvalósítani és fenntartani.

Or. fr

Indokolás

Sajátos jellegük miatt a GMO-k ártalmatlanságát bizonytalanság övezi. Emellett a 
növényvédő szerek használatának növekedése is a GMO-kra vezethető vissza. 
Következésképpen módosítani kell az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 
értékelési módszerét.

Módosítás 38
György Hölvényi, Marijana Petir

A Tanács álláspontja
2 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) E jogi keret értelmében a termesztési 
célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. 
melléklete szerinti egyedi 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
engedélyeznék az Unió piacán történő 
forgalomba hozatalukat. Az engedélyezési 
eljárás célja, hogy biztosítsa az emberi élet 
és egészség, az állati egészség és jólét, 
valamint a környezet és a fogyasztói 
érdekek magas szintű védelmét, 
mindemellett garantálva a belső piac 
hatékony működését. Az Unió egész 
területén egyformán magas szintű 
egészség- és környezetvédelmet kell 

(2) E jogi keret értelmében a termesztési 
célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. 
melléklete szerinti egyedi 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
engedélyeznék az Unió piacán történő 
forgalomba hozatalukat, figyelembe véve a 
GMO-k emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt közvetlen és 
közvetett, azonnali és késleltetett, valamint 
hosszú távú halmozódó hatásait. Az 
engedélyezési eljárás célja, hogy az 
elővigyázatosság elvével összhangban 
biztosítsa az emberi élet és egészség, az 
állati egészség és jólét, valamint a 
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megvalósítani és fenntartani. környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett garantálva a 
belső piac hatékony működését. Az Unió 
egész területén egyformán magas szintű 
egészség- és környezetvédelmet kell 
megvalósítani és fenntartani.

Or. en

Indokolás

A 2001/18/EK irányelv II. melléklete szerinti kockázatértékelés lényegi tartalmának 
egyértelműsítése, valamint hivatkozás az elővigyázatosság elvére.

Módosítás 39
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
2 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) E jogi keret értelmében a termesztési 
célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. 
melléklete szerinti egyedi 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
engedélyeznék az Unió piacán történő 
forgalomba hozatalukat. Az engedélyezési 
eljárás célja, hogy biztosítsa az emberi élet 
és egészség, az állati egészség és jólét, 
valamint a környezet és a fogyasztói 
érdekek magas szintű védelmét, 
mindemellett garantálva a belső piac 
hatékony működését. Az Unió egész 
területén egyformán magas szintű 
egészség- és környezetvédelmet kell 
megvalósítani és fenntartani.

(2) E jogi keret értelmében a termesztési 
célú GMO-kat az uniós piacon történő 
forgalmazásuk engedélyezését megelőzően
a 2001/18/EK irányelv II. melléklete 
szerinti egyedi kockázatértékelésnek kell 
alávetni, figyelembe véve a GMO-k emberi 
és állati egészségre, valamint a 
környezetre gyakorolt közvetlen és 
közvetett, azonnali és késleltetett, valamint 
hosszú távú halmozódó hatásait. Az 
engedélyezési eljárás célja, hogy biztosítsa 
az emberi élet és egészség, az állati 
egészség és jólét, valamint a környezet, a 
biológiai sokféleség és a fogyasztói 
érdekek magas szintű védelmét, 
mindemellett garantálva a belső piac 
hatékony működését. Az Unió egész 
területén egyformán magas szintű 
egészség- és környezetvédelmet kell 
megvalósítani és fenntartani.

Or. it
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Módosítás 40
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
2 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) E jogi keret értelmében a termesztési 
célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. 
melléklete szerinti egyedi 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
engedélyeznék az Unió piacán történő 
forgalomba hozatalukat. Az engedélyezési 
eljárás célja, hogy biztosítsa az emberi élet 
és egészség, az állati egészség és jólét, 
valamint a környezet és a fogyasztói 
érdekek magas szintű védelmét, 
mindemellett garantálva a belső piac 
hatékony működését. Az Unió egész 
területén egyformán magas szintű 
egészség- és környezetvédelmet kell 
megvalósítani és fenntartani.

(2) E jogi keret értelmében a termesztési 
célú GMO-kat a 2001/18/EK irányelv II. 
melléklete szerinti egyedi 
kockázatértékelésnek kell alávetni, mielőtt 
engedélyeznék az Unió piacán történő 
forgalomba hozatalukat, figyelembe véve a 
GMO-k emberi egészségre és a
környezetre gyakorolt közvetlen és 
közvetett, azonnali és késleltetett, valamint 
hosszú távú halmozódó hatásait. Ez a 
kockázatértékelés tudományos 
tanácsadást nyújt a döntéshozatali 
folyamat tájékoztatása érdekében, amit 
kockázatkezelési döntés követ, amely 
figyelembe vesz az ügy szempontjából 
jelentőséggel bíró más jogszerű tényezőket 
is. Az engedélyezési eljárás célja, hogy 
biztosítsa az emberi élet és egészség, az 
állati egészség és jólét, valamint a 
környezet és a fogyasztói érdekek magas 
szintű védelmét, mindemellett garantálva a 
belső piac hatékony működését.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kiegészíti az ajánlástervezet 2. módosítását. Mivel a kockázatértékelés és 
kockázatkezelés közötti különbségtétel kiemelkedő fontossággal bír az önkéntes 
kívülmaradással összefüggésben, ezen a ponton emlékeztetni kell erre az elvre, amelyet mind 
az általános élelmiszerjog, mind pedig a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és 
takarmányokról szóló 1829/2003/EK rendelet is rögzít. 
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Módosítás 41
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
2 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
mindenekelőtt biztosítaniuk kell a 
Környezetvédelmi Tanács 2008. december 
4-én elfogadott következtetéseinek 
végrehajtását, azaz a 2001/18/EK irányelv 
GMO-k kockázatértékeléséről szóló II. 
mellékletében meghatározott jogi 
követelmények megfelelő végrehajtását.
Különösen a géntechnológiával 
módosított növények környezetre 
gyakorolt hosszú távú hatását, valamint a 
nem célszervezetekre gyakorolt lehetséges 
hatását kell alaposan felmérni;
megfelelően figyelembe kell venni a 
géntechnológiával módosított növények 
termesztésére kijelölt fogadó környezet és 
földrajzi területek jellemzőit; továbbá 
vizsgálni kell a gyomirtószer-rezisztens, 
géntechnológiával módosított növények 
miatt a gyomirtók használatában 
bekövetkező változások lehetséges 
környezeti hatásait. A Bizottságnak 
különösképpen gondoskodnia kell arról, 
hogy a GMO-k környezeti 
kockázatértékeléséről szóló végrehajtási 
rendelet tervezetét megfelelő időben 
előterjesszék. E végrehajtási rendeletnek 
nem kizárólag a lényegi egyenértékűség 
elvén vagy egy összehasonlító biztonsági 
értékelésre épülő koncepción kell 
alapulnia, és biztosítania kell a jelenlegi 
gyakorlatok javítását, például a közvetlen 
és közvetett hosszú távú hatások, valamint 
a még nyitott tudományos kérdések 
egyértelmű azonosításával.

Or. en
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Indokolás

Az ajánlástervezet 3. módosítása alapján. A módosítás pontosítja a környezeti 
kockázatértékelésről szóló, már régóta várt, jogilag kötelező erejű jogalkotási aktusra utaló 
hivatkozást, azzal a céllal, hogy javítsa a jelenlegi gyakorlatokat.

Módosítás 42
Jan Huitema, Julie Girling

A Tanács álláspontja
2 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) Az Unió GMO-engedélyezési 
rendszerének megfelelően figyelembe kell 
vennie a tudományos és technológiai 
innováció által teremtett kockázatokat és 
lehetőségeket. Különösen a 
növénytermesztési technikák új fejlesztései 
kérdőjelezik meg a figyelembe veendő 
kockázatokat. Bizonyos technikákról –
például a ciszgenezisről – megállapították, 
hogy ugyanolyan biztonságosak, mint a 
hagyományos növénytermesztési 
technikák, és ezért mentesíteni lehetne 
azokat e jogszabály hatálya alól. A GMO-
k célzott szabályozási rendszere előfeltétel 
ahhoz, hogy ösztönözzék az élvonalbeli 
innovációt ezen a területen.

Or. en

Indokolás

Az ajánlástervezet 3. módosítása alapján. A módosítás pontosítja a környezeti 
kockázatértékelésről szóló, már régóta várt, jogilag kötelező erejű jogalkotási aktusra utaló 
hivatkozást, azzal a céllal, hogy javítsa a jelenlegi gyakorlatokat.

Módosítás 43
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

A Tanács álláspontja
2 a preambulumbekezdés (új)
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A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A 2001/18/EK irányelv II. 
mellékletében megállapított 
kockázatértékelés végrehajtását javítani 
kell, különösen a géntechnológiával 
módosított növények környezetre 
gyakorolt hosszú távú hatását, valamint a 
nem célszervezetekre gyakorolt lehetséges 
hatását, a géntechnológiával módosított 
növények termesztésére kijelölt fogadó 
környezet és földrajzi területek jellemzőit, 
a gyomirtószer-rezisztens, 
géntechnológiával módosított növények 
miatt a gyomirtók használatában 
bekövetkező változások lehetséges 
környezeti hatásait, a közvetlen és 
közvetett hosszú távú hatásokat, valamint 
a még nyitott tudományos kérdéseket 
illetően. Minden ilyen javítás, valamint a 
GMO-k kockázatértékelésére vonatkozó 
iránymutatás jogállásának bárminemű 
módosítása mélyreható vitát igényel, és 
ezért a 2001/18/EK irányelv megfelelő 
felülvizsgálatától kell függenie.

Or. en

Indokolás

A 2001/18/EK irányelvben megállapított kockázatértékelés a GMO-k engedélyezési 
eljárásának egyik alapvető elve. Ezen elv bármilyen módosítása – pl. jogállásának vagy 
funkcionalitásának megváltoztatása – alapos vitára érdemes, és ezért nem szabad ezen 
irányelv jelenlegi módosítása keretében kezelni, hanem az irányelv felülvizsgálata során kell 
foglalkozni vele.

Módosítás 44
Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
2 a preambulumbekezdés (új)
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A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) Ezen irányelv keretében és annak 
későbbi végrehajtása során mindenkor 
figyelembe kell venni az elővigyázatosság 
elvét.

Or. en

Módosítás 45
Gilles Pargneaux

A Tanács álláspontja
2 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) E rendelet keretében és végrehajtása 
során figyelembe kell venni az 
elővigyázatosság elvét.

Or. fr

Módosítás 46
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
2 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2b) Ezen irányelv keretében és ezen 
irányelv végrehajtása során figyelembe 
kell venni az elővigyázatosság elvét.

Or. en

Indokolás

Az elővigyázatosság elvére tett hivatkozás már szerepelt az Európai Parlament első 
olvasatban elfogadott álláspontjával.
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Módosítás 47
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

A Tanács álláspontja
2 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) Mivel a GMO-kat előállító 
vállalkozások ugyanazok, amelyek a 
gyógyszereket és a peszticideket 
előállítják, a hatóságoknak figyelembe 
kell venniük az ezzel kapcsolatos 
független és pártatlan vizsgálatokat.

Or. pt

Módosítás 48
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

A Tanács álláspontja
2 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2a) A Bizottságnak és a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a Tanács 2008. 
december 4-én elfogadott, a 2001/18/EK 
irányelv II. mellékletében foglalt jogi 
követelmények teljesítéséről szóló 
következtetéseinek végrehajtását. Ezért a 
Bizottságnak – legkésőbb egy évvel ezen 
irányelv hatálybalépését követően – olyan 
jogalkotási javaslatot kell az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjesztenie, 
amely biztosítja, hogy a szóban forgó 
melléklet összhangban legyen az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság GMO-k 
kockázatértékeléséről szóló új 
iránymutatásaival.

Or. fr
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Módosítás 49
Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
2 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2b) A jelenlegi politikai környezetben, 
beleértve az Európai Bizottság 
megválasztott elnöke által tett 
kötelezettségvállalást, amely szerint 
felülvizsgálják az engedélyezési eljárást, 
valamint azt, hogy Európában rendkívül 
vitatottnak bizonyult a GMO-k 
termesztése, ezen irányelv hatálybalépését 
a GMO-k engedélyezésére vonatkozóan a 
2001/18/EK irányelvben és az 
1829/2003/EK rendeletben meghatározott 
döntéshozatali eljárás felülvizsgálatától 
kell függővé tenni, annak biztosítása
érdekében, hogy a tagállamok többsége és 
az Európai Parlament ellenében ne 
engedélyezzenek GMO-t.

Or. en

Módosítás 50
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

A Tanács álláspontja
2 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2b) A nem tesztelt és az illetékes, 
pártatlan hatóságok által nem értékelt 
technológiák használata megnövekedett 
veszélyt jelent a közegészségre. Biztosítani 
kell, hogy pártatlan és független 
vizsgálatok készüljenek e tárgyban és 
növelni kell a kutatásra fordított 
beruházások összegét a genetikailag 
módosított termékekkel és használatuk 
következményeivel kapcsolatos 



PE539.851v01-00 14/124 AM\1037402HU.doc

HU

tudományos ismeretek elmélyítése, a 
vizsgálatok eredményeinek 
nyilvánosságra hozatala és az e kérdésről 
szóló vita előmozdítása érdekében.

Or. pt

Módosítás 51
Gilles Pargneaux

A Tanács álláspontja
2 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2b) A 2001/18/EK irányelv II. mellékletét 
meg kell erősíteni az EFSA által 2010 
novemberében közzétett és a 
Környezetvédelmi Miniszterek 
Tanácsának 2008. decemberi ülésén 
megfogalmazott, a GMO-k környezeti 
kockázatértékeléséről szóló 
következtetésekein alapuló 
iránymutatások felvételével.

Or. fr

Indokolás

A módosítás a GMO-kkal kapcsolatos értékelési folyamatok megerősítésére irányul. Az EFSA 
elkészítette az iránymutatások frissített változatát és 2010 novemberében kiadta a felülvizsgált 
dokumentumot. Mindazonáltal a Bizottság még mindig nem nyújtott be olyan tervezetet, amely 
normatív erővel ruházná fel e rendelkezéseket. Ennek megfelelően e módosítás célja az, hogy 
az EFSA környezeti kockázatértékelésről szóló iránymutatásait felvegye a 2001/18/EK 
irányelv II. mellékletébe, és ezáltal a központi értékelések megerősítését konkrétan 
megjelenítse a jogszabályokban.

Módosítás 52
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
2 c preambulumbekezdés (új)
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A Tanács álláspontja Módosítás

(2c) Figyelembe kell venni a politikai 
környezetet, különösen az Európai 
Bizottság megválasztott elnöke által 2014.
július 15-én tett politikai 
kötelezettségvállalást, amely szerint 
mielőbb felülvizsgálják a genetikailag 
módosított szervezetekre jelenleg 
alkalmazott döntéshozatali folyamatot. A 
GMO-kat a demokratikusan megválasztott 
kormányok és az európai parlamenti 
képviselők többségének akarata ellenében 
nem szabad engedélyezni.

Or. en

Indokolás

A módosítás kiegészíti az ajánlástervezet 4. módosítását, és kifejezetten utal Juncker úr 
plenáris ülésen tartott beszédére.

Módosítás 53
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

A Tanács álláspontja
2 c preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2c) Abból következően, hogy a 
genetikailag módosított növények 
termesztése mind a GMO-előállítás, mind 
a növények termesztése során költséges 
technológiákat igényel, valamint abból, 
hogy szabadalmaztatott vetőmagokat kell 
alkalmazni, a növénytermesztés e fajtája 
sokmilliós üzlet, aminek kevés vagy semmi
köze nincs az élelmiszer-ellátáshoz vagy a 
biológiai sokféleség fenntartásához.

Or. pt
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Módosítás 54
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

A Tanács álláspontja
2 d preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(2d) A jelenlegi keretek között, amikor 
nagy gazdasági csoportok az általuk 
szabadalmaztatott, ellenállóbb és jobban 
szaporodó növények termesztését 
kényszerítik ki, az egész világon olyan 
emberek millióinak helyzete kerül 
veszélybe, akiknek a mezőgazdasági 
tevékenysége évről évre az e csoportok 
által szabadalmaztatott vetőmagok 
használatától függ, és így lehetetlenné 
válik stabilitásuk fenntartása és 
megélhetésük biztosítása.

Or. pt

Módosítás 55
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

A Tanács álláspontja
3 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) A forgalomba hozatal engedélyezése 
mellett a géntechnológiával módosított 
fajtáknak meg kell felelniük a 
vetőmagvakra és növényi 
szaporítóanyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályokban – különösen a 
66/401/EGK6, a 66/402/EGK7, a 
68/193/EGK8, a 98/56/EK9, a 99/105/EK10, 
a 2002/53/EK11, a 2002/54/EK12, a 
2002/55/EK13, a 2002/56/EK14, a 
2002/57/EK15, valamint a 2008/90/EK 
tanácsi irányelvben16 előírt 
követelményeknek is. Az említett 
irányelvek közül a 2002/53/EK és a 
2002/55/EK irányelv tartalmaz olyan 

(3) A forgalomba hozatal engedélyezése 
mellett a géntechnológiával módosított 
fajtáknak meg kell felelniük a 
vetőmagvakra és növényi 
szaporítóanyagokra vonatkozó uniós 
jogszabályokban – különösen a 
66/401/EGK6, a 66/402/EGK7, a a 
98/56/EK9, a 99/105/EK10, a 2002/53/EK11, 
a 2002/54/EK12, a 2002/55/EK13, a 
2002/56/EK14, a 2002/57/EK15, valamint a 
2008/90/EK tanácsi irányelvben16 előírt 
követelményeknek is. Az említett 
irányelvek közül a 2002/53/EK és a 
2002/55/EK irányelv tartalmaz olyan 
rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a 
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rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a 
tagállamok számára, hogy bizonyos, 
pontosan meghatározott feltételek mellett 
területük egészén vagy annak egyes részén 
megtiltsák egyes fajták használatát, vagy 
megfelelő feltételeket határozzanak meg 
egyes fajták termesztésére vonatkozóan.

tagállamok számára, hogy bizonyos, 
pontosan meghatározott feltételek mellett 
területük egészén vagy annak egyes részén 
megtiltsák egyes fajták használatát, vagy 
megfelelő feltételeket határozzanak meg 
egyes fajták termesztésére vonatkozóan.

__________________ __________________
6 A Tanács 66/401/EGK irányelve (1966.
június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok 
forgalmazásáról (HL P 125., 1966.7.11., 
2298. o.).

6 A Tanács 66/401/EGK irányelve (1966.
június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok 
forgalmazásáról (HL P 125., 1966.7.11., 
2298. o.).

7 A Tanács 66/402/EGK irányelve (1966.
június 14.) a gabonavetőmagok 
forgalmazásáról (HL P 125, 1966.7.11., 
2309. o.).

7 A Tanács 66/402/EGK irányelve (1966.
június 14.) a gabonavetőmagok 
forgalmazásáról (HL P 125, 1966.7.11., 
2309. o.).

8 A Tanács 68/193/EGK irányelve (1968.
április 9.) a vegetatív szőlő-
szaporítóanyagok forgalmazásáról (HL L 
93., 1968.4.17., 15. o.).
9 A Tanács 98/56/EK irányelve (1998.
július 20.) a dísznövények 
szaporítóanyagainak forgalmazásáról (HL 
L 226., 1998.8.13., 16. o.).

9 A Tanács 98/56/EK irányelve (1998.
július 20.) a dísznövények 
szaporítóanyagainak forgalmazásáról (HL 
L 226., 1998.8.13., 16. o.).

10 A Tanács 99/105/EK irányelve (1999. 
december 22.) az erdészeti 
szaporítóanyagok forgalmazásáról (HL L 
11., 2000.1.15., 17. o.).

10 A Tanács 99/105/EK irányelve (1999. 
december 22.) az erdészeti 
szaporítóanyagok forgalmazásáról (HL L 
11., 2000.1.15., 17. o.).

11 A Tanács 2002/53/EK irányelve (2002.
június 13.) a mezőgazdasági növényfajok 
közös fajtajegyzékéről (HL L 193., 
2002.7.20., 1. o.).

11 A Tanács 2002/53/EK irányelve (2002.
június 13.) a mezőgazdasági növényfajok 
közös fajtajegyzékéről (HL L 193., 
2002.7.20., 1. o.).

12 A Tanács 2002/54/EK irányelve (2002.
június 13.) a répavetőmag forgalmazásáról 
(HL L 193., 2002.7.20., 12. o.).

12 A Tanács 2002/54/EK irányelve (2002.
június 13.) a répavetőmag forgalmazásáról 
(HL L 193., 2002.7.20., 12. o.).

13 A Tanács 2002/55/EK irányelve (2002.
június 13.) a zöldségvetőmagok 
forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 
33. o.).

13 A Tanács 2002/55/EK irányelve (2002.
június 13.) a zöldségvetőmagok 
forgalmazásáról (HL L 193., 2002.7.20., 
33. o.).

14 A Tanács 2002/56/EK irányelve (2002.
június 13.) a vetőburgonya forgalmazásáról 
(HL L 193., 2002.7.20., 60. o.).

14 A Tanács 2002/56/EK irányelve (2002.
június 13.) a vetőburgonya forgalmazásáról 
(HL L 193., 2002.7.20., 60. o.).

15 A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002. 15 A Tanács 2002/57/EK irányelve (2002.



PE539.851v01-00 18/124 AM\1037402HU.doc

HU

június 13.) az olaj- és rostnövények 
vetőmagjának forgalmazásáról (HL L 193., 
2002.7.20., 74. o.).

június 13.) az olaj- és rostnövények 
vetőmagjának forgalmazásáról (HL L 193., 
2002.7.20., 74. o.).

16 A Tanács 2008/90/EK irányelve (2008.
szeptember 29. ) a gyümölcstermő 
növények szaporítóanyagai, illetve a 
gyümölcstermesztésre szánt 
gyümölcstermő növények forgalmazásáról 
(HL L 267., 2008.10.8., 8. o.).

16 A Tanács 2008/90/EK irányelve (2008.
szeptember 29. ) a gyümölcstermő 
növények szaporítóanyagai, illetve a 
gyümölcstermesztésre szánt 
gyümölcstermő növények forgalmazásáról 
(HL L 267., 2008.10.8., 8. o.).

Or. fr

Indokolás

Védeni kell a szőlő és a nagy hozzáadott értékkel rendelkező helyi termékek specifikus 
jellegét.

Módosítás 56
Lorenzo Fontana

A Tanács álláspontja
4 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Amint valamely GMO-t a GMO-kra 
vonatkozó uniós jogi keretnek megfelelően 
termesztési célra engedélyeztek, és az a 
forgalomba hozni kívánt fajtát tekintve 
megfelel a vetőmagvak és a növényi 
szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 
uniós jogszabályokban foglalt 
követelményeknek, a tagállamok 
területükön nem tilthatják, korlátozhatják 
vagy akadályozhatják annak szabad 
forgalmát, kivéve az uniós 
jogszabályokban előírt feltételek 
fennállása esetén.

(4) A tagállamok területükön még abban 
az esetben is tilthatják, korlátozhatják 
vagy akadályozhatják valamely GMO 
szabad forgalmát, ha az adott GMO-t a 
GMO-kra vonatkozó uniós jogi keretnek 
megfelelően termesztési célra 
engedélyeztek, és az a forgalomba hozni 
kívánt fajtát tekintve megfelel a 
vetőmagvak és a növényi szaporítóanyagok 
forgalmazásáról szóló uniós 
jogszabályokban foglalt 
követelményeknek.

Or. it

Módosítás 57
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn
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A Tanács álláspontja
4 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Amint valamely GMO-t a GMO-kra 
vonatkozó uniós jogi keretnek megfelelően 
termesztési célra engedélyeztek, és az a 
forgalomba hozni kívánt fajtát tekintve 
megfelel a vetőmagvak és a növényi 
szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 
uniós jogszabályokban foglalt 
követelményeknek, a tagállamok 
területükön nem tilthatják, korlátozhatják 
vagy akadályozhatják annak szabad 
forgalmát, kivéve az uniós 
jogszabályokban előírt feltételek fennállása 
esetén.

(4) Amint valamely GMO-t a GMO-kra 
vonatkozó uniós jogi keretnek megfelelően 
termesztési célra engedélyeztek, és az a 
forgalomba hozni kívánt fajtát tekintve 
megfelel a vetőmagvak és a növényi 
szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 
uniós jogszabályokban foglalt 
követelményeknek, a szóban forgó GMO-t 
termesztési célra engedélyező tagállam 
területén nem tilthatja, korlátozhatja vagy 
akadályozhatja annak szabad forgalmát, 
kivéve az uniós jogszabályokban előírt 
feltételek fennállása esetén. A GMO-kat 
termesztési célra nem engedélyező 
tagállamok területükön tilthatják, 
korlátozhatják vagy akadályozhatják 
annak szabad forgalmát.

Or. fr

Indokolás

A GMO-kat és azok termesztését engedélyező tagállamoknak vállalniuk kell döntésük 
következményeit, és nem térhetnek le az engedélyezés logikája által kijelölt útról. Nem lehet 
elfogadni a termesztés kizárólag anyagi célból történő engedélyezését anélkül, hogy az 
engedélyező vállalná a fogyasztással és a – különösen a szegény országokba irányuló –
kivitellel járó következményeket. Másfelől az irányelv címének továbbra is egyértelműnek kell 
lennie és gyakorlati következményekkel kell járnia; e tekintetben a tagállamok tényleges 
szabadsága – többek között – abban rejlik, hogy tilthatják azon GMO-k forgalmazását, 
amelyeknek a termesztését is megtiltották.

Módosítás 58
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
4 preambulumbekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Amint valamely GMO-t a GMO-kra 
vonatkozó uniós jogi keretnek megfelelően 
termesztési célra engedélyeztek, és az a 
forgalomba hozni kívánt fajtát tekintve 
megfelel a vetőmagvak és a növényi 
szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 
uniós jogszabályokban foglalt 
követelményeknek, a tagállamok 
területükön nem tilthatják, korlátozhatják 
vagy akadályozhatják annak szabad 
forgalmát, kivéve az uniós 
jogszabályokban előírt feltételek 
fennállása esetén.

(4) Amint valamely GMO-t a GMO-kra 
vonatkozó uniós jogi keretnek megfelelően 
termesztési célra engedélyeztek, és az a 
forgalomba hozni kívánt fajtát tekintve 
megfelel a vetőmagvak és a növényi 
szaporítóanyagok forgalmazásáról szóló 
uniós jogszabályokban foglalt 
követelményeknek, a tagállamok 
területükön tilthatják vagy korlátozhatják 
annak előfordulását.

Or. fr

Módosítás 59
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
5 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k 
termesztése olyan kérdés, amellyel 
tagállami szinten alaposabban 
foglalkoznak. A GMO-k forgalomba 
hozatalával és behozatalával összefüggő 
kérdéseket továbbra is uniós szinten 
szabályoznák a belső piac megőrzése 
érdekében. A termesztés azonban egyes 
esetekben nagyobb rugalmasságot 
igényelhet, mivel az a földhasználattal, a 
helyi agrárstruktúrákkal, valamint az 
élőhelyek, az ökoszisztémák és a táj 
védelmével vagy megőrzésével való 
kapcsolata okán erőteljes nemzeti, 
regionális és helyi dimenziókkal bír. A 
közös engedélyezési eljárást, különösen 
pedig az értékelési folyamatot azonban 
nem érintheti hátrányosan az effajta 
rugalmasság.

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k 
termesztése olyan kérdés, amellyel 
tagállami szinten alaposabban 
foglalkoznak. A GMO-k forgalomba 
hozatalával és behozatalával összefüggő 
kérdéseket továbbra is uniós szinten 
szabályoznák a belső piac megőrzése 
érdekében. A termesztés azonban egyes 
esetekben nagyobb rugalmasságot 
igényelhet, mivel az a földhasználattal, a 
helyi agrárstruktúrákkal, valamint az 
élőhelyek, az ökoszisztémák és a táj 
védelmével vagy megőrzésével való 
kapcsolata okán erőteljes nemzeti, 
regionális és helyi dimenziókkal bír.
Továbbá a harmonizált egészségügyi és 
környezeti kockázatértékelés nem tér ki a 
GMO-termesztés különböző régiókban és 
helyi ökoszisztémákban kifejtett 
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valamennyi lehetséges hatására. Az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, 
hogy kötelező erejű jogi aktusokat 
fogadjanak el azoknak a GMO-knak, 
növény vagy jelleg alapján meghatározott 
GMO-csoportoknak vagy valamennyi 
GMO-nak a saját területük egészén vagy 
egy részén való termesztésének 
korlátozásáról vagy tiltásáról, amelyeket 
uniós szinten már engedélyeztek. A közös 
engedélyezési eljárást, különösen pedig az 
értékelési folyamatot azonban nem 
érintheti hátrányosan az effajta 
rugalmasság.

Or. en

Módosítás 60
Françoise Grossetête

A Tanács álláspontja
5 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k 
termesztése olyan kérdés, amellyel 
tagállami szinten alaposabban 
foglalkoznak. A GMO-k forgalomba 
hozatalával és behozatalával összefüggő 
kérdéseket továbbra is uniós szinten kell 
szabályozni a belső piac megőrzése 
érdekében. A termesztés azonban egyes 
esetekben nagyobb rugalmasságot 
igényelhet, mivel az a földhasználattal, a 
helyi agrárstruktúrákkal, valamint az 
élőhelyek, az ökoszisztémák és a táj 
védelmével vagy megőrzésével való 
kapcsolata okán erőteljes nemzeti, 
regionális és helyi dimenziókkal bír. A 
közös engedélyezési eljárást, különösen 
pedig az értékelési folyamatot azonban 
nem érintheti hátrányosan az effajta 

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k 
termesztése olyan kérdés, amellyel 
tagállami szinten alaposabban 
foglalkoznak. Mindazonáltal alapvető, 
hogy a GMO-k forgalomba hozatalával és 
behozatalával összefüggő kérdéseket 
továbbra is uniós szinten szabályozzák a 
belső piac megőrzése érdekében. A 
termesztés azonban egyes esetekben 
nagyobb rugalmasságot igényelhet, mivel 
az a földhasználattal, a helyi 
agrárstruktúrákkal, valamint az élőhelyek, 
az ökoszisztémák és a táj védelmével vagy 
megőrzésével való kapcsolata okán 
erőteljes nemzeti, regionális és helyi 
dimenziókkal bír. Az effajta rugalmasság 
azonban nem érintheti hátrányosan a 
közös engedélyezési eljárást, különösen 
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rugalmasság. pedig az értékelési folyamatot, és nem 
vezethet az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA) e folyamatban betöltött 
központi szerepének a 
megkérdőjelezéséhez.

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy e szabályozás ne szolgáltasson precedenst más európai rendelkezések 
ismételten tagállami hatáskörbe utalásához, az engedélyezési eljárást és az értékelési 
folyamatot továbbra is a lehető legnagyobb mértékben uniós hatáskörben kell tartani.

Módosítás 61
Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
5 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k 
termesztése olyan kérdés, amellyel 
tagállami szinten alaposabban 
foglalkoznak. A GMO-k forgalomba 
hozatalával és behozatalával összefüggő 
kérdéseket továbbra is uniós szinten 
szabályoznák a belső piac megőrzése 
érdekében. A termesztés azonban egyes 
esetekben nagyobb rugalmasságot 
igényelhet, mivel az a földhasználattal, a 
helyi agrárstruktúrákkal, valamint az 
élőhelyek, az ökoszisztémák és a táj 
védelmével vagy megőrzésével való 
kapcsolata okán erőteljes nemzeti, 
regionális és helyi dimenziókkal bír. A 
közös engedélyezési eljárást, különösen 
pedig az értékelési folyamatot azonban 
nem érintheti hátrányosan az effajta 
rugalmasság.

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k 
termesztése olyan kérdés, amellyel 
tagállami szinten alaposabban 
foglalkoznak. A GMO-k forgalomba 
hozatalával és behozatalával összefüggő 
kérdéseket továbbra is uniós szinten kell 
szabályozni. A termesztés azonban egyes 
esetekben nagyobb rugalmasságot 
igényelhet, mivel az a földhasználattal, a 
helyi agrárstruktúrákkal, valamint az 
élőhelyek, az ökoszisztémák és a táj 
védelmével vagy megőrzésével való 
kapcsolata okán erőteljes nemzeti, 
regionális és helyi dimenziókkal bír. A 
közös engedélyezési eljárást, különösen 
pedig az értékelési folyamatot azonban 
nem érintheti hátrányosan az effajta 
rugalmasság. Továbbá a harmonizált 
egészségügyi és környezeti 
kockázatértékelés nem tér ki a GMO-
termesztés különböző régiókban és helyi 
ökoszisztémákban kifejtett valamennyi 
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lehetséges hatására. Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 2.
cikke (2) bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, 
hogy kötelező erejű jogi aktusokat 
fogadjanak el azoknak a GMO-knak, 
növény vagy jelleg alapján meghatározott 
GMO-csoportoknak vagy valamennyi 
GMO-nak a saját területük egészén vagy 
egy részén való termesztésének 
korlátozásáról vagy tiltásáról, amelyeket 
uniós szinten már engedélyeztek. A közös 
engedélyezési eljárást, különösen pedig az 
értékelési folyamatot azonban nem 
érintheti hátrányosan az effajta 
rugalmasság.

Or. en

Módosítás 62
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
5 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k 
termesztése olyan kérdés, amellyel 
tagállami szinten alaposabban 
foglalkoznak. A GMO-k forgalomba 
hozatalával és behozatalával összefüggő 
kérdéseket továbbra is uniós szinten kell 
szabályozni a belső piac megőrzése 
érdekében. A termesztés azonban egyes 
esetekben nagyobb rugalmasságot 
igényelhet, mivel az a földhasználattal, a 
helyi agrárstruktúrákkal, valamint az 
élőhelyek, az ökoszisztémák és a táj 
védelmével vagy megőrzésével való 
kapcsolata okán erőteljes nemzeti, 
regionális és helyi dimenziókkal bír. A 
közös engedélyezési eljárást, különösen 
pedig az értékelési folyamatot azonban 
nem érintheti hátrányosan az effajta 

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k 
termesztése olyan kérdés, amellyel 
tagállami szinten alaposabban 
foglalkoznak. A GMO-k forgalomba 
hozatalával és behozatalával, valamint az 
egészségügyi és környezeti kockázatok 
értékelésével összefüggő kérdéseket 
azonban továbbra is uniós szinten kell 
szabályozni a belső piac megőrzése és – az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződésben meghatározottak szerint – az 
emberi egészség magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében. A termesztés 
azonban egyes esetekben nagyobb 
rugalmasságot igényelhet, mivel az a 
földhasználattal, a helyi agrárstruktúrákkal, 
valamint az élőhelyek, az ökoszisztémák, a 
táj és a növények természetes 
genotípusának védelmével vagy 
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rugalmasság. megőrzésével való kapcsolata okán 
erőteljes nemzeti, regionális és helyi 
dimenziókkal bír. A közös engedélyezési 
eljárást, különösen pedig az értékelési 
folyamatot azonban nem érintheti 
hátrányosan az effajta rugalmasság, 
amennyiben e folyamat a legmagasabb 
szabványokon alapul és figyelembe veszi a 
GMO-k bevezetésével összefüggő 
valamennyi lehetséges egészségügyi 
kockázat, valamint a természetre és a 
környezetre gyakorolt valamennyi 
lehetséges következmény értékelését.

Or. fr

Módosítás 63
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
5 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k 
termesztése olyan kérdés, amellyel 
tagállami szinten alaposabban 
foglalkoznak. A GMO-k forgalomba 
hozatalával és behozatalával összefüggő 
kérdéseket továbbra is uniós szinten 
szabályoznák a belső piac megőrzése 
érdekében. A termesztés azonban egyes 
esetekben nagyobb rugalmasságot 
igényelhet, mivel az a földhasználattal, a 
helyi agrárstruktúrákkal, valamint az 
élőhelyek, az ökoszisztémák és a táj 
védelmével vagy megőrzésével való 
kapcsolata okán erőteljes nemzeti, 
regionális és helyi dimenziókkal bír. A 
közös engedélyezési eljárást, különösen 
pedig az értékelési folyamatot azonban 
nem érintheti hátrányosan az effajta 
rugalmasság.

(5) A tapasztalatok szerint a GMO-k 
termesztése olyan kérdés, amellyel 
tagállami szinten alaposabban 
foglalkoznak, mivel a kockázatok 
tudományos értelmezése és politikai 
értékelése eltérő. A GMO-k forgalomba 
hozatalával és behozatalával összefüggő 
kérdéseket továbbra is uniós szinten 
szabályoznák a belső piac megőrzése 
érdekében. A termesztés azonban egyes 
esetekben nagyobb rugalmasságot 
igényelhet, mivel az a földhasználattal, a 
helyi agrárstruktúrákkal, valamint az 
élőhelyek, az ökoszisztémák és a táj 
védelmével vagy megőrzésével való 
kapcsolata okán erőteljes nemzeti, 
regionális és helyi dimenziókkal bír. A 
közös engedélyezési eljárást, különösen 
pedig az értékelési folyamatot azonban 
nem érintheti hátrányosan az effajta 
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rugalmasság.

Or. en

Indokolás

A módosítás összeegyeztethető az ajánlástervezet 5. módosításával.

Módosítás 64
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
5 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5a) Következésképpen meg kell erősíteni 
az európai szinten harmonizált közös 
engedélyezési eljárást oly módon, hogy az 
magában foglalja az egészségügyi és 
környezeti kockázatok által a helyi 
ökoszisztémára gyakorolt valószínű 
hatások vizsgálatán alapuló és mind az 
Európai Unió egész területére kiterjedő, 
mind pedig helyi szintű értékelését.
Kizárólag az összetett, ténylegesen 
független és megerősített központi 
értékelés biztosíthatja a Szerződésekben 
meghatározott magas szintű biztonságot.
Ennek érdekében valamennyi
tagállamnak részt kell vennie ezen 
értékelésben, ily módon biztosítva a 
vélemények sokszínűségét és teremtve meg 
a tagállamok helyi sajátosságait 
figyelembe vevő tudományos és etikai 
viták feltételeit.

Or. fr

Módosítás 65
Lynn Boylan
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A Tanács álláspontja
6 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) A GMO-k termesztésének korlátozása 
vagy megtiltása érdekében néhány 
tagállam alkalmazta a 2001/18/EK 
irányelv 23. cikke, illetve az 1829/2003/EK 
rendelet 34. cikke szerinti védzáradékot, 
illetve sürgősségi intézkedéseket, mivel –
az esettől függően – a jóváhagyás 
időpontját követően olyan új vagy további 
információk kerültek a birtokukba, 
amelyek befolyásolják a környezeti 
kockázatértékelést, vagy mivel sor került a 
meglévő információk újbóli értékelésére.
Más tagállamok az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
114. cikkének (5) és (6) bekezdésében 
meghatározott értesítési eljárást 
alkalmazták, amely a környezet vagy a 
munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új 
tudományos bizonyítékok előterjesztését 
írja elő. Ezenkívül a döntéshozatali 
folyamat különösen nehéznek bizonyult a 
GMO-k termesztése tekintetében, 
tekintettel arra, hogy tagállami szinten 
olyan aggályok fogalmazódtak meg, 
amelyek nem csupán a GMO-k 
egészséggel vagy környezettel kapcsolatos 
biztonságát érintő kérdésekre vonatkoznak.

(6) A GMO-k termesztésének korlátozása 
vagy megtiltása érdekében néhány 
tagállam alkalmazza a 2001/18/EK 
irányelv 23. cikke, illetve az 1829/2003/EK 
rendelet 34. cikke szerinti védzáradékot, 
illetve sürgősségi intézkedéseket, mivel –
az esettől függően – a jóváhagyás 
időpontját követően olyan új vagy további 
információk kerültek a birtokukba, 
amelyek befolyásolják a környezeti 
kockázatértékelést, vagy mivel sor került a
meglévő információk újbóli értékelésére.
Más tagállamok az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
114. cikkének (5) és (6) bekezdésében 
meghatározott értesítési eljárást 
alkalmazták, amely a környezet vagy a 
munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új 
tudományos bizonyítékok előterjesztését 
írja elő. Ezenkívül a döntéshozatali 
folyamat különösen nehéznek bizonyult a 
GMO-k termesztése tekintetében, 
tekintettel arra, hogy tagállami szinten 
olyan aggályok fogalmazódtak meg, 
amelyek nem csupán a GMO-k 
egészséggel vagy környezettel kapcsolatos 
biztonságát érintő kérdésekre vonatkoznak.

Or. en

Módosítás 66
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
6 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) A GMO-k termesztésének korlátozása 
vagy megtiltása érdekében néhány 
tagállam alkalmazta a 2001/18/EK irányelv 

(6) A GMO-k termesztésének korlátozása 
vagy megtiltása érdekében néhány 
tagállam alkalmazta a 2001/18/EK irányelv 
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23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 
34. cikke szerinti védzáradékot, illetve 
sürgősségi intézkedéseket, mivel – az 
esettől függően – a jóváhagyás időpontját 
követően olyan új vagy további 
információk kerültek a birtokukba, 
amelyek befolyásolják a környezeti 
kockázatértékelést, vagy mivel sor került a 
meglévő információk újbóli értékelésére.
Más tagállamok az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
114. cikkének (5) és (6) bekezdésében 
meghatározott értesítési eljárást 
alkalmazták, amely a környezet vagy a 
munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új 
tudományos bizonyítékok előterjesztését 
írja elő. Ezenkívül a döntéshozatali 
folyamat különösen nehéznek bizonyult a 
GMO-k termesztése tekintetében, 
tekintettel arra, hogy tagállami szinten 
olyan aggályok fogalmazódtak meg, 
amelyek nem csupán a GMO-k
egészséggel vagy környezettel kapcsolatos 
biztonságát érintő kérdésekre vonatkoznak.

23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 
34. cikke szerinti védzáradékot, illetve 
sürgősségi intézkedéseket, mivel – az 
esettől függően – a jóváhagyás időpontját 
követően olyan új vagy további 
információk kerültek a birtokukba, 
amelyek befolyásolják a környezeti 
kockázatértékelést, vagy mivel sor került a 
meglévő információk újbóli értékelésére.
Más tagállamok az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
114. cikkének (5) és (6) bekezdésében 
meghatározott értesítési eljárást 
alkalmazták, amely a környezet vagy a 
munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új
tudományos bizonyítékok előterjesztését 
írja elő. Ezenkívül a döntéshozatali 
folyamat különösen nehéznek bizonyult a 
GMO-k termesztése tekintetében, 
tekintettel arra, hogy tagállami szinten 
olyan aggályok fogalmazódtak meg, 
amelyek nem csupán a GMO-k 
egészséggel vagy környezettel kapcsolatos 
biztonságát érintő kérdésekre vonatkoznak.
E tagállami szinten megfogalmazódott 
aggályok a bejelentőkre/kérelmezőkre 
rónak kötelezettséget, akiknek ezen 
aggályokat kötelezően figyelembe kell 
venniük anélkül, hogy a jövőbeni, európai 
piacra vonatkozó termesztési kérelmük 
benyújtása során a tagállamokra 
bármilyen módon nyomást 
gyakorolnának.

Or. fr

Módosítás 67
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
6 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) A GMO-k termesztésének korlátozása (6) A GMO-k termesztésének korlátozása 
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vagy megtiltása érdekében néhány 
tagállam alkalmazta a 2001/18/EK irányelv 
23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 
34. cikke szerinti védzáradékot, illetve 
sürgősségi intézkedéseket, mivel – az 
esettől függően – a jóváhagyás időpontját 
követően olyan új vagy további 
információk kerültek a birtokukba, 
amelyek befolyásolják a környezeti 
kockázatértékelést, vagy mivel sor került a 
meglévő információk újbóli értékelésére.
Más tagállamok az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
114. cikkének (5) és (6) bekezdésében 
meghatározott értesítési eljárást 
alkalmazták, amely a környezet vagy a 
munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új 
tudományos bizonyítékok előterjesztését 
írja elő. Ezenkívül a döntéshozatali 
folyamat különösen nehéznek bizonyult a 
GMO-k termesztése tekintetében,
tekintettel arra, hogy tagállami szinten 
olyan aggályok fogalmazódtak meg, 
amelyek nem csupán a GMO-k 
egészséggel vagy környezettel kapcsolatos 
biztonságát érintő kérdésekre 
vonatkoznak.

vagy megtiltása érdekében néhány 
tagállam alkalmazta a 2001/18/EK irányelv 
23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 
34. cikke szerinti védzáradékot, illetve 
sürgősségi intézkedéseket, mivel – az 
esettől függően – a jóváhagyás időpontját 
követően olyan új vagy további 
információk kerültek a birtokukba, 
amelyek befolyásolják a környezeti 
kockázatértékelést, vagy mivel sor került a 
meglévő információk újbóli értékelésére.
Más tagállamok az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
114. cikkének (5) és (6) bekezdésében 
meghatározott értesítési eljárást 
alkalmazták, amely a környezet vagy a 
munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új 
tudományos bizonyítékok előterjesztését 
írja elő.

Or. en

Indokolás

A Bizottság sohasem tudta cáfolni azt a gyanút, hogy a javaslat egyik fő célja a GMO-kritikus 
tagállamok „meggyőzése” volt, hogy szavazzák meg a GMO-engedélyezési döntéseket (vagy 
legalábbis tartózkodjanak). E gyanú eloszlatása érdekében el kell kerülni minden olyan 
hivatkozást, amely a „bonyolult döntéshozatali folyamatra” utal.

Módosítás 68
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

A Tanács álláspontja
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Tanács álláspontja Módosítás

(6a) Lehetővé kell tenni, hogy egy 
tagállam bármikor felfüggeszthesse egy 
adott GMO termesztésének 
engedélyezését, amennyiben úgy ítéli meg, 
hogy az veszélyezteti a lakosság jólétét és 
az érintett terület környezetét, és ehhez azt 
sem kell megvárnia, hogy tudományos 
bizonyítékok alapján megkérdőjeleződjön 
az adott termék emberi egészséggel és 
környezettel szembeni biztonságossága. A 
termesztés felfüggesztését elrendelő 
határozat esetén az érintett termelők 
számára a megállapított veszteség erejéig 
kártérítést kell biztosítani.

Or. fr

Indokolás

A tagállamok GMO-termesztés területén fennálló szabadságának tiszteletben tartása 
érdekében lehetővé kell tenni, hogy bármely tagállam az elővigyázatosság elvére vagy nemzeti 
érdekre hivatkozva visszavonhassa valamely korábbi döntését.

Módosítás 69
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Marijana Petir

A Tanács álláspontja
7 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy 
az engedélyezési eljárás során és azt 
követően úgy dönthessenek, hogy 
területükön korlátozzák vagy megtiltják a 
GMO-k termesztését, mégpedig oly 
módon, hogy egy adott GMO termesztése 
az érintett tagállam területének egészén 
vagy annak egyes részén tilos legyen.
Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás 

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy 
az engedélyezési eljárás során és azt 
követően úgy dönthessenek, hogy 
területükön korlátozzák vagy megtiltják a 
GMO-k termesztését, mégpedig oly 
módon, hogy egy adott GMO termesztése 
az érintett tagállam területének egészén 
vagy annak egyes részén tilos legyen.
Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás 
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elvének megfelelően indokoltnak tűnik 
nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani 
a tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket 
termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 
GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 
rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék 
a GMO-k egyéb termékekben való nem 
szándékos előfordulását. E lehetőségnek a 
tagállamok számára való biztosítása meg 
kell, hogy könnyítse a GMO-kkal 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.
Ugyanakkor fenn kell tartani a fogyasztók, 
a mezőgazdasági termelők és a gazdasági 
szereplők választási szabadságát, a GMO-k 
unióbeli termesztésével kapcsolatban pedig 
egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az 
érintett érdekelt felek számára. Ez az 
irányelv ennélfogva meg kell, hogy 
könnyítse a belső piac zavartalan 
működését.

elvének megfelelően indokoltnak tűnik 
nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani 
a tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket 
termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 
GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 
rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék 
területükön vagy a szomszédos tagállamok 
határ menti területein a GMO-k egyéb 
termékekben való nem szándékos 
előfordulását. E lehetőségnek a tagállamok 
számára való biztosítása meg kell, hogy 
könnyítse a GMO-kkal kapcsolatos 
döntéshozatali folyamatot. Ugyanakkor 
fenn kell tartani a fogyasztók, a 
mezőgazdasági termelők és a gazdasági 
szereplők választási szabadságát, a GMO-k 
unióbeli termesztésével kapcsolatban pedig 
egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az 
érintett érdekelt felek számára. Ez az 
irányelv ennélfogva meg kell, hogy 
könnyítse a belső piac zavartalan 
működését, tekintettel az EUMSZ 114.
cikkére.

Or. en

Módosítás 70
Jan Huitema

A Tanács álláspontja
7 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, 
hogy az engedélyezési eljárás során és azt 

(7) A szubszidiaritás elvének megfelelően 
indokoltnak tűnik nagyobb döntési 
rugalmasságot biztosítani a tagállamok 
számára az engedélyezési eljárás során 
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követően úgy dönthessenek, hogy 
területükön korlátozzák vagy megtiltják a 
GMO-k termesztését, mégpedig oly 
módon, hogy egy adott GMO termesztése 
az érintett tagállam területének egészén 
vagy annak egyes részén tilos legyen.
Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás 
elvének megfelelően indokoltnak tűnik 
nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani 
a tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket 
termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 
GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 
rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék 
a GMO-k egyéb termékekben való nem 
szándékos előfordulását. E lehetőségnek a 
tagállamok számára való biztosítása meg 
kell, hogy könnyítse a GMO-kkal 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.
Ugyanakkor fenn kell tartani a fogyasztók, 
a mezőgazdasági termelők és a gazdasági 
szereplők választási szabadságát, a GMO-k 
unióbeli termesztésével kapcsolatban pedig 
egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az 
érintett érdekelt felek számára. Ez az 
irányelv ennélfogva meg kell, hogy 
könnyítse a belső piac zavartalan 
működését.

vagy azt követően abban a kérdésben, hogy 
kívánnak-e géntechnológiával módosított 
növényeket termeszteni területükön 
anélkül, hogy ez a GMO-kra vonatkozó 
uniós engedélyezési rendszer keretében 
előírt kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék 
a GMO-k egyéb termékekben való nem 
szándékos előfordulását. E lehetőségnek a 
tagállamok számára való biztosítása meg 
kell, hogy könnyítse a GMO-kkal 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.
Ugyanakkor fenn kell tartani a fogyasztók, 
a mezőgazdasági termelők és a gazdasági 
szereplők választási szabadságát, pl. azok 
számára, akik az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
következtetése szerint biztonságosnak 
tekintett növényeket kívánnak használni, a 
GMO-k unióbeli termesztésével 
kapcsolatban pedig egyértelműbbé kell 
tenni a helyzetet az érintett érdekelt felek 
számára. Ez az irányelv ennélfogva meg 
kell, hogy könnyítse a belső piac zavartalan 
működését.

Or. en

Módosítás 71
Valentinas Mazuronis

A Tanács álláspontja
7 preambulumbekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, 
hogy az engedélyezési eljárás során és azt 
követően úgy dönthessenek, hogy 
területükön korlátozzák vagy megtiltják a 
GMO-k termesztését, mégpedig oly 
módon, hogy egy adott GMO termesztése 
az érintett tagállam területének egészén 
vagy annak egyes részén tilos legyen.
Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás 
elvének megfelelően indokoltnak tűnik 
nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani 
a tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket 
termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 
GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 
rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék 
a GMO-k egyéb termékekben való nem 
szándékos előfordulását. E lehetőségnek a 
tagállamok számára való biztosítása meg 
kell, hogy könnyítse a GMO-kkal 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.
Ugyanakkor fenn kell tartani a 
fogyasztók, a mezőgazdasági termelők és a 
gazdasági szereplők választási 
szabadságát, a GMO-k unióbeli 
termesztésével kapcsolatban pedig 
egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az 
érintett érdekelt felek számára. Ez az 
irányelv ennélfogva meg kell, hogy 
könnyítse a belső piac zavartalan 
működését.

(7) Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás 
elvének megfelelően indokoltnak tűnik 
nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani 
a tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket 
termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 
GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 
rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében kötelesek meghozni, hogy 
kiküszöböljék a GMO-k egyéb 
termékekben való nem szándékos 
előfordulását a területükön. A tagállamok 
kötelesek együttműködni a szomszédos 
tagállamokkal a megfelelő 
információmegosztás biztosítása 
érdekében, amelynek célja a határon 
átnyúló GMO-szennyezés megelőzése.

Or. en
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Indokolás

Egyetértünk azzal, hogy a GMO-k a növények és a biodiverzitás határokon átnyúló 
szennyeződését okozhatják. Emiatt a tagállamoknak együtt kell működniük e szennyeződés 
megelőzése és a GMO-k határaikhoz közeli lehetséges termesztésével kapcsolatos 
információcsere érdekében.

Módosítás 72
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

A Tanács álláspontja
7 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, 
hogy az engedélyezési eljárás során és azt 
követően úgy dönthessenek, hogy 
területükön korlátozzák vagy megtiltják a 
GMO-k termesztését, mégpedig oly 
módon, hogy egy adott GMO termesztése 
az érintett tagállam területének egészén 
vagy annak egyes részén tilos legyen.
Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás 
elvének megfelelően indokoltnak tűnik 
nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani 
a tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket 
termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 
GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 
rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék 
a GMO-k egyéb termékekben való nem 
szándékos előfordulását. E lehetőségnek a 
tagállamok számára való biztosítása meg 
kell, hogy könnyítse a GMO-kkal 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.
Ugyanakkor fenn kell tartani a 

(7) Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás 
elvének megfelelően indokoltnak tűnik 
nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani 
a tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket –
termésből vagy az élelmiszeripar által 
feldolgozott termékekből nyert nyersanyag 
formájában – termeszteni vagy 
forgalmazni területükön anélkül, hogy ez a 
GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 
rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében kötelesek hozni, hogy 
kiküszöböljék területükön vagy a
szomszédos tagállamok határ menti 
területein a GMO-k egyéb termékekben 
való nem szándékos előfordulását.
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fogyasztók, a mezőgazdasági termelők és a 
gazdasági szereplők választási 
szabadságát, a GMO-k unióbeli 
termesztésével kapcsolatban pedig 
egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az 
érintett érdekelt felek számára. Ez az 
irányelv ennélfogva meg kell, hogy 
könnyítse a belső piac zavartalan
működését.

Or. fr

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy – az elővigyázatosság elve alapján –
megtiltsák a GMO-k forgalomba hozatalát és következésképpen behozatalát. A fogyasztók 
biztonságának előnyt kell élveznie az élelmiszeripar érdekeivel szemben.

Módosítás 73
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
7 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy 
az engedélyezési eljárás során és azt 
követően úgy dönthessenek, hogy 
területükön korlátozzák vagy megtiltják a 
GMO-k termesztését, mégpedig oly 
módon, hogy egy adott GMO termesztése 
az érintett tagállam területének egészén 
vagy annak egyes részén tilos legyen.
Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás 
elvének megfelelően indokoltnak tűnik 
nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani 
a tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket 
termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 
GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőséggel kell 
rendelkezniük arra, hogy az engedélyezési 
eljárás során és azt követően úgy 
dönthessenek, hogy területükön 
korlátozzák vagy megtiltják a GMO-k 
termesztését, mégpedig oly módon, hogy 
egy adott GMO termesztése az érintett 
tagállam területének egészén vagy annak 
egyes részén tilos legyen. Ezzel 
összefüggésben a szubszidiaritás elvének 
megfelelően indokoltnak tűnik nagyobb 
döntési rugalmasságot biztosítani a 
tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket 
termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 
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rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék 
a GMO-k egyéb termékekben való nem 
szándékos előfordulását. E lehetőségnek a 
tagállamok számára való biztosítása meg 
kell, hogy könnyítse a GMO-kkal 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.
Ugyanakkor fenn kell tartani a fogyasztók, 
a mezőgazdasági termelők és a gazdasági 
szereplők választási szabadságát, a GMO-k 
unióbeli termesztésével kapcsolatban pedig 
egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az 
érintett érdekelt felek számára. Ez az 
irányelv ennélfogva meg kell, hogy 
könnyítse a belső piac zavartalan 
működését.

GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 
rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék 
területükön vagy a szomszédos tagállamok 
határ menti területein a GMO-k egyéb 
termékekben való nem szándékos 
előfordulását. E lehetőségnek a tagállamok 
számára való biztosítása meg kell, hogy 
könnyítse a GMO-kkal kapcsolatos 
döntéshozatali folyamatot. Ugyanakkor 
fenn kell tartani a fogyasztók, a 
mezőgazdasági termelők és a gazdasági 
szereplők választási szabadságát, a GMO-k 
unióbeli termesztésével kapcsolatban pedig 
egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az 
érintett érdekelt felek számára.
Következésképpen ezen irányelvnek – az 
élelmiszerek címkézésére vonatkozó 
szabályozás felülvizsgálata révén – meg 
kell könnyítenie a belső piac zavartalan 
működését.

Or. it

Módosítás 74
Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
7 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy 
az engedélyezési eljárás során és azt 
követően úgy dönthessenek, hogy 
területükön korlátozzák vagy megtiltják a 
GMO-k termesztését, mégpedig oly 
módon, hogy egy adott GMO termesztése 
az érintett tagállam területének egészén 

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy 
az engedélyezési eljárás során és azt 
követően úgy dönthessenek, hogy 
területükön korlátozzák vagy megtiltják a 
GMO-k termesztését, mégpedig oly 
módon, hogy egy adott GMO termesztése 
az érintett tagállam területének egészén 
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vagy annak egyes részén tilos legyen.
Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás 
elvének megfelelően indokoltnak tűnik 
nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani 
a tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket 
termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 
GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 
rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék 
a GMO-k egyéb termékekben való nem 
szándékos előfordulását. E lehetőségnek a 
tagállamok számára való biztosítása meg 
kell, hogy könnyítse a GMO-kkal 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.
Ugyanakkor fenn kell tartani a fogyasztók, 
a mezőgazdasági termelők és a gazdasági 
szereplők választási szabadságát, a GMO-k 
unióbeli termesztésével kapcsolatban pedig 
egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az 
érintett érdekelt felek számára. Ez az 
irányelv ennélfogva meg kell, hogy 
könnyítse a belső piac zavartalan 
működését.

vagy annak egyes részén tilos legyen.
Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás 
elvének megfelelően indokoltnak tűnik 
nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani 
a tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket 
termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 
GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 
rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék 
a GMO-k egyéb termékekben való nem 
szándékos előfordulását. E lehetőségnek a 
tagállamok számára való biztosítása meg 
kell, hogy könnyítse a GMO-kkal 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.
Ugyanakkor fenn kell tartani a fogyasztók, 
a mezőgazdasági termelők és a gazdasági 
szereplők választási szabadságát, a GMO-k 
unióbeli termesztésével kapcsolatban pedig 
egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az 
érintett érdekelt felek számára. Ez az 
irányelv ennélfogva meg kell, hogy 
könnyítse a belső piac zavartalan 
működését, mindenkor figyelembe véve az 
elővigyázatosság elvét.

Or. en

Módosítás 75
Younous Omarjee, Lynn Boylan

A Tanács álláspontja
7 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy 
az engedélyezési eljárás során és azt 

(7) Ezért az EUMSZ 2. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően a 
tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy 
úgy dönthessenek, hogy területükön 
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követően úgy dönthessenek, hogy 
területükön korlátozzák vagy megtiltják a 
GMO-k termesztését, mégpedig oly 
módon, hogy egy adott GMO termesztése 
az érintett tagállam területének egészén 
vagy annak egyes részén tilos legyen.
Ezzel összefüggésben a szubszidiaritás 
elvének megfelelően indokoltnak tűnik 
nagyobb döntési rugalmasságot biztosítani 
a tagállamok számára az engedélyezési 
eljárás során vagy azt követően abban a 
kérdésben, hogy kívánnak-e 
géntechnológiával módosított növényeket 
termeszteni területükön anélkül, hogy ez a 
GMO-kra vonatkozó uniós engedélyezési 
rendszer keretében előírt 
kockázatértékelést érintené, valamint 
függetlenül azoktól az intézkedésektől, 
amelyeket a tagállamok a 2001/18/EK 
irányelv alkalmazása révén annak 
érdekében hozhatnak, hogy kiküszöböljék 
a GMO-k egyéb termékekben való nem 
szándékos előfordulását. E lehetőségnek a 
tagállamok számára való biztosítása meg 
kell, hogy könnyítse a GMO-kkal 
kapcsolatos döntéshozatali folyamatot.
Ugyanakkor fenn kell tartani a 
fogyasztók, a mezőgazdasági termelők és a 
gazdasági szereplők választási 
szabadságát, a GMO-k unióbeli 
termesztésével kapcsolatban pedig 
egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az 
érintett érdekelt felek számára. Ez az 
irányelv ennélfogva meg kell, hogy 
könnyítse a belső piac zavartalan 
működését.

korlátozzák vagy megtiltják a GMO-k 
termesztését, mégpedig oly módon, hogy 
egy adott GMO termesztése az érintett 
tagállam területének egészén vagy annak 
egyes részén tilos legyen. Ezzel 
összefüggésben a szubszidiaritás elvének 
megfelelően indokoltnak tűnik korlátlan
döntési rugalmasságot biztosítani a 
tagállamok számára abban a kérdésben, 
hogy kívánnak-e géntechnológiával 
módosított növényeket termeszteni 
területükön, valamint függetlenül azoktól 
az intézkedésektől, amelyeket a tagállamok 
a 2001/18/EK irányelv alkalmazása révén 
annak érdekében kötelesek hozni, hogy 
kiküszöböljék területükön vagy a
szomszédos tagállamok határ menti 
területein a GMO-k egyéb termékekben 
való nem szándékos előfordulását. A 
bejelentőknek/kérelmezőknek tiszteletben 
kell tartaniuk a tagállamok döntését, 
amelynek értelmében területükön 
korlátozzák vagy megtiltják a GMO-k 
termesztését, és ezért a termesztés 
engedélyezésére irányuló 
bejelentésük/kérelmük nem irányulhat e 
tagállamok területére.

Or. fr

Módosítás 76
Julie Girling

A Tanács álláspontja
7 a preambulumbekezdés (új)



PE539.851v01-00 38/124 AM\1037402HU.doc

HU

A Tanács álláspontja Módosítás

(7a) A Környezetvédelmi Tanács által 
2008. december 4-én elfogadott 
következtetések alapján a Bizottságnak 
meg kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a 
hagyományos vetőmagvakban nem 
szándékosan előforduló GMO-nyomok 
címkézéséhez kapcsolódó, a még 
valamennyi gazdasági szereplő számára 
kivitelezhető, arányos és működőképes 
legalacsonyabb szinten megállapítandó 
küszöbértékek bevezetése. Emellett a 
Bizottságnak értékelnie kell, hogy a 
vetőmagvakban kis mennyiségben 
található nem engedélyezett GMO-k 
esetében össze kell-e hangolni a 
mintavételezési és elemzési módszereket, 
és különösen azt, hogy meg kell-e 
határozni a kimutatási módszerek 
minimális teljesítményhatárát.

Or. en

Módosítás 77
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
7 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(7a) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy kockázatkezelői 
minőségükben korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket fogadjanak el valamennyi 
GMO, növény vagy jelleg alapján 
meghatározott GMO-csoportok, illetve a 
2001/18/EK irányelv C. része vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint 
engedélyezett vagy már engedélyezési vagy 
újraengedélyezési eljárás alatt álló 
meghatározott GMO-k területük egy 
részén vagy egészén való termesztésére 
vonatkozóan. Az említett intézkedéseknek 
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összhangban kell lenniük az uniós joggal, 
és azokat környezetvédelemhez vagy más 
jogszerű tényezőkhöz, például társadalmi-
gazdasági hatásokhoz kapcsolódó 
indokokkal kell alátámasztani, 
amennyiben e tényezőkkel nem 
foglalkoztak a 2001/18/EK irányelv C.
részében és az 1829/2003/EK rendeletben 
előírt harmonizált eljárás részeként, illetve 
ezek az indokok kapcsolódhatnak tartós 
tudományos bizonytalansághoz.

Or. en

Módosítás 78
Alojz Peterle

A Tanács álláspontja
7 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(7a) Annak biztosítására, hogy a GMO-k 
termesztésének eredményeképpen az uniós 
minőségbiztosítási rendszerek, például az 
ökológiai termelés alapján elismert 
termékekben ne forduljanak elő nem 
szándékosan GMO-k, hatékony együtt-
termesztési intézkedésekre van szükség. A 
tagállamok ezért a 2001/18/EK irányelv 
értelmében kötelesek a területükön 
alkalmazandó szabályokat elfogadni az 
ilyen nem szándékos jelenlét elkerülésére.
Különös figyelmet kell fordítani a GMO-k 
termesztését engedélyező tagállamokból 
vagy régiókból kiinduló, a GMO-k 
termesztését tiltó szomszédos 
tagállamokba vagy régiókba történő, 
határokon átnyúló esetleges 
szennyeződések elkerülésére. A Bizottság 
2010. július 13-i ajánlása iránymutatást 
nyújt a tagállamoknak az együtt-
termesztésre vonatkozó – többek között a 
határ menti területeket is érintő –
intézkedések kidolgozásához.
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Or. en

Indokolás

Annak ellenére, hogy az európai fogyasztók többsége elutasítja a géntechnológiával 
módosított szervezeteket (GMO az élelmiszerekben, Eurobarometer, 2010), az EU még mindig 
nem kezeli megfelelően az élelmiszerláncban (a termeléstől a fogyasztásig) a GMO-
szennyezés kockázatát. Egyre nagyobb pénzügyi problémákat okoz a termelők, feldolgozók és 
más érdekelt felek számára annak költsége, hogy különválasztással és megelőző intézkedéssel 
az élelmiszerláncon kívül tartsák a GMO-kat, emellett fokozódik a mintavétel és a vizsgálatok 
költségterhe.

Módosítás 79
Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
7 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(7a) A tagállamoknak együtt kell 
működniük a szomszédos tagállamokkal a 
megfelelő információmegosztás 
biztosítása érdekében, amelynek célja az 
együtt-termesztési intézkedések hatékony 
működésének biztosítása a határ menti 
területeken, valamint az olyan határokon 
átnyúló szennyezés megelőzése, amely egy 
GMO-termesztést megengedő tagállamból 
terjed át egy olyan szomszédos tagállamra, 
ahol az tilos.

Or. en

Módosítás 80
Elisabeth Köstinger, György Hölvényi, Giovanni La Via

A Tanács álláspontja
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Tanács álláspontja Módosítás

(7a) Annak biztosítására, hogy a GMO 
termesztésének eredményeképpen már 
termékekben ne forduljon elő nem 
szándékosan GMO, hatékony együtt-
termesztési intézkedésekre van szükség. A 
tagállamok ezért a 2001/18/EK irányelv 
értelmében a területükön alkalmazandó 
szabályokat fogadhatnak el az ilyen nem 
szándékos jelenlét elkerülésére. Különös 
figyelmet kell fordítani a GMO-k 
termesztését engedélyező tagállamokból 
vagy régiókból kiinduló, a GMO-k 
termesztését tiltó szomszédos 
tagállamokba vagy régiókba történő, 
határokon átnyúló esetleges 
szennyeződések elkerülésére. E 
szabályoknak többek között a határ menti 
területeken történő koherens végrehajtása 
érdekében, a tagállamoknak figyelembe 
kell venniük a Bizottság által a 2010.
július 13-i ajánlásban1a megadott 
iránymutatásokat.

__________________
1a A Bizottság 2010. július 13-i ajánlása a 
GMO-knak a hagyományos és 
biogazdálkodással termesztett növények 
közötti nem szándékos előfordulásának 
elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-
termesztési intézkedések kidolgozására 
vonatkozó iránymutatásokról (HL C 200., 
2010.7.22., 1. o.).

Or. en

Módosítás 81
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Tanács álláspontja Módosítás

(7a) Annak biztosítására, hogy a GMO-k 
termesztésének eredményeképpen más 
termékekben ne forduljanak elő nem 
szándékosan GMO-k, olyan hatékony 
együtt-termesztési intézkedésekre van 
szükség, amelyek nem ellentétesek a 
tagállamok által különleges körülmények 
között engedélyezett vagy ösztönzött egyéb 
intézkedésekkel. A tagállamok ezért a 
2001/18/EK irányelv értelmében kötelesek 
a területükön alkalmazandó szabályokat 
elfogadni az ilyen nem szándékos jelenlét 
elkerülésére. Különös figyelmet kell 
fordítani a GMO-k termesztését 
engedélyező tagállamokból vagy régiókból 
kiinduló, a GMO-k termesztését tiltó 
szomszédos tagállamokba vagy régiókba 
történő, határokon átnyúló esetleges 
szennyeződések elkerülésére. A Bizottság 
2010. július 13-i ajánlása iránymutatást 
nyújt a tagállamoknak az együtt-
termesztésre vonatkozó – többek között a 
határ menti területeket is érintő –
intézkedések kidolgozásához1a.

__________________
1a A Bizottság ajánlása (2010. július 13.) a 
GMO-knak a hagyományos és 
biogazdálkodással termesztett növények 
közötti nem szándékos előfordulásának 
elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-
termesztési intézkedések kidolgozására 
vonatkozó iránymutatásokról (HL C 200., 
2010.7.22., 1. o.).

Or. it

Módosítás 82
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Tanács álláspontja Módosítás

(7a) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
olyan kérelmet nyújt be, amely valamely 
GMO-nak az Európai Unió területén való 
termesztésére irányul, kérelme nem 
irányulhat olyan tagállam területére, 
amely úgy döntött, hogy területén 
korlátozza vagy megtiltja a GMO-k 
termesztését. Ellenkező esetben az 
Európai Bizottságnak automatikusan el 
kell utasítania a bejelentő/kérelmező 
kérelmet.

Or. fr

Módosítás 83
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
7 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(7a) A tagállamoknak biztosított 
rugalmasság semmiképpen sem 
befolyásolhatja a tagállamok álláspontját 
a GMO-k engedélyezésére vonatkozó 
döntéseknél. Ugyanakkor fenn kell tartani 
a fogyasztók, a mezőgazdasági termelők és 
a gazdasági szereplők választási 
szabadságát, a GMO-k Unióbeli 
termesztésével kapcsolatban pedig
egyértelműbbé kell tenni a helyzetet az 
érintett érdekelt felek számára. Ez az 
irányelv ennélfogva összeegyeztethető a 
belső piac zavartalan működésével.

Or. en

Indokolás

Az ajánlástervezet 9. módosítása alapján. A Bizottság sohasem tagadta, hogy a javaslat egyik 
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fő célja a GMO-kritikus tagállamok „meggyőzése”, hogy szavazzák meg a GMO-
engedélyezési döntéseket (vagy legalábbis tartózkodjanak). Ezért ezt nagyon egyértelművé 
kell tenni az irányelvben.

Módosítás 84
Alojz Peterle

A Tanács álláspontja
7 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(7b) A tagállamok többsége nem léptetett 
életbe intézkedéseket a hagyományos és 
biogazdálkodás GMO-szennyezéssel 
szembeni védelme érdekében, és ha 
vannak is intézkedések, azok rendszerint 
nem elég hatékonyak a mezőgazdasági 
termelők szennyezéssel szembeni 
megvédéséhez. Azokat a tagállamokat, 
amelyek nem tiltják a géntechnológiával 
módosított növények termesztését, 
kötelezni kell a hagyományos és 
biogazdálkodás szennyezéssel szemben 
védelmét szolgáló intézkedések 
elfogadására, és olyan felelősségi 
rendszerek kialakítására, amelyek 
biztosítják, hogy a szennyezés gazdasági 
terhe a GMO-termelőkre háruljon, nem 
pedig a hagyományos vagy 
biogazdálkodást folytató termelőkre.

Or. en

Indokolás

Annak ellenére, hogy az európai fogyasztók többsége elutasítja a géntechnológiával 
módosított szervezeteket (GMO az élelmiszerekben, Eurobarometer, 2010), az EU még mindig 
nem kezeli megfelelően az élelmiszerláncban (a termeléstől a fogyasztásig) a GMO-
szennyezés kockázatát. Egyre nagyobb pénzügyi problémákat okoz a termelők, feldolgozók és 
más érdekelt felek számára annak költsége, hogy különválasztással és megelőző intézkedéssel 
az élelmiszerláncon kívül tartsák a GMO-kat, emellett fokozódik a mintavétel és a vizsgálatok 
költségterhe.



AM\1037402HU.doc 45/124 PE539.851v01-00

HU

Módosítás 85
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott 
GMO engedélyezési eljárása során 
valamely tagállam felkérhesse a 
Bizottságot arra, hogy továbbítsa a 
bejelentő/kérelmező részére az arra 
vonatkozó kérését, hogy az oly módon 
igazítsa ki a 2001/18/EK irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelet 5.
és 17. cikkével összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát, hogy az adott tagállam 
területének egészét vagy annak egy részét 
kizárják a termesztés alól. A Bizottságnak 
meg kell könnyítenie az eljárást azáltal, 
hogy a tagállami kérést haladéktalanul 
továbbítja a bejelentő/kérelmező részére, 
amelyre a bejelentőnek/kérelmezőnek egy 
meghatározott határidőn belül válaszolnia 
kell.

törölve

Or. en

Módosítás 86
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott 
GMO engedélyezési eljárása során 
valamely tagállam felkérhesse a 
Bizottságot arra, hogy továbbítsa a 
bejelentő/kérelmező részére az arra 
vonatkozó kérését, hogy az oly módon 
igazítsa ki a 2001/18/EK irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelet 5.

törölve
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és 17. cikkével összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát, hogy az adott tagállam 
területének egészét vagy annak egy részét 
kizárják a termesztés alól. A Bizottságnak 
meg kell könnyítenie az eljárást azáltal, 
hogy a tagállami kérést haladéktalanul 
továbbítja a bejelentő/kérelmező részére, 
amelyre a bejelentőnek/kérelmezőnek egy 
meghatározott határidőn belül válaszolnia 
kell.

Or. en

Módosítás 87
Alojz Peterle

A Tanács álláspontja
8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott 
GMO engedélyezési eljárása során 
valamely tagállam felkérhesse a 
Bizottságot arra, hogy továbbítsa a 
bejelentő/kérelmező részére az arra 
vonatkozó kérését, hogy az oly módon 
igazítsa ki a 2001/18/EK irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelet 5.
és 17. cikkével összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát, hogy az adott tagállam területének 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A Bizottságnak meg kell 
könnyítenie az eljárást azáltal, hogy a 
tagállami kérést haladéktalanul továbbítja 
a bejelentő/kérelmező részére, amelyre a 
bejelentőnek/kérelmezőnek egy 
meghatározott határidőn belül válaszolnia 
kell.

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott 
GMO engedélyezési eljárása során 
valamely tagállam felkérhesse a 
Bizottságot arra, hogy oly módon igazítsa 
ki a 2001/18/EK irányelv C. részével vagy 
az 1829/2003/EK rendelet 5. és 17.
cikkével összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát, hogy az adott tagállam területének 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól.

Or. en
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Indokolás

Az uniós élelmiszerjogról szóló 179/2002/EK rendelet meghatározza a közös alapelveket és 
kötelezettségeket, a szilárd tudományos alapok megteremtésének előfeltételeit, a hatékony 
szervezeti megoldásokat, valamint az élelmiszer- és takarmánybiztonság ügyében a döntési 
folyamatot segítő eljárásokat. Ez szoros együttműködést vetít előre az EFSA mint a 
kockázatértékelés vezetője, a Bizottság és a tagállamok között. A kockázatkezelési szakaszban 
nem szabad formális szerepet adni a bejelentőnek/kérelmezőnek. Ez az irányelv és az 
1829/2003/EK rendelet meghatározza a bejelentő/kérelmező által az uniós élelmiszerjog 
teljes körű végrehajtásában betöltött szerepet.

Módosítás 88
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott 
GMO engedélyezési eljárása során 
valamely tagállam felkérhesse a 
Bizottságot arra, hogy továbbítsa a 
bejelentő/kérelmező részére az arra 
vonatkozó kérését, hogy az oly módon
igazítsa ki a 2001/18/EK irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelet 5.
és 17. cikkével összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát, hogy az adott tagállam 
területének egészét vagy annak egy részét 
kizárják a termesztés alól. A Bizottságnak 
meg kell könnyítenie az eljárást azáltal, 
hogy a tagállami kérést haladéktalanul 
továbbítja a bejelentő/kérelmező részére, 
amelyre a bejelentőnek/kérelmezőnek egy 
meghatározott határidőn belül válaszolnia 
kell.

(8) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
során egy tagállam értesítheti a Bizottságot 
arról a szándékáról, hogy nem 
engedélyezi az adott GMO termesztését 
területének egészén vagy egy részén.
Ebben az esetben a bejelentő/kérelmező
felkérheti a Bizottságot vagy az 
engedélyező szervet, hogy az ennek 
megfelelően igazítsa ki a 2001/18/EK 
irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK 
rendelet 5. és 17. cikkével összhangban 
benyújtott bejelentésének/kérelmének 
földrajzi hatályát. A Bizottságnak 
haladéktalanul tájékoztatnia kell az 
érintett tagállamot és a többi tagállamot a 
bejelentő/kérelmező kéréséről.

Or. en

Módosítás 89
Younous Omarjee



PE539.851v01-00 48/124 AM\1037402HU.doc

HU

A Tanács álláspontja
8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott 
GMO engedélyezési eljárása során 
valamely tagállam felkérhesse a 
Bizottságot arra, hogy továbbítsa a 
bejelentő/kérelmező részére az arra 
vonatkozó kérését, hogy az oly módon 
igazítsa ki a 2001/18/EK irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelet 5.
és 17. cikkével összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát, hogy az adott tagállam
területének egészét vagy annak egy részét 
kizárják a termesztés alól. A Bizottságnak 
meg kell könnyítenie az eljárást azáltal, 
hogy a tagállami kérést haladéktalanul 
továbbítja a bejelentő/kérelmező részére, 
amelyre a bejelentőnek/kérelmezőnek egy 
meghatározott határidőn belül válaszolnia 
kell.

(8) A bejelentőnek/kérelmezőnek egy adott 
GMO engedélyezési eljárás során minden 
esetben engedélyt kell kérnie mind a 28 
tagállamtól ahhoz, hogy területét a 
kérelmében szerepeltethesse. Valamely 
tagállam kifejezett hozzájárulásának 
hiányában a bejelentő/kérelmező kérése 
nem irányulhat az adott tagállam
területére.

Or. fr

Módosítás 90
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott 
GMO engedélyezési eljárása során 
valamely tagállam felkérhesse a 
Bizottságot arra, hogy továbbítsa a 
bejelentő/kérelmező részére az arra 
vonatkozó kérését, hogy az oly módon 
igazítsa ki a 2001/18/EK irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelet 5.
és 17. cikkével összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát, hogy az adott tagállam területének 

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott 
GMO engedélyezési eljárása során 
valamely tagállam felkérhesse a 
Bizottságot arra, hogy továbbítsa a 
bejelentő/kérelmező részére az arra 
vonatkozó kérését, hogy az oly módon 
igazítsa ki a 2001/18/EK irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelet 5.
és 17. cikkével összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát, hogy az adott tagállam területének 
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egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól A Bizottságnak meg kell 
könnyítenie az eljárást azáltal, hogy a 
tagállami kérést haladéktalanul továbbítja 
a bejelentő/kérelmező részére, amelyre a 
bejelentőnek/kérelmezőnek egy 
meghatározott határidőn belül válaszolnia
kell.

egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól A Bizottságnak a 
bejelentő/kérelmező kéréséről 
haladéktalanul tájékoztatnia kell az 
érintett tagállamot, valamint az összes 
többi tagállamot.

Or. fr

Módosítás 91
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(8) Lehetővé kell tenni, hogy egy adott 
GMO engedélyezési eljárása során 
valamely tagállam felkérhesse a 
Bizottságot arra, hogy továbbítsa a 
bejelentő/kérelmező részére az arra 
vonatkozó kérését, hogy az oly módon 
igazítsa ki a 2001/18/EK irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelet 5.
és 17. cikkével összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát, hogy az adott tagállam 
területének egészét vagy annak egy részét 
kizárják a termesztés alól. A Bizottságnak 
meg kell könnyítenie az eljárást azáltal, 
hogy a tagállami kérést haladéktalanul 
továbbítja a bejelentő/kérelmező részére, 
amelyre a bejelentőnek/kérelmezőnek egy 
meghatározott határidőn belül válaszolnia 
kell.

törölve

Or. en
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Indokolás

A módosítás az „1. szakasz” törléséhez kapcsolódik.

Módosítás 92
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
9 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(9) A bejelentés/kérelem földrajzi hatályát 
ennek megfelelően ki kell igazítani, 
amennyiben a bejelentő/kérelmező a 
hozzá intézett kérés Bizottság általi 
közlését követően a meghatározott 
határidőn belül kifejezetten vagy 
hallgatólagosan beleegyezését adta a 
tagállami kéréssel kapcsolatban.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi 
a felkérést, erről tájékoztatnia kell a 
Bizottságot és a tagállamokat.
Mindazonáltal az, hogy a 
bejelentő/kérelmező megtagadja a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának 
kiigazítását, nem érinti a Bizottság arra 
vonatkozó hatáskörét, hogy – az esettől 
függően – a 2001/18/EK irányelv 19.
cikkével vagy az 1829/2003/EK rendelet 7.
és 19. cikkével összhangban adott esetben 
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
(a továbbiakban: a Hatóság) által 
elvégzett környezeti kockázatértékelés 
fényében elvégezze ezt a kiigazítást.

törölve

Or. en

Módosítás 93
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
9 preambulumbekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

(9) A bejelentés/kérelem földrajzi hatályát 
ennek megfelelően ki kell igazítani, 
amennyiben a bejelentő/kérelmező a 
hozzá intézett kérés Bizottság általi 
közlését követően a meghatározott 
határidőn belül kifejezetten vagy 
hallgatólagosan beleegyezését adta a 
tagállami kéréssel kapcsolatban.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi 
a felkérést, erről tájékoztatnia kell a 
Bizottságot és a tagállamokat.
Mindazonáltal az, hogy a 
bejelentő/kérelmező megtagadja a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának 
kiigazítását, nem érinti a Bizottság arra 
vonatkozó hatáskörét, hogy – az esettől 
függően – a 2001/18/EK irányelv 19.
cikkével vagy az 1829/2003/EK rendelet 7.
és 19. cikkével összhangban adott esetben 
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
(a továbbiakban: a Hatóság) által 
elvégzett környezeti kockázatértékelés 
fényében elvégezze ezt a kiigazítást.

törölve

Or. en

Módosítás 94
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
9 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(9) A bejelentés/kérelem földrajzi hatályát 
ennek megfelelően ki kell igazítani, 
amennyiben a bejelentő/kérelmező a 
hozzá intézett kérés Bizottság általi 
közlését követően a meghatározott 

törölve
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határidőn belül kifejezetten vagy 
hallgatólagosan beleegyezését adta a 
tagállami kéréssel kapcsolatban.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi 
a felkérést, erről tájékoztatnia kell a 
Bizottságot és a tagállamokat.
Mindazonáltal az, hogy a 
bejelentő/kérelmező megtagadja a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának 
kiigazítását, nem érinti a Bizottság arra 
vonatkozó hatáskörét, hogy – az esettől 
függően – a 2001/18/EK irányelv 19.
cikkével vagy az 1829/2003/EK rendelet 7.
és 19. cikkével összhangban adott esetben 
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
(a továbbiakban: a Hatóság) által 
elvégzett környezeti kockázatértékelés 
fényében elvégezze ezt a kiigazítást.

Or. en

Indokolás

A módosítás az „1. szakasz” törléséhez kapcsolódik.

Módosítás 95
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
9 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(9) A bejelentés/kérelem földrajzi hatályát 
ennek megfelelően ki kell igazítani, 
amennyiben a bejelentő/kérelmező a hozzá 
intézett kérés Bizottság általi közlését 
követően a meghatározott határidőn belül 
kifejezetten vagy hallgatólagosan 
beleegyezését adta a tagállami kéréssel 
kapcsolatban. Amennyiben a 
bejelentő/kérelmező ellenzi a felkérést, 
erről tájékoztatnia kell a Bizottságot és a 
tagállamokat. Mindazonáltal az, hogy a 
bejelentő/kérelmező megtagadja a 

(9) A bejelentés/kérelem földrajzi hatályát 
ennek megfelelően ki kell igazítani, 
amennyiben a Bizottság vagy az 
engedélyező szerv nem utasítja el a 
felkérést az annak közlésétől számított
meghatározott határidőn belül.
Amennyiben a Bizottság vagy az 
engedélyező szerv elutasítja a felkérést, 
döntéséről tájékoztatnia kell a 
bejelentőt/kérelmezőt, az érintett 
tagállamot, valamint a többi tagállamot. A
Bizottság fenntartja arra vonatkozó 
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bejelentés/kérelem földrajzi hatályának 
kiigazítását, nem érinti a Bizottság arra 
vonatkozó hatáskörét, hogy – az esettől 
függően – a 2001/18/EK irányelv 19.
cikkével vagy az 1829/2003/EK rendelet 7.
és 19. cikkével összhangban adott esetben 
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
(a továbbiakban: a Hatóság) által elvégzett 
környezeti kockázatértékelés fényében 
elvégezze ezt a kiigazítást.

hatáskörét, hogy – az esettől függően – a 
2001/18/EK irányelv 19. cikkével vagy az 
1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikkével 
összhangban adott esetben az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a 
továbbiakban: a Hatóság) által elvégzett
környezeti kockázatértékelés fényében 
elvégezze ezt a kiigazítást.

Or. en

Módosítás 96
Younous Omarjee, Lynn Boylan

A Tanács álláspontja
9 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(9) A bejelentés/kérelem földrajzi hatályát 
ennek megfelelően ki kell igazítani, 
amennyiben a bejelentő/kérelmező a 
hozzá intézett kérés Bizottság általi 
közlését követően a meghatározott 
határidőn belül kifejezetten vagy 
hallgatólagosan beleegyezését adta a 
tagállami kéréssel kapcsolatban.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi 
a kérést, erről tájékoztatnia kell a 
Bizottságot és a tagállamokat.
Mindazonáltal az, hogy a 
bejelentő/kérelmező megtagadja a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának
kiigazítását, nem érinti a Bizottság arra 
vonatkozó hatáskörét, hogy – az esettől 
függően – a 2001/18/EK irányelv 19.
cikkével vagy az 1829/2003/EK rendelet 7.
és 19. cikkével összhangban adott esetben 
az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
(a továbbiakban: a Hatóság) által
elvégzett környezeti kockázatértékelés 
fényében elvégezze ezt a kiigazítást.

(9) A bejelentőnek/kérelmezőnek el kell 
fogadnia a tagállamok szuverén döntését, 
és következésképpen nem nyújthatnak be 
azon tagállamok területére irányuló 
kérelmet, amelyek – kifejezetten vagy 
hallgatólagosan – úgy döntöttek, hogy 
területükön korlátozzák vagy megtiltják a 
GMO-k termesztését. A bejelentés/kérelem 
földrajzi hatályának tehát azon tagállamok 
területére kell korlátozódnia, amelyek 
területükön kifejezetten és nyilvánosan 
hozzájárultak a GMO-k termesztéséhez.
Bármely tagállammal szembeni 
nyomásgyakorlás tilos, és azt megfelelő 
pénzbírsággal kell szankcionálni.

Or. fr
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Módosítás 97
Gilles Pargneaux

A Tanács álláspontja
9 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 98
Renate Sommer

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
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társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

társadalmi-gazdasági hatásokhoz és az 
együtt-termesztéshez kapcsolódó 
kényszerítő indokok is. Az említett 
intézkedések által érintett tagállam, régió 
vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

Or. de

Módosítás 99
Christofer Fjellner

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, 
de lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni.

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló, szigorúan tudományos
indokok alapján.
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Or. en

Módosítás 100
Julie Girling

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok (amelyek már előírják az egy 
adott GMO termesztése által a 
közegészségügy és a környezet számára 
esetlegesen okozott kockázatokat 
figyelembe vevő eljárásokat), azaz a 
2001/18/EK irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet értelmében értékeltektől eltérő, az 
uniós joggal összhangban álló indokok 
alapján. Az említett indokok 
kapcsolódhatnak környezet- vagy 
agrárpolitikai célokhoz, de lehetnek más, 
például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

Or. en
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Módosítás 101
Alojz Peterle

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

(10) Egy tagállam számára mindig 
biztosítani kell, hogy kockázatkezelőként 
járhasson el és indokolt intézkedéseket 
fogadhasson el a már engedélyezett 
géntechnológiával módosított fajtákból 
álló bizonyos GMO-k, a növény vagy 
jelleg alapján meghatározott GMO-
csoportok vagy valamennyi GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a közérdekkel 
összefüggő, az uniós joggal összhangban 
álló indokok alapján. Az említett indokok 
kapcsolódhatnak környezet- vagy 
agrárpolitikai célokhoz, de lehetnek más 
jogszerű tényezők is, például társadalmi-
gazdasági hatások, amennyiben e 
tényezőkkel nem foglalkoztak a 
2001/18/EK irányelv C. részének 
megfelelően végzett harmonizált eljárás 
részeként, vagy kapcsolódhatnak tartós 
tudományos bizonytalansághoz. Az 
intézkedéseket megfelelő tudományos 
indokokkal vagy GMO-k szándékos 
kibocsátása vagy forgalombahozatala 
nyomán felmerülő egyéb jogszerű 
tényezőkkel összefüggő indokokkal kell 
alátámasztani. Az említett intézkedések 
által érintett tagállam, régió vagy terület 
sajátos körülményeitől függően az 
indokokra külön-külön vagy együttesen is 
lehet hivatkozni.

Or. en

Indokolás

Az uniós élelmiszerjogról szóló 178/2002/EK rendelet rögzíti az egységes alapelveket és 
kötelezettségeket, a szilárd tudományos alapok megteremtésének előfeltételeit, a hatékony 
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szervezeti megoldásokat, valamint az élelmiszer- és takarmánybiztonság ügyében a döntési 
folyamatot segítő eljárásokat. Ez szoros együttműködést vetít előre az EFSA mint a 
kockázatértékelés vezetője, a Bizottság és a tagállamok között. A kockázatkezelési szakaszban 
nem szabad formális szerepet adni a bejelentőnek/kérelmezőnek.

Módosítás 102
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, 
de lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni.

(10) A kockázatkezelőként eljáró 
tagállamok számára engedélyezni kell, 
biztosítani kell a lehetőséget, illetve meg 
kell engedni számukra, hogy 
intézkedéseket fogadjanak el egy GMO, 
GMO-k csoportja vagy valamennyi GMO
termesztésének a területük egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a környezeti hatásokhoz 
vagy más jogszerű tényezőkhöz, például 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz 
kapcsolódó indokok alapján, amennyiben 
e tényezőkkel nem foglalkoztak a 
2001/18/EK irányelv C. részében és az 
1829/2003/EK rendeletben előírt 
harmonizált eljárás részeként, illetve ezek 
az indokok kapcsolódhatnak tartós 
tudományos bizonytalansághoz. Ezeknek 
az intézkedéseknek összhangban kell 
lenniük az uniós joggal.

Or. en
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Módosítás 103
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

(10) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
úgy dönt, hogy nem használja ki azt a 
lehetőséget, hogy kérelmezze egy adott 
GMO földrajzi hatályának korlátozását, 
akkor az érintett tagállamnak meg kell 
küldenie a Bizottság részére a szóban 
forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására irányuló, az ezen 
irányelv 26. cikkének (3) bekezdésében 
felsorolt, az uniós joggal összhangban álló 
indokokon alapuló indokolt 
intézkedéseket. Az említett indokok 
kapcsolódhatnak környezet- vagy 
agrárpolitikai célokhoz, de lehetnek más, 
például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

Or. en

Módosítás 104
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az (10) Ezenfelül az említett tagállam számára 
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esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

biztosítani kell, hogy kockázatkezelőként 
járhasson el és indokolt intézkedéseket 
fogadhasson el egy már engedélyezett 
GMO, a növény vagy jelleg alapján 
meghatározott GMO-csoportok vagy 
valamennyi GMO termesztésének a 
területe egészén vagy annak egy részén 
történő korlátozására vagy megtiltására a 
közérdekkel összefüggő, a harmonizált 
uniós szabályok, azaz a 2001/18/EK 
irányelv és az 1829/2003/EK rendelet 
értelmében értékeltektől eltérő, az uniós 
joggal összhangban álló indokok alapján.
Az említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más jogszerű tényezők is, például 
társadalmi-gazdasági hatások, 
amennyiben e tényezőkkel nem 
foglalkoztak a 2001/18/EK irányelv C.
részének megfelelően végzett harmonizált 
eljárás részeként, vagy kapcsolódhatnak 
tartós tudományos bizonytalansághoz. Az 
intézkedéseket megfelelő tudományos 
indokokkal vagy GMO-k szándékos 
kibocsátása vagy forgalombahozatala 
nyomán felmerülő egyéb jogszerű 
tényezőkkel összefüggő indokokkal kell 
alátámasztani. Az említett intézkedések 
által érintett tagállam, régió vagy terület 
sajátos körülményeitől függően az 
indokokra külön-külön vagy együttesen is 
lehet hivatkozni.

Or. en

Módosítás 105
Paul Brannen

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
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bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz 
empirikus bizonyíték alapján, de lehetnek 
más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

Or. en

Indokolás

A 26. cikk (3) bekezdése módosításának következménye.

Módosítás 106
Valentinas Mazuronis

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy

(10) A tagállamok arra vonatkozó 
lehetőségének sérelme nélkül, hogy 
valamely bejelentés/kérelem földrajzi 
hatályának kiigazítását kérjék, a tagállam 
számára mindig biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
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indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

már engedélyezett GMO, a növény vagy 
jelleg alapján meghatározott GMO-
csoportok vagy valamennyi GMO
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a közérdekkel 
összefüggő, az uniós joggal összhangban 
álló indokok alapján. Az említett indokok 
kapcsolódhatnak környezet- vagy 
agrárpolitikai célokhoz, de lehetnek más 
jogszerű tényezők is, például társadalmi-
gazdasági hatások, amennyiben e 
tényezőkkel nem foglalkoztak a 
2001/18/EK irányelv C. részének 
megfelelően végzett harmonizált eljárás 
részeként, vagy kapcsolódhatnak tartós 
tudományos bizonytalansághoz. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

Or. en

Módosítás 107
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 

(10) A tagállamok arra vonatkozó 
lehetőségének sérelme nélkül, hogy egy
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának
kiigazítását kérjék, a tagállam számára
mindig biztosítani kell, hogy
kockázatkezelőként járhasson el és
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
már engedélyezett géntechnológiával 
módosított fajtákból álló bizonyos GMO-k, 
a növény vagy jelleg alapján 
meghatározott GMO-csoportok vagy 
valamennyi GMO termesztésének a 
területe egészén vagy annak egy részén 
történő korlátozására vagy megtiltására a
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összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett tagállam, 
régió vagy terület sajátos körülményeitől 
függően az indokokra külön-külön vagy 
együttesen is lehet hivatkozni.

közérdekkel összefüggő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más jogszerű tényezők is, például
társadalmi-gazdasági hatások, 
amennyiben e tényezőkkel nem 
foglalkoztak a 2001/18/EK irányelv C.
részének megfelelően végzett harmonizált 
eljárás részeként, vagy kapcsolódhatnak 
tartós tudományos bizonytalansághoz. Az
intézkedéseket megfelelő tudományos 
indokokkal vagy GMO-k szándékos 
kibocsátása vagy forgalombahozatala 
nyomán felmerülő egyéb – egészségügyi, 
gazdasági, szociális vagy etikai –
tényezőkkel összefüggő indokokkal kell 
alátámasztani. Az említett intézkedések 
által érintett tagállam, régió vagy terület 
sajátos körülményeitől függően az 
indokokra külön-külön vagy együttesen is 
lehet hivatkozni.

Or. it

Módosítás 108
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező 
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 

(10) A tagállamok számára biztosítani kell, 
hogy intézkedéseket fogadhassanak el a 
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására. A tagállamok 
mérlegelésén alapuló intézkedések
kapcsolódhatnak környezet- vagy 
agrárpolitikai célokhoz, de lehetnek 
teljesen más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
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értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, de 
lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni.

kapcsolódó kényszerítő indokok is.

Or. fr

Módosítás 109
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
10 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Ezenfelül és kizárólag abban az 
esetben, ha a bejelentő/kérelmező
megtagadja az adott GMO-ra vonatkozó 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának a 
tagállam által kért kiigazítását, az említett 
tagállam számára biztosítani kell, hogy 
indokolt intézkedéseket fogadhasson el a
szóban forgó, már engedélyezett GMO 
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására a harmonizált uniós 
szabályok, azaz a 2001/18/EK irányelv és 
az 1829/2003/EK rendelet értelmében 
értékeltektől eltérő, az uniós joggal 
összhangban álló indokok alapján. Az 
említett indokok kapcsolódhatnak 
környezet- vagy agrárpolitikai célokhoz, 

(10) A tagállamok számára mindig
biztosítani kell, hogy kockázatkezelőként 
járhassanak el és indokolt intézkedéseket 
fogadhassanak el egy GMO, a növény 
vagy jelleg alapján meghatározott GMO-
csoportok vagy valamennyi GMO
termesztésének a területe egészén vagy 
annak egy részén történő korlátozására 
vagy megtiltására környezet- és 
agrárpolitikai célokhoz vagy más olyan 
jogszerű tényezőkhöz kapcsolódó indokok 
alapján, amelyek a GMO-k szándékos 
kibocsátása vagy forgalombahozatala 
nyomán merülhetnek fel, mint például a 
társadalmi-gazdasági hatások, együtt-
termesztés vagy tartós tudományos 
bizonytalanság. Az indokokra külön-külön 
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de lehetnek más, például a városi és vidéki 
területrendezéshez, a földhasználathoz, a 
társadalmi-gazdasági hatásokhoz, az 
együtt-termesztéshez és a közrendhez 
kapcsolódó kényszerítő indokok is. Az 
említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni.

vagy együttesen is lehet hivatkozni.

Or. en

Indokolás

Az ajánlástervezet 11. módosítása alapján, törölve azonban az „1. szakaszt”, és megerősítve 
a megadott példákat. A javaslattervezetben a Bizottság megengedte a kormányok számára egy 
adott GMO vagy az össze GMO betiltását. A Tanács nem követte sem a Bizottság álláspontját, 
sem pedig a Parlament 1. olvasatban elfogadott álláspontját. 

Módosítás 110
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

A Tanács álláspontja
10 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(10a) Tekintettel arra, hogy 2001-ben 
készült a legutolsó olyan tanulmány, 
amely az ilyen termékek használatának a 
biztonságra és az emberi fogyasztásra 
gyakorolt hatásait vizsgálja és elemzi, és 
hogy az e termékek társadalmi-gazdasági 
és állat-egészségügyi hatásairól szóló 
utolsó tanulmányok 2011–2012-ben 
születtek, elő kell mozdítani és támogatni 
kell az ilyen termékek környezetre, 
valamint emberi és állati egészségre 
gyakorolt hatásairól szóló további 
tanulmányok elkészítését.

Or. pt
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Módosítás 111
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
11 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(11) Az emberi vagy állati egészség és a 
környezet védelmének az Unióban 
megválasztott szintje lehetővé teszi, hogy 
az Unió egészében egységes tudományos 
értékelésre kerüljön sor, és ezt a helyzetet 
ez az irányelv nem változtathatja meg.
Ennélfogva a 2001/18/EK irányelvben és 
az 1829/2003/EK rendeletben a 
kockázatértékelők és a kockázatkezelők 
részére biztosított hatáskörökkel való 
ütközések elkerülése érdekében a 
tagállamok csak olyan környezetpolitikai 
célokkal kapcsolatos indokokra 
hivatkozhatnak, amelyek nem ütköznek a 
2001/18/EK irányelvben és az 
1829/2003/EK rendeletben foglalt 
engedélyezési eljárások keretében értékelt 
egészségügyi és környezeti kockázatok –
mint például az egyes természeti és tájbéli 
tulajdonságok, bizonyos élőhelyek és 
ökoszisztémák, valamint egyes 
ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások 
megőrzése – értékelésével.

(11) Az emberi vagy állati egészség és a 
környezet védelmének az Unióban 
megválasztott szintjétől egy tagállam sem 
térhet el, és ezt az elvet fenn kell tartani.
Ennélfogva a 2001/18/EK irányelvben és 
az 1829/2003/EK rendeletben a 
kockázatértékelők és a kockázatkezelők 
részére biztosított hatáskörökkel való 
ütközések elkerülése érdekében a 
tagállamok csak olyan környezeti 
hatásokkal kapcsolatos indokokra 
hivatkozhatnak, amelyek kiegészítik a 
2001/18/EK irányelvben és az 
1829/2003/EK rendeletben foglalt 
engedélyezési eljárások keretében értékelt 
egészségügyi és környezeti kockázatok 
értékelését.

Or. en

Módosítás 112
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
11 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(11) Az emberi vagy állati egészség és a 
környezet védelmének az Unióban 
megválasztott szintje lehetővé teszi, hogy 
az Unió egészében egységes tudományos 

(11) Az emberi vagy állati egészség és a 
környezet védelmének az Unióban 
megválasztott szintjétől egy tagállam sem 
térhet el, és ezt az elvet fenn kell tartani.
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értékelésre kerüljön sor, és ezt a helyzetet 
ez az irányelv nem változtathatja meg.
Ennélfogva a 2001/18/EK irányelvben és 
az 1829/2003/EK rendeletben a 
kockázatértékelők és a kockázatkezelők 
részére biztosított hatáskörökkel való 
ütközések elkerülése érdekében a 
tagállamok csak olyan környezetpolitikai 
célokkal kapcsolatos indokokra 
hivatkozhatnak, amelyek nem ütköznek a 
2001/18/EK irányelvben és az 
1829/2003/EK rendeletben foglalt 
engedélyezési eljárások keretében értékelt 
egészségügyi és környezeti kockázatok –
mint például az egyes természeti és tájbéli 
tulajdonságok, bizonyos élőhelyek és 
ökoszisztémák, valamint egyes 
ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások 
megőrzése – értékelésével.

Ennélfogva a 2001/18/EK irányelvben és 
az 1829/2003/EK rendeletben a 
kockázatértékelők és a kockázatkezelők 
részére biztosított hatáskörökkel való 
ütközések elkerülése érdekében a 
tagállamok csak olyan környezetpolitikai 
célokkal kapcsolatos indokokra 
hivatkozhatnak, amelyek kiegészítik a 
2001/18/EK irányelvben és az 
1829/2003/EK rendeletben foglalt 
engedélyezési eljárások keretében értékelt 
egészségügyi és környezeti kockázatok
értékelését.

Or. it

Módosítás 113
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
11 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(11) Az emberi vagy állati egészség és a 
környezet védelmének az Unióban 
megválasztott szintje lehetővé teszi, hogy
az Unió egészében egységes tudományos 
értékelésre kerüljön sor, és ezt a helyzetet 
ez az irányelv nem változtathatja meg.
Ennélfogva a 2001/18/EK irányelvben és 
az 1829/2003/EK rendeletben a 
kockázatértékelők és a kockázatkezelők 
részére biztosított hatáskörökkel való 
ütközések elkerülése érdekében a 
tagállamok csak olyan környezetpolitikai 
célokkal kapcsolatos indokokra 
hivatkozhatnak, amelyek nem ütköznek a 
2001/18/EK irányelvben és az 
1829/2003/EK rendeletben foglalt 

(11) Az Európai Uniónak – határozott, 
ténylegesen független és minőségi, 
egységes tudományos értékelés révén –
biztosítania kell az emberi vagy állati 
egészség és a környezet magas szintű 
védelmét az Unió egészében, és ezt a 
helyzetet ez az irányelv nem változtathatja 
meg. Ennélfogva a 2001/18/EK 
irányelvben és az 1829/2003/EK 
rendeletben a kockázatértékelők és a 
kockázatkezelők részére biztosított 
hatáskörökkel való ütközések elkerülése 
érdekében a tagállamok csak olyan 
környezetpolitikai célokkal kapcsolatos 
indokokra hivatkozhatnak, amelyek 
kiegészítik a 2001/18/EK irányelvben és az 
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engedélyezési eljárások keretében értékelt 
egészségügyi és környezeti kockázatok –
mint például az egyes természeti és tájbéli 
tulajdonságok, bizonyos élőhelyek és 
ökoszisztémák, valamint egyes 
ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások 
megőrzése – értékelésével.

1829/2003/EK rendeletben foglalt 
engedélyezési eljárások keretében értékelt 
egészségügyi és környezeti kockázatok –
mint például az egyes természeti és tájbéli 
tulajdonságok, bizonyos élőhelyek és 
ökoszisztémák, valamint egyes 
ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások 
megőrzése – értékelését.

Or. fr

Módosítás 114
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
11 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(11a) A tagállamok részére biztosítani kell 
annak lehetőségét is, hogy az ilyen 
intézkedéseket társadalmi-gazdasági 
hatásokkal összefüggő indokokra 
alapozzák. Ezek közé tartozhatnak olyan 
indokok, mint az együtt-termesztésre 
vonatkozó intézkedések 
kivitelezhetetlensége vagy magas 
költségei, vagy ezen intézkedések 
végrehajtásának meghatározott – például 
kis szigeteken vagy hegyvidéki 
térségekben jellemző – földrajzi feltételek 
közötti lehetetlensége, valamint az, hogy 
meg kell őrizni a mezőgazdasági termelés 
diverzitását, vagy hogy biztosítani kell a 
vetőmagvak és növényszaporító anyagok 
tisztaságát.

Or. en

Indokolás

Az előadó 14. módosítása alapján, egy bevezető mondat bevezetésével.
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Módosítás 115
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
11 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(11a) A tagállamok részére biztosítani kell 
annak lehetőségét, hogy egy GMO, 
növény vagy jelleg alapján meghatározott 
GMO-csoportok vagy valamennyi GMO 
termesztését korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket a környezeti hatásokhoz 
kapcsolódó, kellően alátámasztott 
indokokra alapozzák. Ezen indokok közé 
tartozhat a gyomnövények és 
rovarkártevők irtószerekkel szembeni 
ellenállása kialakulásának megelőzése;
egy adott GMO-változat agresszív 
terjedése vagy makacs fennmaradása vagy 
pedig a háztáji termesztésű vagy vadon élő 
növényekkel való kereszteződésének 
lehetősége; a gazdálkodási 
gyakorlatokban a GMO-k termesztése 
miatt bekövetkező változások helyi 
környezetre gyakorolt káros hatásainak 
megelőzése; a termelés és az 
ökoszisztémák fenntarthatósága 
összeegyeztetését fokozottabban támogató 
mezőgazdasági gyakorlatok fenntartása és 
fejlesztése; a helyi biodiverzitás, többek 
között bizonyos élőhelyek és 
ökoszisztémák vagy bizonyos típusú 
természeti és táji jellegzetességek 
megőrzését; a GMO-k kibocsátása által az 
adott tagállam helyi vagy regionális 
környezeti állapotára – ideértve a 
biodiverzitást is – gyakorolt esetleges 
negatív hatásokra vonatkozó adatok 
hiánya vagy hiányossága;

Or. en

Módosítás 116
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio
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A Tanács álláspontja
11 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(11a) A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni, hogy a GMO-k termesztésének 
korlátozását vagy tiltását elrendelő 
intézkedéseket kellően indokolva a 
környezeti hatásokra, a hagyományos 
mezőgazdasági módszerek követésére vagy 
a kockázatkezeléshez kapcsolódó 
indokokra alapozzák. Ezen indokok 
magukban foglalhatják a gyomnövények 
és rovarkártevők irtószerekkel szembeni 
ellenállása kialakulásának megelőzését;
egy adott GMO-változat agresszív 
terjedését vagy makacs fennmaradását 
vagy pedig a háztáji termesztésű vagy 
vadon élő növényekkel való 
kereszteződésének lehetőségét; a 
gazdálkodási gyakorlatokban a GMO-k 
termesztése miatt bekövetkező változások 
helyi környezetre gyakorolt káros 
hatásainak megelőzését; a termelés és az 
ökoszisztémák fenntarthatósága 
összeegyeztetését fokozottabban támogató 
mezőgazdasági gyakorlatok fenntartását 
és fejlesztését; a helyi biodiverzitás, többek 
között bizonyos élőhelyek és 
ökoszisztémák vagy bizonyos típusú 
természeti és táji jellegzetességek 
megőrzését; a GMO-k kibocsátása által az 
adott tagállam helyi vagy regionális 
környezeti állapotára – ideértve a 
biodiverzitást is – gyakorolt esetleges 
negatív hatásokra vonatkozó adatok 
hiányát vagy hiányosságait.

Or. it

Módosítás 117
Nicola Caputo
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A Tanács álláspontja
11 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(11b) A társadalmi-gazdasági hatásokkal 
összefüggő indokok magukban 
foglalhatják az együtt-termesztésre 
vonatkozó intézkedések 
kivitelezhetetlenségét vagy magas 
költségeit, illetve ezen intézkedések 
végrehajtásának meghatározott földrajzi 
feltételek közötti lehetetlenségét.

Or. en

Módosítás 118
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
11 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(11b) A társadalmi-gazdasági hatásokkal 
összefüggő indokok magukban 
foglalhatják az együtt-termesztésre 
vonatkozó intézkedések 
kivitelezhetetlenségét vagy magas 
költségeit; ezen intézkedések 
végrehajtásának meghatározott – például 
kis szigeteken vagy hegyvidéki 
térségekben jellemző – földrajzi feltételek 
közötti lehetetlenségét; a mezőgazdasági 
termelés diverzitása megőrzésének 
szükségességét; vagy a vetőmagok 
tisztasága biztosításának szükségességét, a 
növényi szaporítóanyagok elérhetőségét, 
valamint a hagyományos és biológiai 
mezőgazdasági termelési módszerek 
megőrzését.

Or. it
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Módosítás 119
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
11 c preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(11c) A tagállamok egy GMO, növény 
vagy jelleg alapján meghatározott GMO-
csoportok vagy valamennyi GMO 
termesztését korlátozó vagy tiltó 
intézkedéseket egyéb indokokra is 
alapozhatják, ideértve többek között a 
földhasználatot, a város- és vidéktervezést 
vagy más indokolt tényezőket.

Or. en

Módosítás 120
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio, Giovanni La Via

A Tanács álláspontja
11 c preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(11c) A tagállamok a GMO-k termesztését 
korlátozó vagy tiltó intézkedéseket egyéb 
indokokra is alapozhatják, ideértve többek 
között a földhasználatot, a város- és 
vidéktervezést vagy más indokolt – többek 
között a kulturális hagyományokhoz 
kapcsolódó – tényezőket.

Or. it

Módosítás 121
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
12 preambulumbekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

(12) Indokolt a tagállamoknak arra is 
lehetőséget biztosítani, hogy a 2001/18/EK 
irányelv alapján meghozott döntéseiket 
olyan társadalmi-gazdasági hatásokkal 
összefüggő indokokra alapozhassák, 
amelyek a GMO-knak az érintett tagállam 
területén történő termesztése 
következtében merülhetnek fel. Jóllehet a 
Bizottság a 2010. július 13-i ajánlásában1

már foglalkozott az együtt-termesztést 
szabályozó intézkedések kérdésével, a 
tagállamok számára is lehetővé kell tenni, 
hogy ezen irányelv alapján korlátozó vagy 
tiltó intézkedéseket fogadjanak el már 
engedélyezett GMO-knak a területük 
egészén vagy annak egy részén történő 
termesztésére vonatkozóan. A szóban 
forgó indokok összefügghetnek az együtt-
termesztésre vonatkozó intézkedések 
végrehajtásának az adott földrajzi feltételek 
miatti kivitelezhetetlenségével vagy 
lehetetlenségével, azzal, hogy el kell 
kerülni a GMO-k más termékekben –
például különleges vagy meghatározott 
termékekben – való előfordulását, továbbá 
azzal is, hogy meg kell őrizni a 
mezőgazdasági termelés diverzitását, vagy 
hogy biztosítani kell a vetőmagvak és 
növényi szaporítóanyagok tisztaságát. A 
Bizottság továbbá a géntechnológiával 
módosított szervezetekről szóló, 2008. 
december 5-i tanácsi következtetésekben 
megfogalmazott kérésnek megfelelően 
jelentést nyújtott be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a GMO-k 
termesztésének társadalmi-gazdasági 
következményeiről. E jelentés 
megállapításai értékes információval 
szolgálhatnak azon tagállamok számára, 
amelyek ezen irányelv alapján döntések 
meghozatalát mérlegelik.

(12) Indokolt a tagállamoknak arra is 
lehetőséget biztosítani, hogy a GMO-k 
területükön való termesztését korlátozó 
vagy megtiltó döntéseiket olyan 
társadalmi-gazdasági hatásokkal 
összefüggő indokokra alapozhassák, 
amelyek a GMO-knak az érintett tagállam 
területén történő termesztése 
következtében merülhetnek fel. A szóban 
forgó indokok összefügghetnek – többek 
között – az együtt-termesztésre vonatkozó 
intézkedések végrehajtásának az adott 
földrajzi feltételek miatti 
kivitelezhetetlenségével vagy 
lehetetlenségével, azzal, hogy el kell 
kerülni a GMO-k más termékekben –
például különleges vagy meghatározott 
termékekben – való előfordulását, továbbá 
azzal is, hogy meg kell őrizni a 
mezőgazdasági termelés diverzitását, vagy 
hogy biztosítani kell a vetőmagvak és 
növényi szaporítóanyagok tisztaságát. A 
Bizottság továbbá a géntechnológiával 
módosított szervezetekről szóló, 2008. 
december 5-i tanácsi következtetésekben 
megfogalmazott kérésnek megfelelően 
jelentést nyújtott be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a GMO-k 
termesztésének társadalmi-gazdasági 
következményeiről. E jelentés 
megállapításai értékes információval 
szolgálhatnak azon tagállamok számára, 
amelyek ezen irányelv alapján döntések 
meghozatalát mérlegelik.

__________________
1 A Bizottság ajánlása (2010. július 13.) a 
GMO-knak a hagyományos és 
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biogazdálkodással termesztett növények 
közötti nem szándékos előfordulásának 
elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-
termesztési intézkedések kidolgozására 
vonatkozó iránymutatásokról (HL C 200., 
2010.7.22., 1. o.).

Or. fr

Módosítás 122
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
12 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(12) Indokolt a tagállamoknak arra is 
lehetőséget biztosítani, hogy a 2001/18/EK 
irányelv alapján meghozott döntéseiket 
olyan társadalmi-gazdasági hatásokkal 
összefüggő indokokra alapozhassák, 
amelyek a GMO-knak az érintett tagállam 
területén történő termesztése 
következtében merülhetnek fel. Jóllehet a 
Bizottság a 2010. július 13-i ajánlásában1

már foglalkozott az együtt-termesztést 
szabályozó intézkedések kérdésével, a 
tagállamok számára is lehetővé kell tenni, 
hogy ezen irányelv alapján korlátozó vagy 
tiltó intézkedéseket fogadjanak el már 
engedélyezett GMO-knak a területük 
egészén vagy annak egy részén történő 
termesztésére vonatkozóan. A szóban 
forgó indokok összefügghetnek az együtt-
termesztésre vonatkozó intézkedések 
végrehajtásának az adott földrajzi 
feltételek miatti kivitelezhetetlenségével 
vagy lehetetlenségével, azzal, hogy el kell 
kerülni a GMO-k más termékekben –
például különleges vagy meghatározott 
termékekben – való előfordulását, továbbá 
azzal is, hogy meg kell őrizni a 
mezőgazdasági termelés diverzitását, vagy 
hogy biztosítani kell a vetőmagvak és 
növényi szaporítóanyagok tisztaságát. A 

(12) Indokolt a tagállamoknak arra is 
lehetőséget biztosítani, hogy a 2001/18/EK 
irányelv alapján meghozott döntéseiket 
olyan társadalmi-gazdasági hatásokkal 
összefüggő indokokra alapozhassák, 
amelyek a GMO-knak az érintett tagállam 
területén történő termesztése 
következtében merülhetnek fel. A szóban 
forgó indokok összefügghetnek azzal, hogy 
el kell kerülni a GMO-k más termékekben 
– például különleges vagy meghatározott 
termékekben – való előfordulását, és hogy 
erre mennyire hajlandóak, továbbá azzal 
is, hogy meg kell őrizni a mezőgazdasági 
termelés diverzitását, vagy hogy biztosítani 
kell a vetőmagvak és növényi 
szaporítóanyagok tisztaságát. A Bizottság 
továbbá a géntechnológiával módosított 
szervezetekről szóló, 2008. december 5-i 
tanácsi következtetésekben 
megfogalmazott kérésnek megfelelően 
jelentést nyújtott be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a GMO-k 
termesztésének társadalmi-gazdasági 
következményeiről. E jelentés 
megállapításai értékes információval 
szolgálhatnak azon tagállamok számára, 
amelyek ezen irányelv alapján döntések 
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Bizottság továbbá a géntechnológiával 
módosított szervezetekről szóló, 2008. 
december 5-i tanácsi következtetésekben 
megfogalmazott kérésnek megfelelően 
jelentést nyújtott be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a GMO-k 
termesztésének társadalmi-gazdasági 
következményeiről. E jelentés 
megállapításai értékes információval 
szolgálhatnak azon tagállamok számára, 
amelyek ezen irányelv alapján döntések 
meghozatalát mérlegelik.

meghozatalát mérlegelik.

__________________
1 A Bizottság 2010. július 13-i ajánlása a 
GMO-knak a hagyományos és 
biogazdálkodással termesztett növények 
közötti nem szándékos előfordulásának 
elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-
termesztési intézkedések kidolgozására 
vonatkozó iránymutatásokról (HL C 200., 
2010.7.22., 1. o.).

Or. en

Módosítás 123
Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
12 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(12a) Emellett a tagállamoknak együtt 
kell működniük egymással a GMO-
mentes övezetek és az olyan övezetek 
közötti „pufferzónák” létrehozása 
érdekében, ahol GMO-kat termesztenek, 
hogy elkerüljék a határokon átnyúló 
szennyezés nem szándékos 
következményeit.

Or. en
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Módosítás 124
Lorenzo Fontana

A Tanács álláspontja
13 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(13) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
korlátozásoknak vagy tilalmaknak a 
termesztésre, nem pedig a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és növényi szaporítóanyagok termékként 
vagy termékekben, valamint terméseikből 
készült termékként történő, szabad 
forgalmára és behozatalára kell 
vonatkozniuk, továbbá összhangban kell 
lenniük a Szerződésekkel, különösen a 
belföldi és nem belföldi termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével, az 
arányosság elvével, valamint az EUMSZ 
34. és 36. cikkével és 216. cikkének (2) 
bekezdésével.

(13) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
korlátozásoknak vagy tilalmaknak a 
termesztésre kell vonatkozniuk, azonban –
az érintett tagállam döntésének 
függvényében – kiterjedhetnek a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és növényi szaporítóanyagok termékként 
vagy termékekben, valamint terméseikből 
készült termékként történő, szabad 
forgalmára és behozatalára.

Or. it

Módosítás 125
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

A Tanács álláspontja
13 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(13) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
korlátozásoknak vagy tilalmaknak a 
termesztésre, nem pedig a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és növényi szaporítóanyagok termékként 
vagy termékekben, valamint terméseikből 
készült termékként történő, szabad 
forgalmára és behozatalára kell 
vonatkozniuk, továbbá összhangban kell 
lenniük a Szerződésekkel, különösen a 
belföldi és nem belföldi termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével, az 

(13) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
korlátozásoknak vagy tilalmaknak a 
termesztésre, a géntechnológiával 
módosított vetőmagvak és növényi 
szaporítóanyagok termékként vagy 
termékekben, valamint terméseikből 
készült termékként történő forgalmazására 
és behozatalára kell vonatkozniuk, továbbá 
összhangban kell lenniük a 
Szerződésekkel, különösen az arányosság 
elvével, valamint az EUMSZ 34. és 36.
cikkével és 216. cikkének (2) 
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arányosság elvével, valamint az EUMSZ 
34. és 36. cikkével és 216. cikkének (2) 
bekezdésével.

bekezdésével.

Or. fr

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy – az elővigyázatosság elve alapján –
megtiltsák a GMO-k forgalombahozatalát és következésképpen behozatalát. A fogyasztók 
biztonságának előnyt kell élveznie az élelmiszeripar érdekeivel szemben.

Módosítás 126
Younous Omarjee, Lynn Boylan

A Tanács álláspontja
13 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(13) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
korlátozásoknak vagy tilalmaknak a 
termesztésre, nem pedig a 
géntechnológiával módosított vetőmagvak 
és növényi szaporítóanyagok termékként 
vagy termékekben, valamint terméseikből 
készült termékként történő, szabad 
forgalmára és behozatalára kell 
vonatkozniuk, továbbá összhangban kell 
lenniük a Szerződésekkel, különösen a 
belföldi és nem belföldi termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével, az 
arányosság elvével, valamint az EUMSZ 
34. és 36. cikkével és 216. cikkének (2) 
bekezdésével.

(13) A tagállamok által elfogadott 
korlátozásoknak vagy tilalmaknak a 
termesztésre, továbbá a géntechnológiával 
módosított vetőmagvak és növényi 
szaporítóanyagok termékként vagy 
termékekben, valamint terméseikből 
készült termékként történő, szabad 
forgalmára és behozatalára kell 
vonatkozniuk, és összhangban kell lenniük 
a Szerződésekkel, különösen a belföldi és 
nem belföldi termékek közötti 
megkülönböztetésmentesség elvével, az 
arányosság elvével, valamint az EUMSZ 
34. és 36. cikkével és 216. cikkének (2) 
bekezdésével.

Or. fr

Módosítás 127
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
14 preambulumbekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

(14) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
tagállami intézkedéseket uniós szinten 
ellenőrzési és tájékoztatási eljárásnak kell 
alávetni. Az uniós ellenőrzés és 
tájékoztatás szintjére figyelemmel nem 
szükséges ezen felül előírni a 98/34/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1

alkalmazását. A tagállamok az uniós 
engedély hatálybalépésének napjától, és 
legfeljebb a hozzájárulás/engedély 
megadásának időpontjától számított két 
éven belül korlátozhatják vagy tilthatják 
meg egy adott GMO-nak a területük 
egészén vagy annak egy részén történő 
termesztését, feltéve, hogy a meghatározott 
várakozási időszak, amelynek során a 
Bizottságnak módjában állt a javasolt 
intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt 
tenni, már letelt.

(14) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
tagállami intézkedéseket uniós szinten 
ellenőrzési és tájékoztatási eljárásnak kell 
alávetni. Az uniós ellenőrzés és 
tájékoztatás szintjére figyelemmel nem 
szükséges ezen felül előírni a 98/34/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1

alkalmazását. A tagállamok az uniós 
engedély hatálybalépésének napjától, és a 
hozzájárulás/engedély teljes időtartama 
alatt korlátozhatják vagy tilthatják meg egy 
adott GMO-nak, a növény vagy jelleg 
alapján meghatározott GMO-
csoportoknak vagy valamennyi GMO-nak
a területük egészén vagy annak egy részén 
történő termesztését, feltéve, hogy a 
meghatározott várakozási időszak, 
amelynek során a Bizottságnak módjában 
állt a javasolt intézkedésekkel kapcsolatban 
észrevételt tenni, már letelt.

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

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

Or. en

Módosítás 128
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
14 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(14) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
tagállami intézkedéseket uniós szinten 
ellenőrzési és tájékoztatási eljárásnak kell 
alávetni. Az uniós ellenőrzés és 

(14) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
tagállami intézkedéseket uniós szinten 
ellenőrzési és tájékoztatási eljárásnak kell 
alávetni. Az uniós ellenőrzés és 
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tájékoztatás szintjére figyelemmel nem 
szükséges ezen felül előírni a 98/34/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1

alkalmazását. A tagállamok az uniós 
engedély hatálybalépésének napjától, és 
legfeljebb a hozzájárulás/engedély 
megadásának időpontjától számított két 
éven belül korlátozhatják vagy tilthatják 
meg egy adott GMO-nak a területük 
egészén vagy annak egy részén történő 
termesztését, feltéve, hogy a meghatározott 
várakozási időszak, amelynek során a 
Bizottságnak módjában állt a javasolt 
intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt 
tenni, már letelt.

tájékoztatás szintjére figyelemmel nem 
szükséges ezen felül előírni a 98/34/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1

alkalmazását. A tagállamok az uniós 
engedély hatálybalépését megelőzően, és a 
hozzájárulás/engedély teljes időtartama 
alatt korlátozhatják vagy tilthatják meg egy 
adott GMO-nak a területük egészén vagy 
annak egy részén történő termesztését, 
feltéve, hogy a meghatározott várakozási 
időszak, amelynek során a Bizottságnak 
módjában állt a javasolt intézkedésekkel 
kapcsolatban észrevételt tenni, már letelt.
Az érintett tagállamnak a javasolt 
intézkedésekről az engedély kibocsátása 
előtt legalább 75 nappal tájékoztatniuk 
kell a Bizottságot, hogy az észrevételt 
tehessen, és az említett időszak során 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 észrevételeinek 
figyelembevételével módosított formában.

__________________ __________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 
37. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 
37. o.).

Or. it

Módosítás 129
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
14 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(14) Az ezen irányelv alapján elfogadott (14) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
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tagállami intézkedéseket uniós szinten 
ellenőrzési és tájékoztatási eljárásnak kell 
alávetni. Az uniós ellenőrzés és 
tájékoztatás szintjére figyelemmel nem 
szükséges ezen felül előírni a 98/34/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1

alkalmazását. A tagállamok az uniós 
engedély hatálybalépésének napjától, és 
legfeljebb a hozzájárulás/engedély 
megadásának időpontjától számított két 
éven belül korlátozhatják vagy tilthatják 
meg egy adott GMO-nak a területük 
egészén vagy annak egy részén történő 
termesztését, feltéve, hogy a 
meghatározott várakozási időszak, 
amelynek során a Bizottságnak módjában 
állt a javasolt intézkedésekkel 
kapcsolatban észrevételt tenni, már letelt.

tagállami intézkedéseket uniós szinten a 
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel1 összhangban lévő tájékoztatási 
eljárásnak kell alávetni. A tagállamok 
időbeli és időtartambeli megkötések 
nélkül korlátozhatják vagy tilthatják meg 
egy adott GMO-nak a területük egészén 
vagy annak egy részén történő 
termesztését.

__________________ __________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 
98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 
37. o.).

1 Az Európai Parlament és a Tanács 
98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a 
műszaki szabványok és szabályok terén 
történő információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról (HL L 204., 1998.7.21., 
37. o.).

Or. fr

Módosítás 130
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
14 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(14) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
tagállami intézkedéseket uniós szinten 
ellenőrzési és tájékoztatási eljárásnak kell 
alávetni. Az uniós ellenőrzés és 
tájékoztatás szintjére figyelemmel nem 
szükséges ezen felül előírni a 98/34/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1

alkalmazását. A tagállamok az uniós 

(14) Az ezen irányelv alapján elfogadott 
tagállami intézkedéseket uniós szinten 
ellenőrzési és tájékoztatási eljárásnak kell 
alávetni. Az uniós ellenőrzés és 
tájékoztatás szintjére figyelemmel nem 
szükséges ezen felül előírni a 98/34/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv1

alkalmazását. A tagállamok az uniós 
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engedély hatálybalépésének napjától, és 
legfeljebb a hozzájárulás/engedély 
megadásának időpontjától számított két 
éven belül korlátozhatják vagy tilthatják 
meg egy adott GMO-nak a területük 
egészén vagy annak egy részén történő 
termesztését, feltéve, hogy a 
meghatározott várakozási időszak, 
amelynek során a Bizottságnak módjában 
állt a javasolt intézkedésekkel 
kapcsolatban észrevételt tenni, már letelt.

engedély hatálybalépésének napjától, és a 
hozzájárulás/engedély teljes időtartama 
alatt korlátozhatják vagy tilthatják meg egy 
adott GMO-nak, egy GMO-csoportnak 
vagy valamennyi GMO-nak a területük 
egészén vagy annak egy részén történő 
termesztését.

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

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

Or. en

Indokolás

Az ajánlástervezet 17. módosításával való összeegyeztethetőség. A javaslattervezetben a 
Bizottság megengedte a kormányok számára egy adott GMO vagy az össze GMO betiltását. A 
Tanács nem követte sem a Bizottság álláspontját, sem pedig a Parlament 1. olvasatban 
elfogadott álláspontját. 

Módosítás 131
Biljana Borzan

A Tanács álláspontja
14 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(14a) A várakozási időszak alatt az egy 
tagállamban egy GMO-nak vagy GMO-k 
csoportjának termesztését korlátozó vagy 
tiltó intézkedések által érintett 
engedélykérelmezőnek/engedélyjogosultn
ak tartózkodnia kell minden olyan 
tevékenységtől, amely az adott 
tagállamban az adott GMO vagy GMO-
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csoport termesztéséhez kapcsolódik.

Or. en

Módosítás 132
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(15) A területük egészén vagy annak egy 
részén történő GMO-termesztés 
korlátozására vagy tilalmára vonatkozó 
tagállami döntések nem akadályozhatják a 
biotechnológiai kutatásokat, feltéve, hogy 
az ilyen jellegű kutatások során minden 
szükséges biztonsági előírást tiszteletben 
tartanak.

(15) A területük egészén vagy annak egy 
részén történő GMO-termesztés 
korlátozására vagy tilalmára vonatkozó 
tagállami döntések nem akadályozhatják a 
biotechnológiai kutatásokat, feltéve, hogy 
az ilyen jellegű kutatások során minden 
szükséges biztonsági előírást tiszteletben 
tartanak. Emellett az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóságnak (EFSA) és a 
tagállamoknak törekedniük kell 
tudományos szervezetekből álló olyan 
kiterjedt hálózat létrehozására, amelyben 
minden tudományág jelen van, azok is, 
amelyek ökológiai kérdésekkel 
foglalkoznak, és együtt kell működniük a 
tudományos szakvélemények közötti 
bármilyen lehetséges eltérés korai 
azonosítása érdekében a vitatott 
tudományos kérdések megoldása vagy 
tisztázása végett. A Bizottságnak és a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy a GMO-k szándékos kibocsátása 
vagy forgalombahozatala nyomán 
felmerülő esetleges veszélyekre irányuló 
független kutatások számára 
rendelkezésre álljanak a szükséges 
források, továbbá hogy szellemi 
tulajdonjogok érvényesítése ne 
akadályozza a független kutatók 
hozzáférését bármely szükséges anyaghoz.

Or. en
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Indokolás

A szöveg az EP 1. olvasatban elfogadott álláspontjából származik, amelyet az ajánlástervezet 
18. módosításának kiegészítéseként kell értelmezni. A kutatási együttműködés a megfelelő 
kockázatértékelés előfeltétele.

Módosítás 133
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(15) A területük egészén vagy annak egy 
részén történő GMO-termesztés 
korlátozására vagy tilalmára vonatkozó 
tagállami döntések nem akadályozhatják a 
biotechnológiai kutatásokat, feltéve, hogy 
az ilyen jellegű kutatások során minden 
szükséges biztonsági előírást tiszteletben 
tartanak.

(15) A területük egészén vagy annak egy 
részén történő GMO-termesztés 
korlátozására vagy tilalmára vonatkozó 
tagállami döntések nem akadályozhatják a 
biotechnológiai kutatásokat, feltéve, hogy 
az ilyen jellegű kutatások során az emberi 
és állati egészségre, valamint a környezet 
védelmére vonatkozó minden szükséges 
biztonsági előírást tiszteletben tartanak.

Or. fr

Módosítás 134
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(15) A területük egészén vagy annak egy 
részén történő GMO-termesztés 
korlátozására vagy tilalmára vonatkozó 
tagállami döntések nem akadályozhatják a 
biotechnológiai kutatásokat, feltéve, hogy 
az ilyen jellegű kutatások során minden 
szükséges biztonsági előírást tiszteletben 
tartanak.

(15) A területük egészén vagy annak egy 
részén történő GMO-termesztés 
korlátozására vagy tilalmára vonatkozó 
tagállami döntések nem akadályozhatják a 
biotechnológiai kutatásokat, feltéve, hogy 
az ilyen jellegű kutatások során minden 
szükséges biztonsági előírást tiszteletben 
tartanak, és a tevékenység nem ássa alá a 
tilalom bevezetésének alapjául szolgáló 
indokok tiszteletben tartását.
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Or. en

Módosítás 135
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
15 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(15a) Figyelembe véve a tudományos 
bizonyítékok fontosságát a GMO-k 
betiltására vagy engedélyezésére 
vonatkozó döntések meghozatala 
szempontjából, a Hatóságnak és a 
tagállamoknak a folyamatos tájékoztatás 
biztosítása és a GMO-kkal kapcsolatos 
kockázatok, GMO-k véletlenszerű 
jelenlétét, a GMO-szennyeződést, illetve a 
környezet vagy az emberi egészség GMO-k 
általi veszélyeztetettségét igazoló 
bizonyítékok vonatkozásában végzett 
kutatás eredményeinek pontos 
nyilvánosságra hozatala érdekében 
támaszkodniuk kell az állami és 
magánkézben lévő akkreditált 
kutatóintézetek tevékenységére.

Or. it

Módosítás 136
Julie Girling

A Tanács álláspontja
16 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(16) Amennyiben új és objektív 
körülmények indokolttá teszik egy adott 
GMO-ra vonatkozó hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, de a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 

(16) Amennyiben új és objektív 
körülmények indokolttá teszik egy adott 
GMO-ra vonatkozó hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, de a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított öt évnél semmilyen 
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esetben sem korábban, a tagállamoknak 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
Bizottságon keresztül kérjék a 
hozzájárulás/engedély jogosultját a 
földrajzi hatály kiigazítására. Amennyiben 
a hozzájárulás/engedély jogosultja nem 
adja kifejezett vagy hallgatólagos 
beleegyezését, a tagállamoknak lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy az adott GMO 
termesztésének korlátozására vagy tiltására 
vonatkozóan indokolt intézkedéseket 
fogadjanak el. Az érintett tagállamnak az 
intézkedések tervezetét elfogadásuk előtt 
legalább 75 nappal közölnie kell a 
Bizottsággal, hogy az észrevételt tehessen, 
és az említett időszak során 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 
észrevételeinek figyelembevételével 
módosított formában.

esetben sem korábban, a tagállamoknak 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
Bizottságon keresztül kérjék a 
hozzájárulás/engedély jogosultját a 
földrajzi hatály kiigazítására. Amennyiben 
a hozzájárulás/engedély jogosultja nem 
adja kifejezett vagy hallgatólagos 
beleegyezését, a tagállamoknak lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy az adott GMO 
termesztésének korlátozására vagy tiltására 
vonatkozóan indokolt intézkedéseket 
fogadjanak el. Az érintett tagállamnak az 
intézkedések tervezetét elfogadásuk előtt 
legalább 75 nappal közölnie kell a 
Bizottsággal, hogy az észrevételt tehessen, 
és az említett időszak során 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 
észrevételeinek figyelembevételével 
módosított formában.

Or. en

Módosítás 137
Paul Brannen

A Tanács álláspontja
16 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(16) Amennyiben új és objektív 
körülmények indokolttá teszik egy adott 
GMO-ra vonatkozó hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, de a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban, a tagállamoknak 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
Bizottságon keresztül kérjék a 
hozzájárulás/engedély jogosultját a 
földrajzi hatály kiigazítására. Amennyiben 

(16) Amennyiben új és objektív 
körülmények indokolttá teszik egy adott 
GMO-ra vonatkozó hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, de a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított öt évnél semmilyen 
esetben sem korábban, a tagállamoknak
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
Bizottságon keresztül kérjék a 
hozzájárulás/engedély jogosultját a 
földrajzi hatály kiigazítására. Amennyiben 
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a hozzájárulás/engedély jogosultja nem 
adja kifejezett vagy hallgatólagos 
beleegyezését, a tagállamoknak lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy az adott GMO 
termesztésének korlátozására vagy tiltására 
vonatkozóan indokolt intézkedéseket 
fogadjanak el. Az érintett tagállamnak az 
intézkedések tervezetét elfogadásuk előtt 
legalább 75 nappal közölnie kell a 
Bizottsággal, hogy az észrevételt tehessen, 
és az említett időszak során 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 
észrevételeinek figyelembevételével 
módosított formában.

a hozzájárulás/engedély jogosultja nem 
adja kifejezett vagy hallgatólagos 
beleegyezését, a tagállamoknak lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy az adott GMO 
termesztésének korlátozására vagy tiltására 
vonatkozóan indokolt intézkedéseket 
fogadjanak el. Az érintett tagállamnak az 
intézkedések tervezetét elfogadásuk előtt 
legalább 75 nappal közölnie kell a 
Bizottsággal, hogy az észrevételt tehessen, 
és az említett időszak során 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 
észrevételeinek figyelembevételével 
módosított formában.

Or. en

Indokolás

A 26b. cikk (5) bekezdése javasolt módosításának következménye.

Módosítás 138
Jan Huitema

A Tanács álláspontja
16 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(16) Amennyiben új és objektív 
körülmények indokolttá teszik egy adott 
GMO-ra vonatkozó hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, de a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban, a tagállamoknak 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
Bizottságon keresztül kérjék a 
hozzájárulás/engedély jogosultját a 
földrajzi hatály kiigazítására. Amennyiben 

(16) Amennyiben új és objektív 
körülmények indokolttá teszik egy adott 
GMO-ra vonatkozó hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, de a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban, a tagállamoknak 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
Bizottságon keresztül kérjék a 
hozzájárulás/engedély jogosultját a 
földrajzi hatály kiigazítására. Amennyiben 
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a hozzájárulás/engedély jogosultja nem 
adja kifejezett vagy hallgatólagos 
beleegyezését, a tagállamoknak lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy az adott GMO 
termesztésének korlátozására vagy tiltására 
vonatkozóan indokolt intézkedéseket 
fogadjanak el. Az érintett tagállamnak az 
intézkedések tervezetét elfogadásuk előtt 
legalább 75 nappal közölnie kell a 
Bizottsággal, hogy az észrevételt tehessen, 
és az említett időszak során 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
észrevételeinek figyelembevételével 
módosított formában.

a hozzájárulás/engedély jogosultja nem 
adja kifejezett vagy hallgatólagos 
beleegyezését, a tagállamoknak lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy az adott GMO 
termesztésének korlátozására vagy tiltására 
vonatkozóan indokolt intézkedéseket 
fogadjanak el. Az érintett tagállamnak az 
indokolt intézkedések tervezetét 
elfogadásuk előtt legalább 75 nappal 
nyilvánosan közölnie kell a Bizottsággal, 
hogy az észrevételt tehessen, és az említett 
időszak során 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 észrevételeinek 
figyelembevételével módosított formában.

Or. en

Módosítás 139
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
16 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(16) Amennyiben új és objektív 
körülmények indokolttá teszik egy adott 
GMO-ra vonatkozó hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, de a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban, a tagállamoknak 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
Bizottságon keresztül kérjék a 
hozzájárulás/engedély jogosultját a 
földrajzi hatály kiigazítására.
Amennyiben a hozzájárulás/engedély 
jogosultja nem adja kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését, a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy az adott GMO termesztésének 

(16) A tagállamoknak lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy korábbi döntésüket 
bármikor felülbírálják és kiigazítsák a 
GMO-ra vonatkozó hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályát, továbbá az adott GMO 
termesztésének korlátozására vagy tiltására 
vonatkozóan intézkedéseket fogadjanak el.
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korlátozására vagy tiltására vonatkozóan 
indokolt intézkedéseket fogadjanak el. Az 
érintett tagállamnak az intézkedések 
tervezetét elfogadásuk előtt legalább 75 
nappal közölnie kell a Bizottsággal, hogy 
az észrevételt tehessen, és az említett 
időszak során 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 észrevételeinek 
figyelembevételével módosított formában.

Or. fr

Módosítás 140
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
16 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(16) Amennyiben új és objektív 
körülmények indokolttá teszik egy adott 
GMO-ra vonatkozó hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, de a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban, a tagállamoknak 
lehetőséget biztosítani arra, hogy a 
Bizottságon keresztül kérjék a 
hozzájárulás/engedély jogosultját a 
földrajzi hatály kiigazítására.
Amennyiben a hozzájárulás/engedély 
jogosultja nem adja kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését, a 
tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani
arra, hogy az adott GMO termesztésének 
korlátozására vagy tiltására vonatkozóan 
indokolt intézkedéseket fogadjanak el. Az 
érintett tagállamnak az intézkedések 
tervezetét elfogadásuk előtt legalább 75 
nappal közölnie kell a Bizottsággal, hogy 

(16) Amennyiben helyénvalónak tartják, 
de egy adott GMO-ra vonatkozó 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban a tagállamoknak 
képesnek kell lenniük arra, hogy az adott 
GMO területük egészén vagy egy részén 
való termesztésének korlátozására vagy 
tiltására vonatkozóan intézkedéseket 
fogadjanak el. Ezeket az intézkedéseket 
elfogadásuk előtt legalább 75 nappal 
közölni kell a Bizottsággal, hogy az 
kötelező erővel nem bíró észrevételt 
tehessen. Az említett időszak során az 
érintett 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 
észrevételeinek figyelembevételével 
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az észrevételt tehessen, és az említett 
időszak során 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 észrevételeinek 
figyelembevételével módosított formában.

módosított formában, amennyiben azt az 
érintett tagállam megfelelőnek tartja.
Amennyiben a 75 napos időszak részben 
vagy teljesen egybeesik azon fajták vetési 
időszakával, amelyhez a jóváhagyott GMO 
tartozik, a tagállam számára engedélyezni 
kell a tilalom bevezetését.

Or. en

Módosítás 141
Biljana Borzan

A Tanács álláspontja
16 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(16a) A várakozási időszak alatt a 
valamely tagállamban egy GMO-nak vagy 
GMO-k csoportjának termesztését 
korlátozó vagy tiltó intézkedések által 
érintett 
engedélykérelmezőnek/engedélyjogosultn
ak tartózkodnia kell minden olyan 
tevékenységtől, amely az adott 
tagállamban az adott GMO vagy GMO-
csoport termesztéséhez kapcsolódik.

Or. en

Módosítás 142
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
17 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(17) A tagállamoknak lehetőséget 
biztosítani arra, hogy az illetékes 
hatóságtól vagy a Bizottságtól kérhessék, 

(17) A tagállamoknak arra is lehetőségük 
van, hogy az illetékes hatóságtól vagy a 
Bizottságtól kérhessék, hogy területük 
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hogy területük egészét vagy annak részét –
amelyet korábban a hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatálya alól kizártak – ismét az 
érintett hozzájárulás/engedély földrajzi 
hatálya alá vonják. Ez esetben a kérést 
nem szükséges továbbítani a 
hozzájárulás/engedély jogosultjának és a 
beleegyezését sem kell kikérni. Az írásos 
hozzájárulást kibocsátó illetékes 
hatóságnak vagy a Bizottságnak a 
2001/18/EK irányelv, illetve az 
1829/2003/EK rendelet értelmében ennek 
megfelelően módosítania kell a 
hozzájárulás, illetve az engedélyezésre 
vonatkozó döntés földrajzi hatályát.

egészét vagy annak részét – amelyet 
korábban a hozzájárulás/engedély földrajzi 
hatálya alól kizártak – ismét az érintett 
hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alá 
vonják. Ez esetben az írásos hozzájárulást 
kibocsátó illetékes hatóságnak vagy a 
Bizottságnak a 2001/18/EK irányelv, 
illetve az 1829/2003/EK rendelet 
értelmében ennek megfelelően módosítania 
kell a hozzájárulás, illetve az 
engedélyezésre vonatkozó döntés földrajzi 
hatályát.

Or. fr

Módosítás 143
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
17 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(17) A tagállamoknak lehetőséget 
biztosítani arra, hogy az illetékes 
hatóságtól vagy a Bizottságtól kérhessék, 
hogy területük egészét vagy annak részét –
amelyet korábban a hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatálya alól kizártak – ismét az 
érintett hozzájárulás/engedély földrajzi 
hatálya alá vonják. Ez esetben a kérést 
nem szükséges továbbítani a 
hozzájárulás/engedély jogosultjának és a 
beleegyezését sem kell kikérni. Az írásos 
hozzájárulást kibocsátó illetékes 
hatóságnak vagy a Bizottságnak a 
2001/18/EK irányelv, illetve az 
1829/2003/EK rendelet értelmében ennek 
megfelelően módosítania kell a 

törölve
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hozzájárulás, illetve az engedélyezésre 
vonatkozó döntés földrajzi hatályát.

Or. en

Indokolás

A módosítás az „1. szakasz” törléséhez kapcsolódik.

Módosítás 144
Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
18 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(18) Az, hogy az írásos hozzájárulásokat 
vagy engedélyezési döntéseket 
meghatározott területekre korlátozott 
földrajzi hatállyal bocsátották ki vagy 
fogadták el, illetve hogy egyes tagállamok 
ezen irányelvvel összhangban 
intézkedéseket fogadtak el a GMO-k 
termesztésének korlátozására vagy 
tilalmára, nem akadályozhat vagy 
korlátozhat más tagállamokat abban, hogy 
engedélyezett GMO-kat használjanak.
Ezen túlmenően ez az irányelv és az annak 
alapján elfogadott tagállami intézkedések 
nem érinthetik a GMO-knak a vetőmagvak 
és növényszaporító anyagok nem 
géntechnológiával módosított fajtáiban 
való nem szándékos és véletlen 
előfordulása tekintetében meghatározott 
uniós jogi követelményeket, és nem 
akadályozhatják meg az e 
követelményeknek megfelelő fajták 
termesztését.

(18) Az, hogy az írásos hozzájárulásokat 
vagy engedélyezési döntéseket 
meghatározott területekre korlátozott 
földrajzi hatállyal bocsátották ki vagy 
fogadták el, illetve hogy egyes tagállamok 
ezen irányelvvel összhangban 
intézkedéseket fogadtak el a GMO-k 
termesztésének korlátozására vagy 
tilalmára, nem akadályozhat vagy 
korlátozhat más tagállamokat abban, hogy 
engedélyezett GMO-kat használjanak,
feltéve, hogy a határokon átnyúló 
szennyezés megakadályozása érdekében 
megfelelő együtt-termesztési 
intézkedéseket hoznak. Ezen túlmenően ez 
az irányelv és az annak alapján elfogadott 
tagállami intézkedések nem érinthetik a 
GMO-knak a vetőmagvak és 
növényszaporító anyagok nem 
géntechnológiával módosított fajtáiban 
való nem szándékos és véletlen 
előfordulása tekintetében meghatározott 
uniós jogi követelményeket, és nem 
akadályozhatják meg az e 
követelményeknek megfelelő fajták 
termesztését.
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Or. en

Módosítás 145
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
18 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(18) Az, hogy az írásos hozzájárulásokat 
vagy engedélyezési döntéseket 
meghatározott területekre korlátozott 
földrajzi hatállyal bocsátották ki vagy 
fogadták el, illetve hogy egyes tagállamok 
ezen irányelvvel összhangban 
intézkedéseket fogadtak el a GMO-k 
termesztésének korlátozására vagy 
tilalmára, nem akadályozhat vagy 
korlátozhat más tagállamokat abban, hogy 
engedélyezett GMO-kat használjanak.
Ezen túlmenően ez az irányelv és az 
annak alapján elfogadott tagállami 
intézkedések nem érinthetik a GMO-knak 
a vetőmagvak és növényszaporító anyagok 
nem géntechnológiával módosított 
fajtáiban való nem szándékos és véletlen 
előfordulása tekintetében meghatározott 
uniós jogi követelményeket, és nem 
akadályozhatják meg az e 
követelményeknek megfelelő fajták 
termesztését.

(18) Az, hogy egyes tagállamok ezen 
irányelvvel összhangban intézkedéseket 
fogadtak el a GMO-k termesztésének 
korlátozására vagy tilalmára, nem 
akadályozhat vagy korlátozhat más 
tagállamokat abban, hogy engedélyezett 
GMO-kat használjanak.

Or. en

Indokolás

A módosítás az „1. szakasz” törléséhez kapcsolódik.

Módosítás 146
Younous Omarjee
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A Tanács álláspontja
18 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(18a) Annak biztosítására, hogy a GMO-k 
termesztésének eredményeképpen más 
termékekben vagy gazdaságokban ne 
forduljanak elő nem szándékosan GMO-
k, hatékony együtt-termesztési 
intézkedésekre van szükség. A tagállamok 
ezért a 2001/18/EK irányelv értelmében 
kötelesek a területükön alkalmazandó 
szabályokat elfogadni az ilyen nem 
szándékos jelenlét elkerülésére. Különös
figyelmet kell fordítani a GMO-k 
termesztését engedélyező tagállamokból 
vagy régiókból kiinduló, a GMO-k 
termesztését tiltó szomszédos 
tagállamokba vagy régiókba történő, 
határokon átnyúló esetleges 
szennyeződések elkerülésére. A Bizottság 
2010. július 13-i ajánlása iránymutatást 
nyújt a tagállamoknak az együtt-
termesztésre vonatkozó – többek között a 
határ menti területeket is érintő –
intézkedések kidolgozásához1a.

_________________
1a A Bizottság ajánlása (2010. július 13.) a 
GMO-knak a hagyományos és 
biogazdálkodással termesztett növények 
közötti nem szándékos előfordulásának 
elkerülésére szolgáló nemzeti együtt-
termesztési intézkedések kidolgozására 
vonatkozó iránymutatásokról (HL C 200., 
2010.7.22., 1. o.).

Or. fr

Módosítás 147
Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

A Tanács álláspontja
20 preambulumbekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

(20) Ez az irányelv nem érinti a 
tagállamoknak a hagyományos 
vetőmagvak, növényi szaporítóanyagok és 
a termésekből készült termékek szabad 
mozgásával kapcsolatos, a vonatkozó 
uniós jogszabályok szerinti és az EUMSZ-
szel összhangban álló kötelezettségeit.

(20) Ez az irányelv nem támasztja alá a 
tagállamoknak a hagyományos 
vetőmagvak, növényi szaporítóanyagok és 
a termésekből készült termékek szabad 
mozgásával kapcsolatos kötelezettségeit, és 
új lehetőséget nyit az állami szuverenitás 
vonatkozásában alkalmazandó uniós jog 
terén.

Or. fr

Indokolás

A módosításra nem a tagállami szuverenitás kiszélesítéseként kell tekinteni, hanem úgy, mint 
a szubszidiaritás egyik olyan ismert példájára, amely meghatározza az Unió hatáskörét 
azokban az esetekben, amikor a tagállam már nem rendelkezik hatáskörrel.

Módosítás 148
Younous Omarjee, Lynn Boylan

A Tanács álláspontja
20 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(20a) A fogyasztók magas szintű védelme 
érdekében a tagállamoknak többek között 
hatékony címkézési és tájékoztatási 
intézkedéseket kell hozniuk, hogy ezáltal 
teljes mértékben átláthatóvá tegyék a 
területükön és az ott előállított vagy 
forgalmazott termékekben jelenlévő 
GMO-k előfordulását.

Or. fr

Módosítás 149
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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A Tanács álláspontja
21 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(21a) A Bizottság az EUMSZ 207.
cikkével összhangban továbbra is 
biztosítja az egy tagállam által ezen a 
területen elfogadott intézkedések ellen 
benyújtott panaszokkal szembeni védelmet 
a WTO vitarendezési testületei előtt.

Or. en

Indokolás

Mivel az új cikkek lehetővé teszik tagállamok számára, hogy a környezetvédelmi és 
közegészségügyi megfontolásoktól eltérő indokok alapján nemzeti szinten megtiltsák a GMO-k 
termesztését, egyértelműen fennáll a kockázata, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket 
megtámadhatják a WTO vitarendezési testülete előtt. Arra az esetre, ha ez bekövetkezne, 
biztosítanunk kell, hogy a védekezés irányvonala Unió-szerte azonos legyen, és hogy a 
tagállamok ne maradjanak magukra a lehetséges nemzetközi jogviták rendezése során. A 
javasolt szöveget az Európai Parlamentnek 2011. május 5-én megküldött, 2011. április 29-i 
bizottsági szolgálati munkadokumentumból emeltük át.

Módosítás 150
Gilles Pargneaux

A Tanács álláspontja
21 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(21a) A szomszédos tagállamoknak 
együttműködést kell kialakítaniuk a 
megfelelő adatmegosztás terén a határ 
menti régiókban alkalmazott, együtt-
termesztést szabályozó intézkedések 
hatékonyságának biztosítása, valamint a 
GMO termesztését engedélyező és a GMO 
termesztését tiltó tagállamok közötti, 
határon átnyúló szennyezés elkerülése 
érdekében.

Or. fr
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Indokolás

A 2001/18/EK irányelv módosítására irányuló javaslatot érdemes kiegészíteni a határ menti 
területeket érintő együtt-termesztés problémájával, amelyet eddig nem megfelelő mértékben 
vettek figyelembe.

Módosítás 151
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
21 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(21b) A 2001/18/EK irányelv 26b. és 26c.
cikkében meghatározott rendelkezések az 
említett irányelv 23. cikkének és az 
1829/2003/EK rendelet1a 34. cikkének 
sérelme nélkül alkalmazandók.

__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
rendelete a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 
268., 2003.10.18., 1. o.).

Or. en

Módosítás 152
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
21 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság az EUMSZ 207. cikkével 
összhangban továbbra is biztosítja az egy 
tagállam által ezen a területen elfogadott 
intézkedések ellen benyújtott panaszokkal 
szembeni védelmet a WTO vitarendezési 
testületei előtt.
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Or. en

Indokolás

Mivel az új cikkek lehetővé teszik tagállamok számára, hogy a környezetvédelmi és 
közegészségügyi megfontolásoktól eltérő indokok alapján nemzeti szinten megtiltsák a GMO-k 
termesztését, egyértelműen fennáll a kockázata, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket 
megtámadhatják a WTO vitarendezési testülete előtt. Arra az esetre, ha ez bekövetkezne, 
biztosítanunk kell, hogy a védekezés irányvonala Unió-szerte azonos legyen, és hogy a 
tagállamok ne maradjanak magukra a lehetséges nemzetközi jogviták rendezése során. A 
javasolt szöveget az Európai Parlamentnek 2011. május 5-én megküldött, 2011. április 29-i 
bizottsági szolgálati munkadokumentumból emeltük át.

Módosítás 153
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
22 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(22) A Bizottság 2010. július 13-i ajánlása 
iránymutatást nyújt a tagállamoknak az 
együtt-termesztésre vonatkozó – többek 
között a határ menti területeket is érintő –
intézkedések kidolgozásához.

törölve

Or. fr

Módosítás 154
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
23 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(23) A 2001/18/EK irányelvet ennek 
megfelelően módosítani kell,

(23) A 2001/18/EK irányelvet és az 
1829/2003/EK rendeletet1a ennek 
megfelelően módosítani kell,

__________________
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1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2003. szeptember 22-i 1829/2003/EK 
rendelete a géntechnológiával módosított 
élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 
268., 2003.10.18., 1. o.).

Or. en

Indokolás

Nemcsak ebben az irányelvben kell foglalkozni az engedélyezési eljárás hiányosságaival, 
hanem az 1829/2003/EK rendeletben is, mivel a GMO-k az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban termesztésre is engedélyezhetők.

Módosítás 155
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
2001/18/EK irányelv
-1 cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következő 
cikkekkel egészül ki:

(-1) A 2001/18/EK irányelv a 
következőképpen módosul:

„- 1. cikk.

A géntechnológiával módosított 
szervezetek (GMO-k) termesztése és 
forgalmazása az Európai Unió egész 
területén tilos.”

Or. fr

Módosítás 156
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
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A Tanács álláspontja Módosítás

A 2001/18/EK irányelv a következő 
cikkekkel egészül ki:

A 2001/18/EK irányelv a következőképpen 
módosul:

Or. en

Módosítás 157
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
2001/18/EK irányelv
22 cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

-1. A 22. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„22. cikk

Szabad forgalmazás

A tagállamok – a 23. cikk vagy 26b. cikk 
sérelme nélkül – nem tilthatják meg, nem 
korlátozhatják vagy nem gátolhatják meg 
azon termékekként vagy termékekben 
megjelenő GMO-k forgalomba hozatalát, 
amelyek ezen irányelv követelményeinek 
megfelelnek.”

Or. en

Indokolás

A módosítás már szerepel az Európai Parlament 1. olvasatban elfogadott jelentésében. Nincs 
szükség arra, hogy a 22. cikkbe belefoglalják az arra az új lehetőségre való hivatkozást, hogy 
a tagállamok korlátozhatják vagy megtilthatják a GMO-k termesztését területükön, ellenkező 
esetben egymással ütköző cikkek kerülnének a 2001/18/EK irányelvbe.

Módosítás 158
Bart Staes
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
2001/18/EK irányelv
25 cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

-1a. Az 25. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:

„(5a) A GMO-k szándékos kibocsátása 
vagy forgalombahozatala nyomán 
felmerülő potenciális kockázatokkal 
foglalkozó független kutatáshoz szükséges 
anyagokhoz, például a vetőmagvakhoz 
való hozzáférést nem szabad korlátozni 
vagy akadályozni, ennek következtében 
azonban nem sérülhet a szellemi 
tulajdonjogok védelme.”

Or. en

Indokolás

A módosítás már szerepel az Európai Parlament 1. olvasatban elfogadott jelentésében. Az 
ebben az irányelvben leírt intézkedések természetüknél fogva az alapos kockázatértékeléshez 
kapcsolódnak.

Módosítás 159
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont
2001/18/EK irányelv
7 cikk – 3 bekezdés, 18 cikk – 1 bekezdés, 23 cikk – 2 bekezdés és 30 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

-1b. A 7. cikk (3) bekezdésében, a 18. cikk 
(1) bekezdésében és a 23. cikk (2) 
bekezdésében a 30. cikk (2) bekezdésére 
utaló hivatkozás helyébe a 30. cikk (3) 
bekezdésére utaló hivatkozás lép. A 30.
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cikk (3) bekezdése a következő szöveggel 
egészül ki: „Azonban az 5a. cikk (3) és (4) 
bekezdésétől eltérve, a valamely GMO-t 
engedélyező intézkedéstervezetet nem 
fogadják el, ha a Tanács nem adott ki 
támogató véleményt.”

Or. en

Indokolás

Juncker úr egyértelművé tette, hogy sürgősen demokratizálni kívánja a GMO-
engedélyezésekkel kapcsolatos döntéshozatali folyamatot. A jelenlegi javaslat lehetőséget 
kínál a kérdés azonnali kezelésére. Amíg a GMO-kra vonatkozó jogszabályokat összhangba 
hozzák a Szerződéssel, gyors megoldást kínál, ha a szabályozási bizottsági eljárásra utaló 
hivatkozást az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra utaló hivatkozással 
váltják fel, kiegészítve ezt az eljárás demokratizálására irányuló rendelkezéssel.

Módosítás 160
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
2001/18/EK irányelv
26 a cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1. A 26a. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tehetnek, hogy elkerüljék a GMO-k nem 
szándékos előfordulását az egyéb 
termékekben.

„A tagállamok megfelelő és kötelező erejű 
intézkedéseket tesznek annak érdekében, 
hogy elkerüljék a GMO-k nem szándékos 
előfordulását az egyéb termékekben saját 
területükön és a szomszédos tagállamok 
határ menti területein.”

Or. en

Módosítás 161
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha
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A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
2001/18/EK irányelv
26a cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1. A 26a. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tehetnek, hogy elkerüljék a GMO-k nem 
szándékos előfordulását az egyéb 
termékekben.

„(1) A tagállamok megfelelő 
intézkedéseket tehetnek, hogy elkerüljék a 
GMO-k nem szándékos előfordulását az 
egyéb termékekben. Valamely szomszédos 
tagállam kérdésére a tagállamok 
megteszik a megfelelő intézkedéseket, 
hogy elkerüljék a GMO-k nem szándékos 
előfordulását az adott tagállam határ 
menti területein.”

Or. en

Módosítás 162
Benedek Jávor, Jo Leinen, Marijana Petir

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
2001/18/EK irányelv
26a cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1. A 26 a. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tehetnek, hogy elkerüljék a GMO-k nem 
szándékos előfordulását az egyéb 
termékekben.

(1) A tagállamok meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
elkerüljék a GMO-k nem szándékos 
előfordulását az egyéb termékekben saját 
területükön és a szomszédos tagállamok 
határ menti területein. A szomszédos 
országok ezzel ütköző intézkedéseinek 
elkerülése érdekében a Bizottság uniós 
szintű minimumkövetelményeket dolgoz ki 
a határokon átnyúló szennyezések 
megakadályozása érdekében.
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Or. en

Indokolás

Based on amendment 21 of the draft recommendation. Recent developments show that there is 
a need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU 
(see example below). For a legally sound, consistent and transparent system, measures only 
at member state level will not suffice, as different measures may be valid at the two sides of a 
border. Therefore, specific attention should be paid to any possible cross-border 
contamination by means of setting minimum EU-level requirements to complement the 
protection at MS level. The EFSA recently declared oilseed rape MON88302 to be safe to the 
environment in its scientific opinion published in June 2014, even though there is a risk of an 
uncontrolled spread during transportation of the material. Since the EFSA released its 
opinion, experts warned that these plants may cause cross-border economic or environmental 
damage, and that it may be too late for counter-measures if it becomes impossible to 
withdraw them from the environment.

Módosítás 163
György Hölvényi, Elisabeth Köstinger

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
2001/18/EK irányelv
26a cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1. A 26a. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tehetnek, hogy elkerüljék a GMO-k nem 
szándékos előfordulását az egyéb 
termékekben.

(1) A tagállamok meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
elkerüljék a GMO-k nem szándékos 
előfordulását az egyéb termékekben saját 
területükön és a szomszédos tagállamok 
határ menti területein.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy teljes mértékben garantálják a tagállamok számára azt a döntési lehetőséget, 
hogy GMO-mentesek maradhassanak, tovább hogy védelmezzék a hagyományos és 
biogazdálkodást folytató mezőgazdasági termelők érdekeit, nem elég csak ösztönözni a 
tagállamokat arra, hogy kerüljék el a GMO-k nem szándékos előfordulását az egyéb 
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termékekben. Ezeknek az intézkedéseknek a hatékony védelem érdekében Unió-szerte 
kötelezőnek kell lenniük, különös tekintettel a határokon átnyúló térségekre.

Módosítás 164
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin,

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
2001/18/EK irányelv
26a cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(-1) A 26a. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
tehetnek, hogy elkerüljék a GMO-k nem 
szándékos előfordulását az egyéb 
termékekben.

„(1) Azok a tagállamok, amelyekben a 26b.
cikk alapján kibocsátott hozzájárulás 
alapján megengedett a GMO-k 
termesztése, megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
elkerüljék a GMO-k szomszédos 
tagállamok határ menti területein egyéb 
termékekben való nem szándékos 
előfordulását.”

Or. fr

Indokolás

A GMO-k termesztését engedélyező tagállamoknak megfelelő intézkedéseket kell tenniük a 
határon átnyúló szennyezés elkerülése érdekében.

Módosítás 165
Susanne Melior

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
2001/18/EK irányelv
26 a cikk – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

-1. A 26a. cikk (1) bekezdése helyébe a 
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következő szöveg lép:

(1) A tagállamok megfelelő intézkedéseket
tehetnek, hogy elkerüljék a GMO-k nem 
szándékos előfordulását az egyéb 
termékekben.

„(1) A tagállamok meghozzák a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
elkerüljék a GMO-k saját területükön és a 
szomszédos tagállamok határ menti 
területein való nem szándékos 
előfordulását az egyéb termékekben. A 
szomszédos tagállamok határ menti 
területein a távolságot az egész Unióban 
egységesen kell szabályozni.”

Or. de

Indokolás

A GMO-k esetleges termesztése nem járhat többletkiadással a hagyományos 
mezőgazdaságban dolgozó vagy biogazdálkodást folytató termelők számára. Ennek 
értelmében a tagállamok kötelesek megfelelő intézkedéseket hozni, hogy elkerüljék a GMO-k 
nem szándékos előfordulását az egyéb termékekben. Külön figyelmet kell fordítani az 
esetleges határon átnyúló szennyezésekre. Ezért különösen a határ menti területeken össze 
kell hangolni és egyeztetni kell az együtt-termesztésre vonatkozó nemzeti intézkedéseket, és 
azoknak összehasonlíthatóknak kell lenniük.

Módosítás 166
Gilles Pargneaux

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
2001/18/EK irányelv
26 a cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(-1) A 26a. cikk (1) bekezdése a következő 
bekezdéssel egészül ki:

„Azok a tagállamok, amelyekben ezen 
irányelv alapján kibocsátott írásbeli 
hozzájárulás és adott esetben a 19. cikkel 
összhangban meghozott döntés, valamint 
az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikke 
szerint elfogadott engedélyezési döntés 
alapján megengedett a GMO-k 
termesztése, megteszik a megfelelő 
intézkedéseket annak érdekében, hogy 
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elkerüljék a GMO-k saját területükön és a 
szomszédos tagállamok határ menti 
területein egyéb termékekben való nem 
szándékos előfordulását. A tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a szóban forgó 
intézkedésekről.”

Or. fr

Indokolás

A GMO-k esetleges termesztése nem járhat többletkiadással a hagyományos 
mezőgazdaságban dolgozó vagy biogazdálkodást folytató termelők számára. Ennek 
értelmében a GMO-k termesztését engedélyező tagállamok kötelesek megfelelő intézkedéseket 
hozni, hogy elkerüljék a GMO-k nem szándékos előfordulását az egyéb termékekben. Külön 
figyelmet kell fordítani az esetleges határon átnyúló szennyezésekre.

Módosítás 167
Gilles Pargneaux

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – -1 bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(-1) Egy adott GMO engedélyezési 
eljárásának megindításakor vagy a 
hozzájárulás/engedély megújítása során a 
bejelentő/kérelmező pontosítja azon 
tagállamok vagy azok területrészeinek 
jegyzékét, amelyekre az engedély 
bejelentése/kérése irányul.

Or. fr

Indokolás

Az kérelmezőnek benyújtott pályázati anyagában pontosan meg kell határoznia engedélykérés 
földrajzi hatályát.
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Módosítás 168
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok a Bizottságon 
keresztül kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, 
hogy igazítsa ki az ezen irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

törölve

Or. en

Módosítás 169
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása törölve
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vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok a Bizottságon 
keresztül kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, 
hogy igazítsa ki az ezen irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

Or. en

Módosítás 170
Alojz Peterle

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok a Bizottságon keresztül
kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, hogy 
igazítsa ki az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok kérhetik, hogy igazítsák
ki az írásbeli hozzájárulás vagy engedély 
földrajzi hatályát oly módon, hogy a 
területük egészét vagy annak egy részét 
kizárják a termesztés alól. A kérést 
legkésőbb az ezen irányelv 14. cikkének 
(2) bekezdése szerinti vizsgálati jelentés 
továbbításának napjától vagy a Hatóságnak 
az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
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szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 60 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal és adott esetben az ezen 
irányelv szerinti írásbeli hozzájárulás 
kiadásáért felelős illetékes hatósággal. A 
Bizottság az érintett tagállam kérését 
haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel, a többi 
tagállammal és a nyilvánossággal.

Or. en

Indokolás

Az uniós élelmiszerjogról szóló 178/2002/EK rendelet rögzíti az egységes alapelveket és 
kötelezettségeket, a szilárd tudományos alapok megteremtésének előfeltételeit, a hatékony 
szervezeti megoldásokat, valamint az élelmiszer- és takarmánybiztonság ügyében a döntési 
folyamatot segítő eljárásokat. Ez szoros együttműködést vetít előre az EFSA mint a 
kockázatértékelés vezetője, a Bizottság és a tagállamok között. A kockázatkezelési szakaszban 
nem szabad formális szerepet adni a bejelentőnek/kérelmezőnek. Ez az irányelv és az 
1829/2003/EK rendelet meghatározza a bejelentő/kérelmező által az uniós élelmiszerjog 
teljes körű végrehajtásában betöltött szerepet.

Módosítás 171
Elisabeth Köstinger, Giovanni La Via

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok a Bizottságon keresztül
kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, hogy 
igazítsa ki az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok kérhetik a Bizottságot, 
hogy terjessze a bejelentő/kérelmező elé 
azon követelését, hogy igazítsa ki az ezen 
irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK 
rendelettel összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 
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irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

Or. en

Módosítás 172
Valentinas Mazuronis

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok a Bizottságon keresztül
kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, hogy 
igazítsa ki az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok kérhetik a Bizottságot, 
hogy terjessze a bejelentő/kérelmező elé 
azon követelését, hogy igazítsa ki az ezen 
irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK 
rendelettel összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 60 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
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tagállammal. tagállammal.

Or. en

Módosítás 173
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok a Bizottságon keresztül 
kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, hogy 
igazítsa ki az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok egyedi indokolás 
benyújtására irányuló kötelezettség 
nélkül, és annak tudatában, hogy a 
bejelentő/kérelmező az eljárás 
megindításakor saját maga határozhatja 
meg, hogy bejelentése/kérelme az Unió 
egész területére vagy egy tagállam 
területének egészére vagy annak egy 
részére vonatkozik, a Bizottságon keresztül 
kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, hogy 
igazítsa ki az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A tagállam kérését
legkésőbb az ezen irányelv 14. cikkének 
(2) bekezdése szerinti vizsgálati jelentés 
továbbításának napjától vagy a Hatóságnak 
az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

Or. fr
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Indokolás

Pour des raisons de sécurité juridique, les Etats membres ne devraient pas avoir à apporter 
de justification spécifique à la demande d'exclusion de tout ou partie de leur territoire émise 
en phase 1, étant donné que la procédure d'évaluation par l'AESA (Autorité Européenne de 
Sécurité des Aliments) n'est pas encore conclue à ce stade. Dans le même but d'assurer la 
stabilité juridique et de simplifier la procédure, le notifiant/ demandeur devrait pouvoir avoir 
la possibilité d'exclure un Etat membre ou tout ou partie de son territoire de la notification/ 
demande qu'il présente initialement.

Módosítás 174
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok a Bizottságon keresztül 
kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, hogy 
igazítsa ki az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok felkérhetik a
Bizottságot, hogy – a bejelentő/kérelmező 
e tagállami kérelemről való tájékoztatását 
követően – igazítsa ki a bejelentés/kérelem
földrajzi hatályát oly módon, hogy a 
területük egészét vagy annak egy részét 
kizárják a termesztés alól. Ezt a kérelmet 
például az e cikk (3) bekezdésében említett 
indokokkal kell indokolni. A kérést 
legkésőbb az ezen irányelv 14. cikkének 
(2) bekezdése szerinti vizsgálati jelentés 
továbbításának napjától vagy a Hatóságnak 
az 1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 90 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul –
legkésőbb 30 napon belül – közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

Or. it
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Indokolás

A különböző érdekek megfelelő egyensúlya szempontjából nem tekinthető megfelelő 
megoldásnak az a körülmény, hogy magánérdekű jogalany szerepel egy közérdeket érintő 
szabályozási eljárásban. Éppen ellenkezőleg: ily módon igazgatási téren jogszerűvé válna a 
„részérdekek” szabálytalan megjelenítése a közérdekek biztosítására irányuló értékelési és 
tárgyalási folyamatban.

Módosítás 175
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása
során a tagállamok a Bizottságon 
keresztül kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, 
hogy igazítsa ki az ezen irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

(1) A bejelentőnek/kérelmezőnek egy adott 
GMO engedélyezési eljárás során minden 
esetben engedélyt kell kérnie mind a 28 
tagállamtól ahhoz, hogy területét a 
kérelmében szerepeltethesse. Valamely 
tagállam kifejezett hozzájárulásának 
hiányában a bejelentő/kérelmező kérése 
nem irányulhat az adott tagállam
területére.

Or. fr
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Módosítás 176
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok a Bizottságon 
keresztül kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, 
hogy igazítsa ki az ezen irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
során egy tagállam értesítheti a 
Bizottságot arról a szándékáról, hogy nem 
engedélyezi az adott GMO termesztését 
területének egészén vagy egy részén.
Ebben az esetben a bejelentő/kérelmező
felkérheti a Bizottságot vagy az 
engedélyező szervet, hogy az ennek 
megfelelően igazítsa ki a 2001/18/EK 
irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK 
rendelet 5. és 17. cikkével összhangban 
benyújtott bejelentésének/kérelmének 
földrajzi hatályát. A kérést legkésőbb az 
attól az időponttól számított 30 napon 
belül kell elküldeni a Bizottságnak vagy az 
engedélyező szervnek, hogy a 
bejelentő/kérelmező megkapja a Bizottság 
értesítését a tagállamnak az adott GMO 
termesztését korlátozó vagy tiltó 
határozatáról. A Bizottság a 
bejelentő/kérelmező kérését haladéktalanul 
közli az érdekelt tagállammal és a többi 
tagállammal.

Or. en

Módosítás 177
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
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2001/18/EK irányelv
26b cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) Egy adott GMO engedélyezési eljárása 
vagy a hozzájárulás/engedély megújítása 
során a tagállamok a Bizottságon 
keresztül kérhetik a bejelentőt/kérelmezőt, 
hogy igazítsa ki az ezen irányelv C.
részével vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban benyújtott 
bejelentésének/kérelmének földrajzi 
hatályát oly módon, hogy a területük 
egészét vagy annak egy részét kizárják a 
termesztés alól. A kérést legkésőbb az ezen 
irányelv 14. cikkének (2) bekezdése 
szerinti vizsgálati jelentés továbbításának 
napjától vagy a Hatóságnak az 
1829/2003/EK rendelet 6. cikkének (6) 
bekezdése és 18. cikkének (6) bekezdése 
szerinti véleménye kézhezvételétől 
számított 30 napon belül közölni kell a 
Bizottsággal. A Bizottság az érintett 
tagállam kérését haladéktalanul közli a 
bejelentővel/kérelmezővel és a többi 
tagállammal.

törölve

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett „1. szakasz” előírja, hogy a tagállamok a Bizottságon keresztül 
felkérik a bejelentőt, hogy mentesítsék a területüket a kérelem földrajzi hatálya alól. Ez a 
követelmény fontos szerepet adna az érdekelt magánfeleknek az engedélyezési eljárásban. Ez 
nem helyes. Az „1. szakasz” ellentétes a független döntéshozatal minden elvével, és veszélyes 
precedenst teremtene más jogszabályok számára.

Módosítás 178
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami 
kérést, a kérés Bizottság általi közlésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatnia kell 
erről a Bizottságot és a tagállamokat.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését 
adja, a bejelentés/kérelem földrajzi 
hatályának kiigazítását az írásos 
hozzájáruláson vagy engedélyen 
megfelelően el kell végezni.

törölve

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a 
bejelentésnek/kérelemnek a 
bejelentő/kérelmező által kifejezetten vagy 
hallgatólagosan elfogadott, kiigazított 
földrajzi hatályán kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 179
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami 
kérést, a kérés Bizottság általi közlésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatnia kell 
erről a Bizottságot és a tagállamokat.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését 
adja, a bejelentés/kérelem földrajzi 
hatályának kiigazítását az írásos 

törölve
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hozzájáruláson vagy engedélyen 
megfelelően el kell végezni.

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a 
bejelentésnek/kérelemnek a 
bejelentő/kérelmező által kifejezetten vagy 
hallgatólagosan elfogadott, kiigazított 
földrajzi hatályán kell alapulnia.

Or. en

Módosítás 180
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami 
kérést, a kérés Bizottság általi közlésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatnia kell 
erről a Bizottságot és a tagállamokat.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését 
adja, a bejelentés/kérelem földrajzi 
hatályának kiigazítását az írásos 
hozzájáruláson vagy engedélyen 
megfelelően el kell végezni.

törölve

Or. it

Indokolás

A különböző érdekek megfelelő egyensúlya szempontjából nem tekinthető megfelelő 
megoldásnak az a körülmény, hogy magánérdekű jogalany szerepel egy közérdeket érintő 
szabályozási eljárásban. Éppen ellenkezőleg: ily módon igazgatási téren jogszerűvé válna a 
„részérdekek” szabálytalan megjelenítése a közérdekek biztosítására irányuló értékelési és 
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tárgyalási folyamatban.

Módosítás 181
Renate Sommer

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami 
kérést, a kérés Bizottság általi közlésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatnia kell 
erről a Bizottságot és a tagállamokat.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését 
adja, a bejelentés/kérelem földrajzi 
hatályának kiigazítását az írásos 
hozzájáruláson vagy engedélyen 
megfelelően el kell végezni.

(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami 
kérést, a kérés Bizottság általi közlésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatnia kell 
erről a Bizottságot és a tagállamokat.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
kifejezett beleegyezését adja, a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának 
kiigazítását az írásos hozzájáruláson vagy 
engedélyen megfelelően el kell végezni.

(Ez a módosítás az egész szövegben 
alkalmazandó.)

Or. de

Módosítás 182
Alojz Peterle

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami 
kérést, a kérés Bizottság általi közlésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatnia kell 
erről a Bizottságot és a tagállamokat.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező 

(2) Amennyiben az (1) bekezdéssel 
összhangban kérést nyújtanak be, a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának 
kiigazítását feltételként el kell végezni az 
írásos hozzájáruláson vagy engedélyen.



AM\1037402HU.doc 119/124 PE539.851v01-00

HU

kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését 
adja, a bejelentés/kérelem földrajzi 
hatályának kiigazítását az írásos 
hozzájáruláson vagy engedélyen 
megfelelően el kell végezni.

Or. en

Indokolás

Az uniós élelmiszerjogról szóló 178/2002/EK rendelet rögzíti az egységes alapelveket és 
kötelezettségeket, a szilárd tudományos alapok megteremtésének előfeltételeit, a hatékony 
szervezeti megoldásokat, valamint az élelmiszer- és takarmánybiztonság ügyében a döntési 
folyamatot segítő eljárásokat. Ez szoros együttműködést vetít előre az EFSA mint a 
kockázatértékelés vezetője, a Bizottság és a tagállamok között. A kockázatkezelési szakaszban 
nem szabad formális szerepet adni a bejelentőnek/kérelmezőnek. Ez az irányelv és az 
1829/2003/EK rendelet meghatározza a bejelentő/kérelmező által az uniós élelmiszerjog 
teljes körű végrehajtásában betöltött szerepet.

Módosítás 183
Biljana Borzan

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami 
kérést, a kérés Bizottság általi közlésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatnia kell 
erről a Bizottságot és a tagállamokat.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését 
adja, a bejelentés/kérelem földrajzi 
hatályának kiigazítását az írásos 
hozzájáruláson vagy engedélyen 
megfelelően el kell végezni.

(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami 
kérést, a kérés Bizottság általi közlésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatnia kell 
erről a Bizottságot és a tagállamokat. A 
Bizottság a kézhezvételtől számított hét 
napon belül közzéteszi az ellenzésről szóló 
értesítést. Amennyiben a 
bejelentő/kérelmező kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését adja, a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának 
kiigazítását az írásos hozzájáruláson vagy 
engedélyen megfelelően el kell végezni. A 
Bizottság közzéteszi az ilyen 
beleegyezéseket.
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Or. en

Módosítás 184
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami 
kérést, a kérés Bizottság általi közlésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatnia kell 
erről a Bizottságot és a tagállamokat.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését 
adja, a bejelentés/kérelem földrajzi 
hatályának kiigazítását az írásos 
hozzájáruláson vagy engedélyen 
megfelelően el kell végezni.

(2) A bejelentőnek/kérelmezőnek el kell 
fogadnia a tagállamok szuverén döntését, 
és következésképpen nem nyújthatnak be 
azon tagállamok területére irányuló 
kérelmet, amelyek úgy döntöttek, hogy 
területükön – kifejezetten vagy 
hallgatólagosan – korlátozzák vagy 
megtiltják a GMO-k termesztését. A 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályának
tehát azon tagállamok területére kell 
korlátozódnia, amelyek területükön 
kifejezetten és nyilvánosan engedélyezték 
a GMO-k termesztését. Bármely 
tagállammal szembeni nyomásgyakorlás 
tilos, és pénzügyi és büntetőjogi szankciót 
von maga után.

Or. fr

Módosítás 185
Renate Sommer

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
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valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek 
a bejelentő/kérelmező által kifejezetten 
vagy hallgatólagosan elfogadott, 
kiigazított földrajzi hatályán kell alapulnia.

valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek 
a bejelentő/kérelmező által kifejezetten 
elfogadott, kiigazított földrajzi hatályán 
kell alapulnia.

Or. de

Módosítás 186
Gilles Pargneaux

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek 
a bejelentő/kérelmező által kifejezetten 
vagy hallgatólagosan elfogadott, kiigazított 
földrajzi hatályán kell alapulnia.

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek 
a bejelentő/kérelmező által kifejezetten 
vagy hallgatólagosan elfogadott, kiigazított 
földrajzi hatályán kell alapulnia, feltéve 
hogy a Bizottság jóváhagyja a 26a. cikk 
(1) bekezdése alapján meghatározott, 
együtt-termesztést szabályozó 
intézkedéseket.

Or. fr

Indokolás

A GMO-k esetleges termesztése nem járhat többletkiadással a hagyományos 
mezőgazdaságban dolgozó vagy biogazdálkodást folytató termelők számára. Ennek 
értelmében a GMO-k termesztését engedélyező tagállamok kötelesek megfelelő intézkedéseket 
hozni, hogy elkerüljék a GMO-k nem szándékos előfordulását az egyéb termékekben. Külön 
figyelmet kell fordítani az esetleges határon átnyúló szennyezésekre. A Bizottságnak jóva kell 
hagynia ezen intézkedéseket.
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Módosítás 187
Alojz Peterle

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek 
a bejelentő/kérelmező által kifejezetten 
vagy hallgatólagosan elfogadott,
kiigazított földrajzi hatályán kell alapulnia.

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek 
a kiigazított földrajzi hatályán kell 
alapulnia.

Or. en

Módosítás 188
Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek 
a bejelentő/kérelmező által kifejezetten 
vagy hallgatólagosan elfogadott, kiigazított 
földrajzi hatályán kell alapulnia.

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek 
a Bizottság vagy az engedélyező szerv által 
kifejezetten vagy hallgatólagosan 
elfogadott, kiigazított földrajzi hatályán 
kell alapulnia.

Or. en
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Módosítás 189
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi az (1) bekezdés szerinti tagállami 
kérést, a kérés Bizottság általi közlésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatnia kell 
erről a Bizottságot és a tagállamokat.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését 
adja, a bejelentés/kérelem földrajzi 
hatályának kiigazítását az írásos 
hozzájáruláson vagy engedélyen 
megfelelően el kell végezni.

törölve

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a 
bejelentésnek/kérelemnek a 
bejelentő/kérelmező által kifejezetten vagy 
hallgatólagosan elfogadott, kiigazított 
földrajzi hatályán kell alapulnia.

Or. en

Indokolás

A Tanács által bevezetett „1. szakasz” előírja, hogy a tagállamok a Bizottságon keresztül 
felkérik a bejelentőt, hogy mentesítsék a területüket a kérelem földrajzi hatálya alól. Ez a 
követelmény fontos szerepet adna az érdekelt magánfeleknek az engedélyezési eljárásban. Ez 
nem helyes. Az „1. szakasz” ellentétes a független döntéshozatal minden elvével, és veszélyes 
precedenst teremtene más jogszabályok számára.
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Módosítás 190
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi 
az (1) bekezdés szerinti tagállami kérést, a 
kérés Bizottság általi közlésétől számított 
30 napon belül tájékoztatnia kell erről a 
Bizottságot és a tagállamokat.
Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését 
adja, a bejelentés/kérelem földrajzi 
hatályának kiigazítását az írásos 
hozzájáruláson vagy engedélyen 
megfelelően el kell végezni.

30 nappal a kérés bejelentő/kérelmező 
általi közlését követően – amennyiben a 
Bizottság vagy az engedélyező szerv nem 
ellenezte a kérést – a bejelentés/kérelem 
földrajzi hatályának kiigazítását az írásos 
hozzájáruláson vagy engedélyen 
megfelelően el kell végezni.

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek 
a bejelentő/kérelmező által kifejezetten 
vagy hallgatólagosan elfogadott, kiigazított 
földrajzi hatályán kell alapulnia.

Az ezen irányelv alapján kibocsátott írásos 
hozzájárulásnak és adott esetben a 19.
cikkel összhangban meghozott döntésnek, 
valamint az 1829/2003/EK rendelet 7. és 
19. cikke szerint elfogadott engedélyezési 
döntésnek már a bejelentésnek/kérelemnek 
a Bizottság vagy az engedélyező szerv által 
kifejezetten vagy hallgatólagosan 
elfogadott, kiigazított földrajzi hatályán 
kell alapulnia.

Or. en


