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Módosítás 191
Christofer Fjellner

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi 
a bejelentése/kérelme földrajzi hatályának 
az e cikk (1) bekezdésével összhangban 
benyújtott tagállami kérésnek megfelelő 
kiigazítását, az adott tagállam 
intézkedéseket fogadhat el, amelyekkel 
korlátozza vagy megtiltja a szóban forgó, 
az ezen irányelv C. részével vagy az 
1829/2003/EK rendelettel összhangban 
engedélyezett GMO termesztését területe 
egészén vagy annak egy részén, feltéve, 
hogy az említett intézkedések összhangban 
vannak az uniós joggal, indokoltak, 
arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesek, és ezenfelül olyan kényszerítő 
indokokon alapulnak, amelyek a 
következőkhöz kapcsolódnak:

Amennyiben a bejelentő/kérelmező ellenzi 
a bejelentése/kérelme földrajzi hatályának 
az e cikk (1) bekezdésével összhangban 
benyújtott tagállami kérésnek megfelelő 
kiigazítását, az adott tagállam 
intézkedéseket fogadhat el, amelyekkel 
korlátozza vagy megtiltja a szóban forgó, 
az ezen irányelv C. részével vagy az 
1829/2003/EK rendelettel összhangban 
engedélyezett GMO termesztését területe 
egészén vagy annak egy részén, feltéve, 
hogy az említett intézkedések összhangban 
vannak az uniós joggal, indokoltak, 
arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesek, és ezenfelül szigorúan 
tudományos indokokon alapulnak.

Or. en

Módosítás 192
Julie Girling

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi 
hatályának az e cikk (1) bekezdésével 

(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi 
hatályának az e cikk (1) bekezdésével 
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összhangban benyújtott tagállami kérésnek 
megfelelő kiigazítását, az adott tagállam 
intézkedéseket fogadhat el, amelyekkel 
korlátozza vagy megtiltja a szóban forgó, 
az ezen irányelv C. részével vagy az 
1829/2003/EK rendelettel összhangban 
engedélyezett GMO termesztését területe 
egészén vagy annak egy részén, feltéve, 
hogy az említett intézkedések összhangban 
vannak az uniós joggal, indokoltak, 
arányosak és megkülönböztetéstől 
mentesek, és ezenfelül olyan kényszerítő 
indokokon alapulnak, amelyek a 
következőkhöz kapcsolódnak:

összhangban benyújtott tagállami kérésnek 
megfelelő kiigazítását, az adott tagállam 
intézkedéseket fogadhat el, amelyekkel 
korlátozza vagy megtiltja a szóban forgó, 
az ezen irányelv C. részével vagy az 
1829/2003/EK rendelettel összhangban 
engedélyezett GMO termesztését területe 
egészén vagy annak egy részén, feltéve, 
hogy az említett intézkedések összhangban 
vannak az uniós joggal és az Unió 
nemzetközi kötelezettségeivel, hogy 
indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül kényszerítő indokokon alapulnak.

Or. en

Módosítás 193
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi 
hatályának az e cikk (1) bekezdésével 
összhangban benyújtott tagállami 
kérésnek megfelelő kiigazítását, az adott 
tagállam intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a 
szóban forgó, az ezen irányelv C. részével
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett GMO 
termesztését területe egészén vagy annak 
egy részén, feltéve, hogy az említett 
intézkedések összhangban vannak az uniós 
joggal, indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:

(3) A tagállamok kockázatkezelőként 
fellépve korlátozó vagy tiltó intézkedéseket 
fogadhatnak el az ezen irányelv C. része
vagy az 1829/2003/EK rendelet alapján 
engedélyezett bizonyos GMO-k, a növény 
vagy jelleg alapján meghatározott GMO-
csoportok vagy valamennyi GMO 
területük egy részén vagy egészén való
termesztésére vonatkozóan, feltéve, hogy 
ezek az intézkedések összhangban vannak 
az uniós joggal, indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:
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Or. en

Módosítás 194
Valentinas Mazuronis

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi 
hatályának az e cikk (1) bekezdésével 
összhangban benyújtott tagállami 
kérésnek megfelelő kiigazítását, az adott 
tagállam intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a 
szóban forgó, az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett GMO 
termesztését területe egészén vagy annak 
egy részén, feltéve, hogy az említett 
intézkedések összhangban vannak az uniós 
joggal, indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:

(3) E cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül, az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet értelmében végzett 
kockázatértékelést követően a tagállamok
intézkedéseket fogadhatnak el, amelyekkel 
korlátozzák vagy megtiltják az ezen 
irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK 
rendelettel összhangban engedélyezett
bizonyos GMO-k, a növény vagy jelleg 
alapján meghatározott GMO-csoportok 
vagy valamennyi GMO termesztését 
területük egészén vagy annak egy részén, 
feltéve, hogy az említett intézkedések 
összhangban vannak az uniós joggal, 
indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:

Or. en

Módosítás 195
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész
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A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi 
hatályának az e cikk (1) bekezdésével 
összhangban benyújtott tagállami 
kérésnek megfelelő kiigazítását, az adott 
tagállam intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a 
szóban forgó, az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett GMO 
termesztését területe egészén vagy annak 
egy részén, feltéve, hogy az említett 
intézkedések összhangban vannak az uniós 
joggal, indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:

(3) Az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet értelmében végzett 
kockázatértékelést követően és 
kockázatkezelőként fellépve a tagállam 
intézkedéseket fogadhat el, amelyekkel 
korlátozza vagy megtiltja az ezen irányelv 
C. részével vagy az 1829/2003/EK 
rendelettel összhangban engedélyezett 
bizonyos GMO, a növény vagy jelleg 
alapján meghatározott GMO-csoportok 
vagy valamennyi GMO termesztését 
területe egészén vagy annak egy részén, 
feltéve, hogy az említett intézkedések 
összhangban vannak az uniós joggal, 
indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:

Or. en

Módosítás 196
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi 
hatályának az e cikk (1) bekezdésével 
összhangban benyújtott tagállami 
kérésnek megfelelő kiigazítását, az adott 
tagállam intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a 
szóban forgó, az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett GMO 
termesztését területe egészén vagy annak 

(3) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, az
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet értelmében végzett 
kockázatértékelést követően és 
kockázatkezelőként fellépve, az adott 
tagállam intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a 
szóban forgó, az ezen irányelv C. részével
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett
géntechnológiával módosított fajtákból 
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egy részén, feltéve, hogy az említett 
intézkedések összhangban vannak az uniós 
joggal, indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:

álló bizonyos GMO-k, a növény vagy 
jelleg alapján meghatározott GMO-
csoportok vagy valamennyi GMO 
termesztését területe egészén vagy annak 
egy részén, feltéve, hogy az említett 
intézkedések összhangban vannak az uniós 
joggal, indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:

Or. it

Módosítás 197
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi 
hatályának az e cikk (1) bekezdésével 
összhangban benyújtott tagállami 
kérésnek megfelelő kiigazítását, az adott 
tagállam intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a 
szóban forgó, az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett GMO 
termesztését területe egészén vagy annak 
egy részén, feltéve, hogy az említett 
intézkedések összhangban vannak az 
uniós joggal, indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:

(3) E cikk (1) bekezdésének sérelme 
nélkül a tagállamok intézkedéseket 
fogadhatnak el, amelyekkel korlátozzák
vagy megtiltják a szóban forgó, az ezen 
irányelv C. részével vagy az 1829/2003/EK 
rendelettel összhangban engedélyezett 
GMO termesztését területük egészén vagy 
annak egy részén.

A tagállamok szabad mérlegelése szerint 
elfogadható ezen intézkedések 
kapcsolódhatnak környezet- vagy 
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agrárpolitikai célokhoz, vagy bármely más 
komoly indokhoz, mint a városi és vidéki 
területrendezés, a földhasználat, a 
társadalmi-gazdasági hatások, az együtt-
termesztés és a közrend.

Or. fr

Módosítás 198
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi 
hatályának az e cikk (1) bekezdésével 
összhangban benyújtott tagállami 
kérésnek megfelelő kiigazítását, az adott 
tagállam intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a 
szóban forgó, az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett GMO 
termesztését területe egészén vagy annak 
egy részén, feltéve, hogy az említett 
intézkedések összhangban vannak az uniós 
joggal, indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:

(3) A tagállam intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a 
szóban forgó, az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett GMO 
termesztését területe egészén vagy annak 
egy részén, feltéve, hogy az említett 
intézkedések összhangban vannak az uniós 
joggal, indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek. Az adott 
GMO termesztésére vonatkozóan nemzeti, 
regionális vagy helyi tilalom vezethető be
olyan indokok alapján, amelyek többek 
között a következőkhöz kapcsolódnak:

Or. en

Módosítás 199
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lynn Boylan
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a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi 
hatályának az e cikk (1) bekezdésével 
összhangban benyújtott tagállami 
kérésnek megfelelő kiigazítását, az adott 
tagállam intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a 
szóban forgó, az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett GMO 
termesztését területe egészén vagy annak 
egy részén, feltéve, hogy az említett 
intézkedések összhangban vannak az uniós 
joggal, indokoltak, arányosak és
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:

(3) Az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet értelmében végzett 
kockázatértékelést követően és 
kockázatkezelőként fellépve a tagállam 
intézkedéseket fogadhat el, amelyekkel 
korlátozza vagy megtiltja az ezen irányelv 
C. részével vagy az 1829/2003/EK 
rendelettel összhangban engedélyezett 
bizonyos GMO, a növény vagy jelleg 
alapján meghatározott GMO-csoportok 
vagy valamennyi GMO termesztését 
területe egészén vagy annak egy részén, 
feltéve, hogy az említett intézkedések 
összhangban vannak az uniós joggal, 
indokoltak, megkülönböztetéstől mentesek, 
és olyan indokokon alapulnak, amelyek a 
következőkhöz kapcsolódnak:

Or. en

Indokolás

A módosítás az előadó által javasolt megfogalmazást alkalmazza, de az „1. szakasz”-ra 
vonatkozó utalást mellőzi. Ezenfelül nem tartalmazza az „arányos” szót, mivel az 
intézkedések arányosságát a nemzeti jog alapján kell megítélni; ennélfogva nincs szükség 
harmonizációra (a szubszidiaritás elve). A módosításban továbbá nem szerepel a 
„kényszerítő” jelző sem, mivel szubjektív kifejezésről van szó, amely a szövegben 
szükségtelen.

Módosítás 200
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Lynn Boylan
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
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A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 
környezetpolitikai célok;

a) a GMO-k szándékos kibocsátásából 
vagy forgalomba hozatalából eredő 
lehetséges környezeti hatásokhoz 
kapcsolódó környezetpolitikai célok, 
melyek kiegészítik az ezen irányelv és az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
tudományos kockázatértékelés során 
vizsgált hatásokat. Ezek az indokok 
többek között a következőket foglalhatják 
magukban:

– a gyomnövények és rovarkártevők 
peszticidekkel szembeni ellenállása 
kialakulásának megelőzése;

– a peszticidek GMO-termesztés miatti 
megnövekedett használatának 
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 helyi biodiverzitás, többek között 
bizonyos élőhelyek és ökoszisztémák vagy 
bizonyos típusú természeti és táji 
jellegzetességek, valamint egyes 
ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások 
megőrzése;

– 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;
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– a fenti okok bármelyikével kapcsolatos 
tudományos bizonytalanságok, azaz 
ellentmondásos bizonyítékok és a kellő 
tudományos megalapozottság hiánya.

Or. en

Indokolás

A „forgalomba hozatal” fogalma már a bizottsági javaslatban is szerepelt. Környezeti 
hatások a vetőmagvak kereskedelme vagy szállítása nyomán is felmerülhetnek, ezért ezt is 
figyelembe kell venni. A „tudományos bizonytalanságok” kifejezés beemelését az indokolja, 
hogy ennek alapján a WTO SPS-megállapodásának keretében elővigyázatossági 
intézkedéseket lehet hozni. Mindemellett az általános élelmiszerjogi szabályok kimondják, 
hogy amikor fennáll az életet és egészséget fenyegető kockázat, de tudományos szempontból a 
helyzet megítélése még bizonytalan, az elővigyázatosság elve lehet az a mechanizmus, amely 
lehetővé teszi a kockázatkezelési intézkedések meghatározását.

Módosítás 201
Christofer Fjellner

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 
környezetpolitikai célok;

törölve

Or. en

Módosítás 202
Julie Girling

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont
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A Tanács álláspontja Módosítás

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 
környezetpolitikai célok;

törölve

Or. en

Módosítás 203
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 
környezetpolitikai célok;

a) olyan környezeti hatások, amelyek a 
GMO-k szándékos kibocsátása vagy 
forgalomba hozatala nyomán merülnek 
fel, és amelyek az ezen irányelv C. része 
értelmében folytatott tudományos 
értékelési folyamat alatt vizsgált 
környezeti hatásokat egészítik ki. Ezek az 
indokok a következőket foglalhatják 
magukban:

– a gyomnövények és rovarkártevők 
peszticidekkel 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;
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– a helyi biodiverzitás, többek között 
bizonyos élőhelyek és ökoszisztémák vagy 
bizonyos típusú természeti és táji 
jellegzetességek, valamint egyes 
ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások 
megőrzése;

– 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 204
Paul Brannen

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 
környezetpolitikai célok;

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 
és a GMO-k termesztése következtében 
esetlegesen felmerülő tapasztalati 
tényeken – például a peszticidekkel 
szembeni ellenálláson vagy a biodiverzitás 
csökkenésén – alapuló környezetpolitikai 
célok;

Or. en

Indokolás

Az EFSA által az előírások szerint elvégzett értékeléssel összhangban a valamely tagállam 
által a GMO-termesztés tilalma okaként megnevezett indokoknak szilárd tudományos érveken 
kell alapulniuk és figyelembe kell venniük a GMO-k egyes valószínű környezeti hatásait, 
például azokat, amelyek a peszticidekkel szembeni fokozott ellenállást és a biodiverzitás 
csökkenését eredményezik.
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Módosítás 205
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 
környezetpolitikai célok;

a) az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság által az ezen irányelv és az 
1829/2003/EK rendelet szerint már értékelt 
tényezőktől egyértelműen eltérő 
környezetpolitikai célok;

Or. fr

Indokolás

Annak érdekében, hogy ne gyengüljön az engedélyezési eljárás és az Európai Élelmiszer-
biztonsági Hatóság központi szerepe, meg kell előzni, hogy a tagállamok – a termesztés 
tilalmának igazolása céljából – olyan környezetpolitikai indokokat hozzanak fel, amelyeket az 
említett Hatóság korábban már értékelt.

Módosítás 206
Valentinas Mazuronis

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 
környezetpolitikai célok;

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 
környezetpolitikai célok. Ezek az indokok 
a következőket foglalhatják magukban:

– a gyomnövények és rovarkártevők 
peszticidekkel szembeni ellenállása 
kialakulásának megelőzése;

– egy adott GMO-változat agresszív 
terjedése vagy makacs fennmaradása vagy 
pedig a háztáji termesztésű vagy vadon élő 
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növényekkel való kereszteződésének 
lehetősége;

– a gazdálkodási gyakorlatokban a GMO-
k termesztése miatt bekövetkező 
változások helyi környezetre gyakorolt 
káros hatásainak megelőzése;

– a helyi biodiverzitás, többek között 
bizonyos élőhelyek és ökoszisztémák vagy 
bizonyos típusú természeti és táji 
jellegzetességek, valamint egyes 
ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások 
megőrzése;

– 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 207
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 
környezetpolitikai célok;

a) a GMO-k termesztéséből eredő 
környezeti hatásokhoz kapcsolódó 
környezetpolitikai célok, melyek 
kiegészítik az ezen irányelv és az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
tudományos kockázatértékelés során 
vizsgált hatásokat; ezek az indokok a 
következőket foglalhatják magukban:

– a gyomnövények és rovarkártevők 
peszticidekkel szembeni ellenállása 
kialakulásának megelőzése,

– egy adott GMO-változat agresszív 
terjedése vagy makacs fennmaradása vagy 
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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 helyi biodiverzitás, többek között 
bizonyos élőhelyek és ökoszisztémák vagy 
bizonyos típusú természeti és táji 
jellegzetességek, valamint egyes 
ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások 
megőrzése,

– 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,

– a méhek védelme.

Or. it

Módosítás 208
Christofer Fjellner

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) városi és vidéki területrendezés; törölve

Or. en

Módosítás 209
Christofer Fjellner

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
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2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) földhasználat; törölve

Or. en

Módosítás 210
Christofer Fjellner

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Tanács álláspontja Módosítás

d) társadalmi-gazdasági hatások; törölve

Or. en

Módosítás 211
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Tanács álláspontja Módosítás

d) társadalmi-gazdasági hatások; d) társadalmi-gazdasági hatások; ezek az 
indokok a következőket foglalhatják 
magukban:

– az együtt-termesztésre vonatkozó 
intézkedések kivitelezhetetlensége vagy 
magas költségei, vagy ezen intézkedések 
végrehajtásának meghatározott földrajzi 
feltételek közötti lehetetlensége;

– a mezőgazdasági termelés diverzitása 
megőrzésének szükségessége;
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– a vetőmagvak tisztasága biztosításának 
szükségessége; vagy

Or. en

Módosítás 212
Valentinas Mazuronis

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Tanács álláspontja Módosítás

d) társadalmi-gazdasági hatások; d) társadalmi-gazdasági hatások, például 
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;

Or. en

Módosítás 213
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Tanács álláspontja Módosítás

d) társadalmi-gazdasági hatások; d) társadalmi-gazdasági hatások, például 
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;
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Or. it

Módosítás 214
Elisabeth Köstinger, Marijana Petir, Herbert Dorfmann

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Tanács álláspontja Módosítás

d) társadalmi-gazdasági hatások; d) társadalmi-gazdasági hatások, például 
az együtt-termesztésre vonatkozó 
intézkedések meghatározott – például kis 
szigeteken vagy hegyvidéki térségekben 
jellemző – földrajzi feltételek miatti 
kivitelezhetetlensége vagy magas 
költségei;

Or. en

Módosítás 215
Julie Girling

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Tanács álláspontja Módosítás

e) a GMO-k más termékekben való 
előfordulásának elkerülése a 26a. cikk 
sérelme nélkül;

törölve

Or. en

Módosítás 216
Christofer Fjellner
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A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Tanács álláspontja Módosítás

e) a GMO-k más termékekben való 
előfordulásának elkerülése a 26a. cikk 
sérelme nélkül;

törölve

Or. en

Módosítás 217
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

A Tanács álláspontja Módosítás

e) a GMO-k más termékekben való 
előfordulásának elkerülése a 26a. cikk 
sérelme nélkül;

e) a GMO-k más termékekben való 
előfordulásának elkerülése;

Or. it

Módosítás 218
Christofer Fjellner

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Tanács álláspontja Módosítás

f) agrárpolitikai célok; törölve

Or. en
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Módosítás 219
Elisabeth Köstinger

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Tanács álláspontja Módosítás

f) agrárpolitikai célok; f) agrárpolitikai célok, többek között a 
mezőgazdasági termelés diverzitása 
megőrzésének szükségessége, a termelés 
és az ökoszisztémák fenntarthatósága 
összeegyeztetését fokozottabban támogató 
mezőgazdasági gyakorlatok fenntartása és 
fejlesztése, valamint a vetőmagvak 
tisztasága biztosításának szükségessége;

Or. en

Módosítás 220
Valentinas Mazuronis

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Tanács álláspontja Módosítás

f) agrárpolitikai célok; f) agrárpolitikai célok. Ezek az indokok a 
következőket foglalhatják magukban:

– a mezőgazdasági termelés diverzitása 
megőrzésének szükségessége;

– a termelés és az ökoszisztémák 
fenntarthatósága összeegyeztetését 
fokozottabban támogató mezőgazdasági 
gyakorlatok fenntartása és fejlesztése;

– a vetőmagvak tisztasága biztosításának 
szükségessége.

Or. en
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Módosítás 221
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – f pont

A Tanács álláspontja Módosítás

f) agrárpolitikai célok; f) agrárpolitikai célok; ezek az indokok a 
következőket foglalhatják magukban:

– a mezőgazdasági termelés diverzitása 
megőrzésének szükségessége,

– a termelés és az ökoszisztémák 
fenntarthatósága összeegyeztetését 
fokozottabban támogató mezőgazdasági 
gyakorlatok fenntartása és fejlesztése,

– a vetőmagok tisztasága biztosításának 
szükségessége.

Or. it

Módosítás 222
Christofer Fjellner

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Tanács álláspontja Módosítás

g) közrend. törölve

Or. en

Módosítás 223
Valentinas Mazuronis

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
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2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Tanács álláspontja Módosítás

g) közrend. törölve

Or. en

Módosítás 224
Renate Sommer

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Tanács álláspontja Módosítás

g) közrend. törölve

Or. de

Módosítás 225
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Tanács álláspontja Módosítás

g) agrárpolitikai célok; g) agrárpolitikai célok. Ezek az indokok a 
következőket foglalhatják magukban:

– a mezőgazdasági termelés diverzitása 
megőrzésének szükségessége;

– az ökológiai és/vagy hagyományos 
kisüzemi mezőgazdasági termelési 
struktúrák védelmének szükségessége,

– a fenntartható gyakorlatokhoz 
kapcsolódó kulturális örökség 
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megőrzésének szükségessége;

– a termelés és az ökoszisztémák hosszú 
távú fenntarthatósága összeegyeztetését 
fokozottabban támogató mezőgazdasági 
gyakorlatok fenntartása és fejlesztése;

– a vetőmagvak tisztasága biztosításának 
szükségessége.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a jelentéstervezet 24. módosításán alapul.

Módosítás 226
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

ga) közvélemény.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az ajánlástervezet 24. módosításán alapul.

Módosítás 227
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)
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A Tanács álláspontja Módosítás

ga) más indokolt tényezők.

Or. en

Módosítás 228
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

ga) vagy más indokolt tényezők, 
amennyiben ezekkel a tényezőkkel az ezen 
irányelv C. részében előírt harmonizált 
eljárás részeként nem foglalkoztak, vagy 
amennyiben tartós tudományos 
bizonytalanság áll fenn.

Or. en

Módosítás 229
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

ga) azon kis- és közepes mezőgazdasági 
termelők védelme, akik nem használnak 
szabadalmazott vetőmagokat;

Or. pt
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Módosítás 230
Luke Ming Flanagan, João Ferreira

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g b pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

gb) azon jogok védelme és szavatolása, 
amelyek elősegítik, hogy a hagyományos 
növények termelői által termesztett 
kultúrák ne szennyeződjenek, és a 
fogyasztók választhassanak a GMO-k 
felhasználásával és az azok nélkül 
előállított termékek között;

Or. pt

Módosítás 231
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g b pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

gb) közerkölcs, ideértve az etikai vagy 
filozófiai megfontolásokat is.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az ajánlástervezet 24. módosításán alapul.

Módosítás 232
Luke Ming Flanagan, João Ferreira
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A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – g c pont (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

gc) a tagállamok azon jogának elismerése, 
hogy GMO-mentes területeket jelölhetnek 
ki, és ezzel megőrizhetik hagyományos és 
ökológiai termékeiket és termesztési 
módszerüket.

Or. pt

Módosítás 233
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Az indokokra – az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékelés 
eredményeinek mérlegelését követően –
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni.

Or. en

Indokolás

Az ajánlástervezet 24. módosításán alapul. Az indokokra történő hivatkozást nem szabad 
szükségtelenül korlátozni.
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Módosítás 234
Marijana Petir

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Or. en

Indokolás

In the context of the use and release of living GMO in the environment, public policy of local, 
regional self-governments and national authorities must be considered. Freedom of choice on 
local regional and national level, in the scope of their competences, according to the internal 
organization of Member States, as well as the commitment of over 150 regions and 4500 units 
of local government in Europe, which have declared themselves to be GMO-free or have 
opted to become GMO-free, shall not be challenged by raising any additional requirements 
(http://www.gmo-free-regions.org/). Their right is based on the European Charter of Local 
Self-Government (COE Nr.: 122) of 15th October 1985 which entered into force on 1st

September 1988.

Módosítás 235
Daciana Octavia Sârbu

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Or. en

Módosítás 236
Christofer Fjellner

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

törölve

Or. en

Módosítás 237
Renate Sommer
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A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Or. de

Módosítás 238
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Az indokokra külön-külön vagy együttesen 
is lehet hivatkozni, a g) pontban szereplő 
indok kivételével, amelyre önállóan nem 
lehet hivatkozni.

Or. en
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Módosítás 239
Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan soha nem 
lehet hivatkozni –, az intézkedések 
azonban semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Or. fr

Indokolás

A közrendet fenyegető veszély nem lehet egyetlen és kizárólagos ok a termesztés betiltására. 
Ezért az irányelvnek erre vonatkozóan egyértelmű rendelkezést kell tartalmaznia.

Módosítás 240
Valentinas Mazuronis

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
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hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Or. en

Módosítás 241
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Or. it

Indokolás

A tagállamok által – egy vagy több GMO saját területükön való termelésének korlátozása 
és/vagy megtiltása céljából – felhozható indokok nagyobb stabilitása és jogbiztonsága 
érdekében szerepeltetni kell a fenti, az Európai Parlament által első olvasatban elfogadott és 
a Tanács első olvasatbeli álláspontjában szereplő jegyzéket.

Módosítás 242
Daciana Octavia Sârbu
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A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Or. en

Módosítás 243
Tonino Picula

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően, és tekintettel a 
tagállam, régió vagy terület GMO-
mentesség iránti elkötelezettségére, az 
indokokra külön-külön vagy együttesen is 
lehet hivatkozni, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Or. en
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Módosítás 244
Sirpa Pietikäinen

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Az intézkedéseket megfelelő tudományos 
indokokkal vagy GMO-k szándékos 
kibocsátása vagy forgalomba hozatala 
nyomán felmerülő egyéb igazolt 
tényezőkkel összefüggő indokokkal kell 
alátámasztani.

Or. en

Módosítás 245
Gilles Pargneaux

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
ellenzi a bejelentése/kérelme földrajzi 
hatályának az e cikk (1) bekezdésével 
összhangban benyújtott tagállami 
kérésnek megfelelő kiigazítását, az adott 
tagállam intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a 
szóban forgó, az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett GMO 
termesztését területe egészén vagy annak 
egy részén, feltéve, hogy az említett 
intézkedések összhangban vannak az uniós 
joggal, indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 

(3) Az (1) bekezdés sérelme nélkül, az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet értelmében végzett 
kockázatértékelést követően és 
kockázatkezelőként fellépve, az adott 
tagállam intézkedéseket fogadhat el, 
amelyekkel korlátozza vagy megtiltja a 
szóban forgó, az ezen irányelv C. részével 
vagy az 1829/2003/EK rendelettel 
összhangban engedélyezett 
géntechnológiával módosított fajtákból 
álló bizonyos GMO-k, a növény vagy 
jelleg alapján meghatározott GMO-
csoportok vagy valamennyi GMO 
termesztését területe egészén vagy annak 
egy részén, feltéve, hogy az említett 
intézkedések összhangban vannak az uniós 
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kapcsolódnak: joggal, indokoltak, arányosak és 
megkülönböztetéstől mentesek, és 
ezenfelül olyan kényszerítő indokokon 
alapulnak, amelyek a következőkhöz 
kapcsolódnak:

a) az ezen irányelv és az 1829/2003/EK 
rendelet szerint értékelt tényezőktől eltérő 
környezetpolitikai célok;

a) a GMO-k termesztéséből eredő 
környezeti hatásokhoz kapcsolódó 
környezetpolitikai célok, melyek 
kiegészítik az ezen irányelv és az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
tudományos kockázatértékelés során 
vizsgált hatásokat. Ezek az indokok a 
következők lehetnek:

– a gyomnövények és rovarkártevők 
peszticidekkel 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 helyi biodiverzitás, többek között 
bizonyos élőhelyek és ökoszisztémák vagy 
bizonyos típusú természeti és táji 
jellegzetességek, valamint egyes 
ökoszisztéma-funkciók és -szolgáltatások 
megőrzése;

– 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;

b) városi és vidéki területrendezés; b) városi és vidéki területrendezés;

c) földhasználat; c) földhasználat;

d) társadalmi-gazdasági hatások; d) társadalmi-gazdasági hatások, például 
az együtt-termesztésre vonatkozó 
intézkedések kivitelezhetetlensége vagy 
magas költségei, vagy ezen intézkedések 
végrehajtásának meghatározott – például 
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kis szigeteken vagy hegyvidéki 
térségekben jellemző – földrajzi feltételek 
közötti lehetetlensége;

e) a GMO-k más termékekben való 
előfordulásának elkerülése a 26a. cikk 
sérelme nélkül;

e) a GMO-k más termékekben való 
előfordulásának elkerülése a 26a. cikk 
sérelme nélkül;

f) agrárpolitikai célok; f) agrárpolitikai célok. Ezek az indokok a 
következőket foglalhatják magukban:

– a mezőgazdasági termelés diverzitása 
megőrzésének szükségessége;

– a termelés és az ökoszisztémák 
fenntarthatósága összeegyeztetését 
fokozottabban támogató mezőgazdasági 
gyakorlatok fenntartása és fejlesztése;

– a vetőmagok tisztasága biztosításának 
szükségessége.

g) közrend. g) közrend;

h) a közvéleménnyel, például egy nemzeti, 
regionális vagy helyi szintű népszavazás 
eredményével összefüggő indokok.

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Az említett intézkedések által érintett 
tagállam, régió vagy terület sajátos 
körülményeitől függően az indokokra 
külön-külön vagy együttesen is lehet 
hivatkozni – a g) pontban szereplő indok 
kivételével, amelyre önállóan nem lehet 
hivatkozni –, az intézkedések azonban 
semmilyen esetben sem állhatnak 
összeütközésben az ezen irányelv vagy az 
1829/2003/EK rendelet szerint végzett 
környezeti kockázatértékeléssel.

Or. fr

Módosítás 246
Julie Girling

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 3 a bekezdés (új)
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A Tanács álláspontja Módosítás

(3a) Az a tagállam, amelyik az e cikk (3) 
bekezdése értelmében intézkedéseket 
kíván elfogadni, biztosítja, hogy a szóban 
forgó intézkedések:

a) tiszteletben tartsák a mezőgazdasági 
termelők és a fogyasztók választási 
szabadságát;

b) ne vezessenek a különböző tagállamok 
mezőgazdasági termelői közötti verseny 
torzulásához;

c) ne álljanak összeütközésben az ezen 
irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet 
szerint végzett környezeti 
kockázatértékeléssel;

d) előzetesen környezeti hatásvizsgálat 
tárgyát képezzék, ez pedig igazolja 
szükségességüket és arányosságukat;

Or. en

Módosítás 247
Renate Sommer

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Az a tagállam, amely az e cikk (3) 
bekezdése szerint intézkedéseket kíván 
elfogadni, az intézkedések tervezetéről és a 
hivatkozott megfelelő indokokról 
előzetesen tájékoztatja a Bizottságot. Erre a 
tájékoztatásra azt megelőzően kerülhet sor, 
hogy az adott GMO-nak az ezen irányelv 
C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet 
szerinti engedélyezési eljárása lezárult 
volna. Egy, az említett tájékoztatás 
időpontjától számított 75 napos időszak 

(4) Az a tagállam, amely az e cikk (3) 
bekezdése szerint intézkedéseket kíván 
elfogadni, az intézkedések tervezetéről és a 
hivatkozott megfelelő indokokról 
előzetesen tájékoztatja a Bizottságot. Erre a 
tájékoztatásra az említett tájékoztatás 
időpontjától számított 90 napos időszak 
alatt kerülhet sor.
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alatt:

Or. de

Módosítás 248
Marijana Petir

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Az a tagállam, amely az e cikk (3) 
bekezdése szerint intézkedéseket kíván 
elfogadni, az intézkedések tervezetéről és a 
hivatkozott megfelelő indokokról 
előzetesen tájékoztatja a Bizottságot. Erre a 
tájékoztatásra azt megelőzően kerülhet sor, 
hogy az adott GMO-nak az ezen irányelv 
C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet 
szerinti engedélyezési eljárása lezárult 
volna. Egy, az említett tájékoztatás 
időpontjától számított 75 napos időszak 
alatt:

(4) Az a tagállam, amely az e cikk (3) 
bekezdése szerint intézkedéseket kíván 
elfogadni, az intézkedések tervezetéről és a 
hivatkozott megfelelő indokokról 
előzetesen tájékoztatja a Bizottságot. Erre a 
tájékoztatásra azt megelőzően kerülhet sor, 
hogy az adott GMO-nak az ezen irányelv 
C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet
szerinti engedélyezési eljárása lezárult 
volna. Egy, az említett tájékoztatás 
időpontjától számított 75 napos időszak 
alatt:

a) az érintett tagállam tartózkodik a szóban 
forgó intézkedések elfogadásától és 
végrehajtásától, és

a) az érintett tagállam tartózkodik a szóban 
forgó intézkedések elfogadásától és 
végrehajtásától,

aa) a bejelentő/kérelmező tartózkodik az 
adott GMO-változat forgalomba hozatalát 
célzó tevékenységeitől;

ab) a gazdasági szereplők tartózkodnak az 
adott GMO-változat termesztésétől; és

b) a Bizottság bármilyen, általa 
megfelelőnek ítélt észrevételt tehet.

b) a Bizottság bármilyen, általa 
megfelelőnek ítélt észrevételt tehet.

Or. en

Indokolás

A módosítás azt hivatott biztosítani, hogy a tagállam tekintetében a bejelentő/kérelmező ne 
legyen kiváltságos helyzetben a tagállama által benyújtott javasolt intézkedések és konkrét 
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okok felülvizsgálata során, így csökkenthetők a bejelentőt vagy a gazdasági szereplőt érő 
lehetséges károk abban az esetben, ha kiderül, hogy a tagállami követelmények indokoltak 
voltak.

Módosítás 249
Julie Girling

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Az a tagállam, amely az e cikk (3) 
bekezdése szerint intézkedéseket kíván 
elfogadni, az intézkedések tervezetéről és a 
hivatkozott megfelelő indokokról 
előzetesen tájékoztatja a Bizottságot. Erre a 
tájékoztatásra azt megelőzően kerülhet sor, 
hogy az adott GMO-nak az ezen irányelv 
C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet 
szerinti engedélyezési eljárása lezárult 
volna. Egy, az említett tájékoztatás 
időpontjától számított 75 napos időszak 
alatt:

(4) Az a tagállam, amely az e cikk (3) 
bekezdése szerint intézkedéseket kíván 
elfogadni, az intézkedések tervezetéről és a 
hivatkozott megfelelő indokokról 
előzetesen tájékoztatja a Bizottságot. Erre a 
tájékoztatásra azt megelőzően kerülhet sor, 
hogy az adott GMO-nak az ezen irányelv 
C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet 
szerinti engedélyezési eljárása lezárult 
volna. A 98/34/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvvel* összhangban egy, az 
említett tájékoztatás időpontjától számított
3 hónapos időszak alatt:

__________________
*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. en

Módosítás 250
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
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2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

Az a tagállam, amely az e cikk (3) 
bekezdése szerint intézkedéseket kíván 
elfogadni, az intézkedések tervezetéről és 
a hivatkozott megfelelő indokokról 
előzetesen tájékoztatja a Bizottságot. Erre a 
tájékoztatásra azt megelőzően kerülhet sor, 
hogy az adott GMO-nak az ezen irányelv 
C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet 
szerinti engedélyezési eljárása lezárult 
volna. Egy, az említett tájékoztatás 
időpontjától számított 75 napos időszak 
alatt:

Az a tagállam, amely az e cikk (3) 
bekezdése szerint intézkedéseket fogad el, 
tájékoztatja azokról a Bizottságot, amely 
viszont tájékoztatja a többi tagállamot és a 
bejelentőket/kérelmezőket, továbbá 
közzéteszi az intézkedéseket. Erre a 
tájékoztatásra azt megelőzően kerülhet sor, 
hogy az adott GMO-nak az ezen irányelv 
C. része vagy az 1829/2003/EK rendelet 
szerinti engedélyezési eljárása lezárult 
volna.

Or. fr

Módosítás 251
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az érintett tagállam tartózkodik a 
szóban forgó intézkedések elfogadásától 
és végrehajtásától, és

törölve

Or. fr

Indokolás

A törölt rendelkezés korlátozza a tagállamok szabadságát, ami a javaslat lényege.

Módosítás 252
Nicola Caputo



AM\1037669HU.doc 41/87 PE541.301v01-00

HU

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az érintett tagállam tartózkodik a szóban 
forgó intézkedések elfogadásától és 
végrehajtásától, és

a) az érintett tagállam tartózkodik a szóban 
forgó intézkedések elfogadásától és 
végrehajtásától, feltéve, hogy ez nem esik 
egybe az intézkedések tárgyát képező, 
géntechnológiával módosított növények 
vetési időszakával, és

Or. en

Módosítás 253
Biljana Borzan

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az érintett tagállam tartózkodik a szóban 
forgó intézkedések elfogadásától és 
végrehajtásától, és

a) az érintett tagállam tartózkodik a szóban 
forgó intézkedések elfogadásától és 
végrehajtásától, a valamely tagállamban 
egy GMO vagy GMO-csoport termesztését 
korlátozó vagy tiltó intézkedésekkel 
érintett engedélykérő/engedélyjogosult 
pedig tartózkodik az adott GMO vagy 
GMO-csoport érintett tagállamban történő 
termesztéséhez kapcsolódó valamennyi 
tevékenységtől, és

Or. en

Módosítás 254
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
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2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Tanács álláspontja Módosítás

c) a Bizottság bármilyen, általa 
megfelelőnek ítélt észrevételt tehet.

c) a Bizottság bármilyen, általa 
megfelelőnek ítélt nem kötelező erejű
észrevételt tehet.

Or. en

Módosítás 255
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

Ha ez idő alatt az engedélyt kiállítják, azt 
a 75 napos időszak végéig azt ideiglenesen 
felfüggesztettnek kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 256
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

A (4) bekezdés a) pontjától eltérve 
ideiglenes nemzeti intézkedések hozhatók, 
ha a 75 napos időszak egybeesik az adott 
GMO vetési időszakával.

Az első albekezdésben említett 75 napos 
időszak leteltét követően, és legfeljebb a 

Az első albekezdésben említett 75 napos 
időszak leteltét követően a 
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hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két éven belül, az 
érintett tagállam elfogadhatja az 
intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, 
akár a Bizottságtól érkezett észrevételek 
figyelembevételével módosított formában.
Az intézkedéseket haladéktalanul közölni 
kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és 
a bejelentővel/kérelmezővel.

hozzájárulás/engedély teljes időtartama 
alatt, és az uniós engedély 
hatálybalépésének időpontjától az érintett 
tagállam elfogadhatja az intézkedéseket 
akár az eredetileg javasolt, akár a 
Bizottságtól érkezett észrevételek 
figyelembevételével módosított formában.
Az intézkedéseket haladéktalanul közölni 
kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és 
az engedély jogosultjával.

Or. en

Indokolás

Az ajánlástervezet 25. módosításán alapul.

Módosítás 257
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az első albekezdésben említett 75 napos 
időszak leteltét követően, és legfeljebb a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két éven belül, az 
érintett tagállam elfogadhatja az 
intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, 
akár a Bizottságtól érkezett észrevételek 
figyelembevételével módosított formában.
Az intézkedéseket haladéktalanul közölni 
kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és 
a bejelentővel/kérelmezővel.

Az első albekezdésben említett 75 napos 
időszak leteltét követően az érintett 
tagállam elfogadhatja az intézkedéseket 
akár az eredetileg javasolt, akár a 
Bizottságtól érkezett nem kötelező erejű
észrevételek figyelembevételével 
módosított formában. Az intézkedéseket 
haladéktalanul közölni kell a Bizottsággal, 
a többi tagállammal és a 
bejelentővel/kérelmezővel.

Or. en

Módosítás 258
Renate Sommer
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A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az első albekezdésben említett 75 napos 
időszak leteltét követően, és legfeljebb a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két éven belül, az 
érintett tagállam elfogadhatja az 
intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, 
akár a Bizottságtól érkezett észrevételek 
figyelembevételével módosított formában.
Az intézkedéseket haladéktalanul közölni 
kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és 
a bejelentővel/kérelmezővel.

Az első albekezdésben említett 90 napos 
időszak leteltét követően az érintett 
tagállam elfogadhatja az intézkedéseket 
akár az eredetileg javasolt, akár a 
Bizottságtól érkezett észrevételek 
figyelembevételével módosított formában.
Az intézkedéseket haladéktalanul közölni 
kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és 
a bejelentővel/kérelmezővel.

Or. de

Módosítás 259
Julie Girling

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az első albekezdésben említett 75 napos
időszak leteltét követően, és legfeljebb a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két éven belül, az 
érintett tagállam elfogadhatja az 
intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, 
akár a Bizottságtól érkezett észrevételek 
figyelembevételével módosított formában.
Az intézkedéseket haladéktalanul közölni 
kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és 
a bejelentővel/kérelmezővel.

Az első albekezdésben említett 3 hónapos
időszak leteltét követően, és legfeljebb a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két éven belül, az 
érintett tagállam elfogadhatja az 
intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, 
akár a Bizottságtól érkezett észrevételek 
figyelembevételével módosított formában.
Az intézkedéseket haladéktalanul közölni 
kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és 
a bejelentővel/kérelmezővel. A tagállamok 
az intézkedéseket legfeljebb ötéves 
időszakra fogadják el, és azokat a GMO-
ra kiadott engedély meghosszabbításakor 
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felülvizsgálatnak vetik alá.

Or. en

Módosítás 260
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az első albekezdésben említett 75 napos 
időszak leteltét követően, és legfeljebb a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két éven belül, az 
érintett tagállam elfogadhatja az 
intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, 
akár a Bizottságtól érkezett észrevételek 
figyelembevételével módosított formában.
Az intézkedéseket haladéktalanul közölni 
kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és 
a bejelentővel/kérelmezővel.

Az első albekezdésben említett 75 napos 
időszak leteltét követően az érintett 
tagállam elfogadhatja az intézkedéseket 
akár az eredetileg javasolt, akár a 
Bizottságtól érkezett észrevételek 
figyelembevételével módosított formában.
Az intézkedéseket haladéktalanul közölni 
kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és 
a bejelentővel/kérelmezővel.

Or. en

Módosítás 261
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

Az első albekezdésben említett 75 napos 
időszak leteltét követően, és legfeljebb a 
hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két éven belül, az 
érintett tagállam elfogadhatja az 
intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, 

A hozzájárulás/engedély hatályba lépését 
követően az érintett tagállam a 
hozzájárulás/engedély teljes érvényességi 
időtartama alatt bármikor elfogadhatja az 
intézkedéseket akár az eredetileg javasolt, 
akár a Bizottságtól érkezett észrevételek 
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akár a Bizottságtól érkezett észrevételek 
figyelembevételével módosított formában.
Az intézkedéseket haladéktalanul közölni 
kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és 
a bejelentővel/kérelmezővel.

figyelembevételével módosított formában.
Az intézkedéseket haladéktalanul közölni 
kell a Bizottsággal, a többi tagállammal és 
a bejelentővel/kérelmezővel.

Or. fr

Módosítás 262
Julie Girling

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

A tagállamok ezeket az intézkedéseket 
legalább hat hónappal a termesztési idény 
kezdete előtt hozzáférhetővé teszik 
valamennyi érintett szereplő, köztük a 
termelők számára. Amennyiben a szóban 
forgó GMO-t kevesebb mint hat hónappal 
a termesztési idény kezdete előtt 
engedélyezik, a tagállamok ezeket az 
intézkedéseket elfogadásukkal egyidejűleg 
nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Módosítás 263
Renate Sommer

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti engedélyezését követően, 

törölve
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de a hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban egy tagállam úgy 
véli, hogy új és objektív körülmények 
indokolttá teszik a hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, 
értelemszerűen alkalmazhatja az (1)–(4) 
bekezdésben foglalt eljárást, feltéve, hogy 
a szóban forgó intézkedések nem érintik 
azoknak az engedélyezett, 
géntechnológiával módosított 
vetőmagvaknak és növényi 
szaporítóanyagoknak a termesztését, 
amelyeket még az intézkedések elfogadása 
előtt jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

Or. de

Módosítás 264
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti engedélyezését követően, 
de a hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban egy tagállam úgy 
véli, hogy új és objektív körülmények 
indokolttá teszik a hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, 
értelemszerűen alkalmazhatja az (1)–(4) 
bekezdésben foglalt eljárást, feltéve, hogy 
a szóban forgó intézkedések nem érintik 
azoknak az engedélyezett, 
géntechnológiával módosított 
vetőmagvaknak és növényi 
szaporítóanyagoknak a termesztését, 
amelyeket még az intézkedések elfogadása 

törölve
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előtt jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

Or. en

Módosítás 265
Paul Brannen

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti engedélyezését követően, 
de a hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban egy tagállam úgy 
véli, hogy új és objektív körülmények 
indokolttá teszik a hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, 
értelemszerűen alkalmazhatja az (1)–(4) 
bekezdésben foglalt eljárást, feltéve, hogy 
a szóban forgó intézkedések nem érintik 
azoknak az engedélyezett, 
géntechnológiával módosított 
vetőmagvaknak és növényi 
szaporítóanyagoknak a termesztését, 
amelyeket még az intézkedések elfogadása 
előtt jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti engedélyezését követően, 
de a hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított öt évnél semmilyen 
esetben sem korábban egy tagállam úgy 
véli, hogy új és objektív körülmények 
indokolttá teszik a hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, 
értelemszerűen alkalmazhatja az (1)–(4) 
bekezdésben foglalt eljárást, feltéve, hogy 
a szóban forgó intézkedések nem érintik 
azoknak az engedélyezett, 
géntechnológiával módosított 
vetőmagvaknak és növényi 
szaporítóanyagoknak a termesztését, 
amelyeket még az intézkedések elfogadása 
előtt jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági termelőknek legalább két termesztési idényt kell hagyni az új eltérések vagy 
tilalmak végrehajtása előtt – ez a feltehetően hosszadalmas nemzeti vetőmag-
nyilvántartásbavételi folyamat során biztonságos feltételeket teremt a mezőgazdasági 
műveletekhez.
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Módosítás 266
Julie Girling, Jadwiga Wiśniewska, Bolesław G. Piecha

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti engedélyezését követően, 
de a hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban egy tagállam úgy 
véli, hogy új és objektív körülmények 
indokolttá teszik a hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, 
értelemszerűen alkalmazhatja az (1)–(4) 
bekezdésben foglalt eljárást, feltéve, hogy 
a szóban forgó intézkedések nem érintik 
azoknak az engedélyezett, 
géntechnológiával módosított 
vetőmagvaknak és növényi 
szaporítóanyagoknak a termesztését, 
amelyeket még az intézkedések elfogadása 
előtt jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti engedélyezését követően, 
de a hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított öt évnél semmilyen 
esetben sem korábban egy tagállam úgy 
véli, hogy új és objektív körülmények 
indokolttá teszik a hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, 
értelemszerűen alkalmazhatja az (1)–(4) 
bekezdésben foglalt eljárást, feltéve, hogy 
a szóban forgó intézkedések nem érintik 
azoknak az engedélyezett, 
géntechnológiával módosított 
vetőmagvaknak és növényi 
szaporítóanyagoknak a termesztését, 
amelyeket még az intézkedések elfogadása 
előtt jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

Or. en

Módosítás 267
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti engedélyezését követően, 
de a hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 

(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti engedélyezését követően 
egy tagállam úgy véli, hogy új és objektív 
körülmények indokolttá teszik a 
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esetben sem korábban egy tagállam úgy 
véli, hogy új és objektív körülmények 
indokolttá teszik a hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, 
értelemszerűen alkalmazhatja az (1)–(4) 
bekezdésben foglalt eljárást, feltéve, hogy 
a szóban forgó intézkedések nem érintik 
azoknak az engedélyezett, 
géntechnológiával módosított 
vetőmagvaknak és növényi 
szaporítóanyagoknak a termesztését, 
amelyeket még az intézkedések elfogadása 
előtt jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

hozzájárulás/engedély földrajzi hatályának 
kiigazítását, bármikor elfogadhat az 
említett GMO-nak a területe egészén vagy 
egy részén történő termesztését korlátozó 
vagy megtiltó intézkedéseket. Ez esetben 
gondoskodnia kell arról, hogy azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
jogszerűen termesztettek ilyen növényeket, 
elég idejük legyen a jelenlegi termesztési 
idény lezárására.

Or. fr

Módosítás 268
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 5 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti engedélyezését követően, 
de a hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban egy tagállam úgy 
véli, hogy új és objektív körülmények 
indokolttá teszik a hozzájárulás/engedély 
földrajzi hatályának kiigazítását, 
értelemszerűen alkalmazhatja az (1)–(4) 
bekezdésben foglalt eljárást, feltéve, hogy
a szóban forgó intézkedések nem érintik 
azoknak az engedélyezett, 
géntechnológiával módosított 
vetőmagvaknak és növényi 
szaporítóanyagoknak a termesztését, 
amelyeket még az intézkedések elfogadása 
előtt jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

(5) Amennyiben egy adott GMO-nak az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet szerinti engedélyezését követően, 
de a hozzájárulás/engedély megadásának 
időpontjától számított két évnél semmilyen 
esetben sem korábban egy tagállam úgy 
véli, hogy indokolt a területének egészén 
vagy annak egy részén megtiltania az 
adott GMO termesztését, az (1)–
(4) bekezdésben foglalt eljárás
értelemszerűen alkalmazandó. Ha egy 
tagállam a hozzájárulás/engedély 
megadásának időpontjától számított két 
éven belül fogadja el a korlátozó 
intézkedéseket, vagy ha ezek az
intézkedések érintik azoknak az 
engedélyezett, géntechnológiával 
módosított vetőmagvaknak és növényi 
szaporítóanyagoknak a termesztését, 
amelyeket még az intézkedések elfogadása 
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előtt jogszerűen elvetettek vagy elültettek, 
az érintett tagállam az őket ért tényleges 
gazdasági kárnak megfelelő mértékű 
kártérítést fizet az érintett mezőgazdasági 
termelőknek.

Or. en

Módosítás 269
Annie Schreijer-Pierik

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5a) Az a tagállam, amelyik a (3) bekezdés 
értelmében intézkedéseket kíván 
elfogadni:

a) gondoskodik arról, hogy azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
jogszerűen termesztettek ilyen növényeket, 
elég idejük legyen a jelenlegi termesztési 
idény lezárására; és

b) előzetesen független költség-haszon 
elemzést végez, figyelemmel az 
alternatívákra is.

A költség-haszon elemzéshez kapcsolódó 
költségek és egyéb ráfordítások a felelős 
tagállamot és a mezőgazdasági termelőket 
közösen terhelik.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt módosítás kiegészítése, amely az érintett tagállam és a 
mezőgazdasági termelők közötti egyenlő költségmegosztást hivatott biztosítani.
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Módosítás 270
Gilles Pargneaux

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5a) Az a tagállam, amely a (3) bekezdés 
szerinti intézkedéseket tervez elfogadni, 
gondoskodik arról, hogy azoknak a 
mezőgazdasági termelőknek, akik 
jogszerűen termesztettek ilyen növényeket, 
elég idejük legyen a jelenlegi termesztési 
idény lezárására.

Or. fr

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 17. módosítás ismételt előterjesztése. A módosítás egy új 
kritériumot állapít meg, amelyet a tagállamoknak a már forgalomba hozott GMO-k 
tekintetében be kell tartaniuk.

Módosítás 271
Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Giovanni La Via

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 5 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(5a) Az a tagállam, amelyik a (3) bekezdés 
értelmében intézkedéseket kíván 
elfogadni, gondoskodik arról, hogy 
azoknak a mezőgazdasági termelőknek, 
akik ilyen növényeket termesztettek, a jog 
elegendő időt biztosítson a jelenlegi 
termesztési idény lezárására.

Or. en
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Módosítás 272
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) Amennyiben egy tagállam a 
területének egészét vagy annak részét -
amelyet a (2) bekezdés szerint korábban a 
hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya 
alól kizártak - ismét az érintett 
hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya 
alá kívánja vonni, ilyen irányú kérését az 
írásos hozzájárulást az ezen irányelv 
alapján kibocsátó illetékes hatósághoz 
vagy – ha a GMO-t az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezték – a 
Bizottsághoz intézheti. Az esettől függően 
az írásos hozzájárulást kibocsátó illetékes 
hatóság vagy a Bizottság ennek 
megfelelően módosítja a hozzájárulás 
vagy az engedélyezési döntés földrajzi 
hatályát.

törölve

Or. en

Módosítás 273
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 – 6 bekezdés
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A Tanács álláspontja Módosítás

(6) Amennyiben egy tagállam a 
területének egészét vagy annak részét -
amelyet a (2) bekezdés szerint korábban a 
hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya 
alól kizártak - ismét az érintett 
hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya 
alá kívánja vonni, ilyen irányú kérését az 
írásos hozzájárulást az ezen irányelv 
alapján kibocsátó illetékes hatósághoz 
vagy – ha a GMO-t az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezték – a 
Bizottsághoz intézheti. Az esettől függően 
az írásos hozzájárulást kibocsátó illetékes 
hatóság vagy a Bizottság ennek 
megfelelően módosítja a hozzájárulás 
vagy az engedélyezési döntés földrajzi 
hatályát.

törölve

Or. en

Indokolás

Az „1. szakasz” törléséhez kapcsolódó módosítás. A tagállamok számára a valamely GMO 
saját területükön történő termesztését korlátozó vagy tiltó intézkedések visszavonását lehetővé 
tevő rendelkezésekkel a (8) bekezdés foglalkozik.

Módosítás 274
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(6) Amennyiben egy tagállam a területének 
egészét vagy annak részét - amelyet a (2) 
bekezdés szerint korábban a 
hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alól 
kizártak - ismét az érintett 
hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alá 

(6) Amennyiben egy tagállam a területének 
egészét vagy annak részét - amelyet a (2) 
bekezdés szerint korábban a 
hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alól 
kizártak - ismét az érintett 
hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya alá 
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kívánja vonni, ilyen irányú kérését az 
írásos hozzájárulást az ezen irányelv 
alapján kibocsátó illetékes hatósághoz 
vagy – ha a GMO-t az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezték – a 
Bizottsághoz intézheti. Az esettől függően 
az írásos hozzájárulást kibocsátó illetékes 
hatóság vagy a Bizottság ennek 
megfelelően módosítja a hozzájárulás vagy 
az engedélyezési döntés földrajzi hatályát.

kívánja vonni, ilyen irányú kérését az 
írásos hozzájárulást az ezen irányelv 
alapján kibocsátó illetékes hatósághoz 
vagy – ha a GMO-t az 1829/2003/EK 
rendelet alapján engedélyezték – a 
Bizottsághoz intézheti. Az esettől függően 
az írásos hozzájárulást kibocsátó illetékes 
hatóság vagy a Bizottság ennek 
megfelelően módosítja a hozzájárulás vagy 
az engedélyezési döntés földrajzi hatályát.
A tagállamnak mindemellett meg kell 
indokolnia, ha a területet ismét a 
hozzájárulás/engedély földrajzi hatálya 
alá kívánja vonni, és konzultálnia kell az 
érintett terület helyi közösségeivel vagy 
közvetlenül annak lakóival.

Or. fr

Indokolás

A GMO-k engedélyezése irányába mutató valamennyi döntés során tiszteletben kell tartani az 
elővigyázatosság elvét, amelynek értelmében e döntés csak súlyosbíthat egy már létező 
helyzetet. Az érintett földrajzi területen élő polgároknak lehetőséget kell biztosítani 
véleményük kifejezésére és azon okok megismerésére, amelyek miatt területük ismét a 
hozzájárulás/engedély hatálya alá kerül.

Módosítás 275
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 – 7 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) A GMO-kra vonatkozó 
hozzájárulások/engedélyek földrajzi 
hatályának az (5) és (6) bekezdés szerinti 
kiigazítása céljából és feltéve, hogy a 

törölve
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hozzájárulás/engedély jogosultja az (5) 
bekezdés értelmében kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését adja a 
tagállami kéréssel kapcsolatban:

a) az ezen irányelv alapján engedélyezett 
GMO-k esetében az írásos hozzájárulást 
kibocsátó illetékes hatóság módosítja 
ennek megfelelően a hozzájárulás 
földrajzi hatályát, és ennek elvégzését 
követően tájékoztassa a Bizottságot, a 
tagállamokat és az engedély jogosultját;

b) az 1829/2003/EK rendelet alapján 
engedélyezett GMO-k esetében a Bizottság 
módosítja ennek megfelelően az 
engedélyezési döntést anélkül, hogy 
alkalmazná az említett rendelet 35.
cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárást.
A Bizottság megfelelően tájékoztatja a 
tagállamokat és az engedély jogosultját.

Or. en

Indokolás

Az „1. szakasz” törléséhez kapcsolódó módosítás. A tagállamok számára a valamely GMO 
saját területükön történő termesztését korlátozó vagy tiltó intézkedések visszavonását lehetővé 
tevő rendelkezésekkel a (8) bekezdés foglalkozik.

Módosítás 276
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26b cikk – 7 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) A GMO-kra vonatkozó 
hozzájárulások/engedélyek földrajzi 
hatályának az (5) és (6) bekezdés szerinti 
kiigazítása céljából és feltéve, hogy a 
hozzájárulás/engedély jogosultja az (5) 
bekezdés értelmében kifejezett vagy 

törölve
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hallgatólagos beleegyezését adja a 
tagállami kéréssel kapcsolatban:

a) az ezen irányelv alapján engedélyezett 
GMO-k esetében az írásos hozzájárulást 
kibocsátó illetékes hatóság módosítja 
ennek megfelelően a hozzájárulás 
földrajzi hatályát, és ennek elvégzését 
követően tájékoztassa a Bizottságot, a 
tagállamokat és az engedély jogosultját;

b) az 1829/2003/EK rendelet alapján 
engedélyezett GMO-k esetében a Bizottság 
módosítja ennek megfelelően az 
engedélyezési döntést anélkül, hogy 
alkalmazná az említett rendelet 35.
cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárást.
A Bizottság megfelelően tájékoztatja a 
tagállamokat és az engedély jogosultját.

Or. en

Módosítás 277
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) A GMO-kra vonatkozó 
hozzájárulások/engedélyek földrajzi 
hatályának az (5) és (6) bekezdés szerinti 
kiigazítása céljából és feltéve, hogy a 
hozzájárulás/engedély jogosultja az (5) 
bekezdés értelmében kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését adja a 
tagállami kéréssel kapcsolatban:

(7) A GMO-kra vonatkozó 
hozzájárulások/engedélyek földrajzi 
hatályának a (6) bekezdés szerinti 
kiigazítása céljából:

Or. fr

Módosítás 278
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja Módosítás

(7) A GMO-kra vonatkozó 
hozzájárulások/engedélyek földrajzi 
hatályának az (5) és (6) bekezdés szerinti 
kiigazítása céljából és feltéve, hogy a 
hozzájárulás/engedély jogosultja az (5) 
bekezdés értelmében kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését adja a 
tagállami kéréssel kapcsolatban:

(7) A GMO-kra vonatkozó 
hozzájárulások/engedélyek földrajzi 
hatályának az (5) és (6) bekezdés szerinti 
kiigazítása céljából és feltéve, hogy a
Bizottság vagy az engedélyező szerv az (5) 
bekezdés értelmében kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését adja a 
bejelentő/kérelmező kérésével
kapcsolatban:

Or. en

Módosítás 279
Nicola Caputo

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Tanács álláspontja Módosítás

a) az ezen irányelv alapján engedélyezett 
GMO-k esetében az írásos hozzájárulást 
kibocsátó illetékes hatóság módosítja 
ennek megfelelően a hozzájárulás 
földrajzi hatályát, és ennek elvégzését 
követően tájékoztassa a Bizottságot, a 
tagállamokat és az engedély jogosultját;

törölve

Or. en

Módosítás 280
Nicola Caputo
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A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Tanács álláspontja Módosítás

b) az 1829/2003/EK rendelet alapján 
engedélyezett GMO-k esetében a Bizottság 
módosítja ennek megfelelően az 
engedélyezési döntést anélkül, hogy 
alkalmazná az említett rendelet 35.
cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárást.
A Bizottság megfelelően tájékoztatja a 
tagállamokat és az engedély jogosultját.

törölve

Or. en

Módosítás 281
Julie Girling

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 10 bekezdés (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) Az e cikk alapján elfogadott 
intézkedések nem akadályozhatják a 
biotechnológiával kapcsolatos kutatást, 
feltéve, hogy az ilyen jellegű kutatás során 
minden biztonsági intézkedést tiszteletben 
tartanak.

Or. en

Módosítás 282
Gilles Pargneaux

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 b cikk – 10 bekezdés (új)



PE541.301v01-00 60/87 AM\1037669HU.doc

HU

A Tanács álláspontja Módosítás

(10) A szomszédos tagállamok 
együttműködnek a megfelelő 
információcsere biztosítása érdekében, 
azzal a céllal, hogy szavatolják az együtt-
termesztésre vonatkozó intézkedések 
eredményes alkalmazását a határ menti 
területeken és ezáltal megelőzzék, hogy 
valamely GMO az egyik tagállam 
területéről, ahol annak termesztése 
engedélyezett, átterjedjen egy olyan 
szomszédos másik tagállam területére, 
ahol az tilos.

Or. fr

Indokolás

A 2001/18/EK irányelv módosítására irányuló javaslatot érdemes tökéletesíteni a határ menti 
együtt-termesztés kérdése tekintetében, amelyet a javaslat nem vett kellőképpen figyelembe.

Módosítás 283
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

A Tanács álláspontja Módosítás

„26ba. cikk

A felelősségre vonatkozó követelmények 
és pénzügyi garanciák

A tagállamok, amelyekben a 26b. cikk 
szerint kiállított engedély alapján 
valamely GMO termeszthető, általános 
kötelező rendszert dolgoznak ki a 
pénzügyi felelősségre és pénzügyi 
garanciákra vonatkozóan, amely minden 
gazdasági szereplőre érvényes, és 
biztosítja, hogy a szennyező fél fizessen a 
GMO-k szándékos kibocsátása vagy 
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forgalomba hozatala nyomán esetleg 
bekövetkező nemkívánatos 
következményekért és károkért.”

Or. fr

Módosítás 284
Gilles Pargneaux

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

A Tanács álláspontja Módosítás

„26ba. cikk

A felelősségre vonatkozó követelmények 
és pénzügyi garanciák

A tagállamok, amelyekben az ezen 
irányelv és adott esetben a 19. cikkel 
összhangban meghozott döntés, valamint 
az 1829/2003/EK rendelet 7. és 19. cikke 
szerint elfogadott engedélyezési döntés 
alapján kiállított írásbeli hozzájárulás 
értelmében valamely GMO termeszthető, 
általános kötelező rendszert dolgoznak ki 
a pénzügyi felelősségre és pénzügyi 
garanciákra vonatkozóan, amely minden 
gazdasági szereplőre érvényes, és 
biztosítja, hogy a szennyező fél fizessen a 
GMO-k szándékos kibocsátása vagy 
forgalomba hozatala nyomán esetleg 
bekövetkező nemkívánatos 
következményekért és károkért.”

Or. fr

Indokolás

Az első olvasatban elfogadott 24. módosítás gondolatának ismételt előterjesztése. A módosítás 
egy új kritériumot állapít meg, amelyet a GMO-kat termeszteni kívánó tagállamoknak a már 
forgalomba hozott GMO-k tekintetében be kell tartaniuk.



PE541.301v01-00 62/87 AM\1037669HU.doc

HU

Módosítás 285
Marijana Petir

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

A Tanács álláspontja Módosítás

26ba. cikk

A felelősségre vonatkozó követelmények 
és pénzügyi garanciák

(1) A tagállamok általános kötelező 
rendszert dolgoznak ki a pénzügyi 
felelősségre és pénzügyi garanciákra 
vonatkozóan, amely minden 
hozzájárulás/engedély jogosultjára és 
minden gazdasági szereplőre érvényes, és 
biztosítja, hogy a szennyező fél fizessen a 
GMO-k szándékos kibocsátása vagy 
forgalomba hozatala nyomán esetleg 
bekövetkező nemkívánatos 
következményekért és károkért.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti 
felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek abban az esetben történő alkalmazására, ahol a környezeti kárért vállalt 
felelősség megállapításakor csak a gazdasági szereplő és a tagállam közötti kapcsolatot 
veszik figyelembe, a hozzájárulás (engedély) jogosultja nem mentesíthető a környezeti kárért 
vállalt felelősség alól.

Módosítás 286
Younous Omarjee

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

„26ba. cikk

A felelősségre vonatkozó követelmények 
és pénzügyi garanciák

A tagállamok általános kötelező rendszert 
dolgoznak ki a pénzügyi és büntetőjogi 
felelősségre és pénzügyi garanciákra 
vonatkozóan, amely minden gazdasági 
szereplőre érvényes annak érdekében, 
hogy a szennyező fél viselje a pénzügyi és 
büntetőjogi felelősséget a GMO-k 
szándékos kibocsátása vagy forgalomba 
hozatala nyomán esetleg bekövetkező 
nemkívánatos következményekért és 
károkért.”

Or. fr

Módosítás 287
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

A Tanács álláspontja Módosítás

26ba. cikk

A felelősségre vonatkozó követelmények 
és pénzügyi garanciák

A tagállamok általános kötelező rendszert 
dolgoznak ki a pénzügyi felelősségre és 
pénzügyi garanciákra vonatkozóan, amely 
minden gazdasági szereplőre érvényes, és 
biztosítja, hogy a szennyező fél fizessen a 
GMO-k szándékos kibocsátása vagy 
forgalomba hozatala nyomán – adott 
esetben véletlenül – bekövetkező 
nemkívánatos következményekért és 
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károkért.

Or. it

Indokolás

Az Európai Parlament által első olvasatban elfogadott 24. módosítás ismételt előterjesztése.

Módosítás 288
Benedek Jávor, Biljana Borzan, Eleonora Evi

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

A Tanács álláspontja Módosítás

26ba. cikk

A felelősségre vonatkozó követelmények 
és pénzügyi garanciák

A tagállamok a GMO-kra vonatkozó 
nemzeti jogszabályaik keretében általános 
kötelező rendszert dolgoznak ki a 
pénzügyi felelősségre és pénzügyi 
garanciákra vonatkozóan, amely rendszer 
minden gazdasági szereplőre érvényes, és 
amely biztosítja, hogy a szennyező fél 
fizessen a GMO-k szándékos kibocsátása 
vagy forgalomba hozatala nyomán esetleg 
bekövetkező nemkívánatos 
következményekért és károkért. A 
Bizottság kötelező uniós pénzügyi 
garanciaalapot hoz létre az európai 
piacon GMO-termékeket forgalmazó 
valamennyi vállalat hozzájárulásaiból, a 
határokon átnyúló szennyeződések nem 
tervezett többletköltségeinek fedezésére.

Or. en

Indokolás

Based on amendment 29 of the draft recommendation. The Commission's 2009 report on the 
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coexistence of GM crops with conventional and organic farming showed that the majority of 
MSs did not implement specific liability rules in their national GMO laws. A mandatory 
financial liability system could ensure that polluter pays. However, a polluter often cannot be 
identified. As for cross-border contaminations, cost should not be born by affected MSs. 
There is a need for a mandatory EU-level financial guarantee fund from the contribution of 
companies introducing GMO products to the EU market on the basis of general liability. This 
means an extension of the polluter pays principle. Recent developments show that there is a 
need for stronger control and prevention of possible GMO contamination across the EU. The 
European Food Safety Authority 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 the EU Institutions and the Member States of the fact that these 
plants may cause cross border economic or environmental damage, and it may be too late for 
counter-measures if it becomes impossible to withdraw them from the environment.

Módosítás 289
Gilles Pargneaux

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

A Tanács álláspontja Módosítás

„26bb. cikk

»GMO-t nem tartalmaz« címke

A Bizottság harmonizált feltételeket 
javasol arra vonatkozóan, hogy a 
szereplők miként jelezhetik, hogy a 
termékek nem tartalmaznak GMO-kat.”

Or. fr

Indokolás

A növények együtt-termesztéséről szóló, 2010. július 13-i iránymutatásokban az szerepel, 
hogy a tagállamok intézkedéseket hozhatnak a 0,9%-ban meghatározott közösségi címkézési 
határértéket meg nem haladó GMO jelenlétével összefüggő gazdasági hatások elkerülése 
érdekében. A versenytorzulások elkerülése érdekében közösségi szinten harmonizálni kellene 
azokat a feltételeket, amelyek szerint a szereplők megjegyzéseket tüntethetnek fel arra 
vonatkozóan, hogy a termékek nem tartalmaznak GMO-kat.
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Módosítás 290
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
26 c cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

26c. cikk törölve

Átmeneti intézkedések

(1) A tagállamok …-tól/-től* …-ig** a 
Bizottságon keresztül kérhetik a 
bejelentőt/kérelmezőt, hogy igazítsa ki az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján … * előtt benyújtott 
bejelentés/kérelem, illetve megadott 
engedély földrajzi hatályát. A Bizottság az 
érintett tagállam kérését haladéktalanul 
továbbítja a bejelentőnek/kérelmezőnek és 
a többi tagállamnak.

(2) Amennyiben a kérelem még nincs 
elbírálva és a bejelentő/kérelmező az 
említett kéréshez az annak továbbításától 
számított 30 napon belül kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését adta, a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályát 
ennek megfelelően ki kell igazítani. 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.

(3) Amennyiben az engedélyt már 
megadták és az engedély jogosultja az e 
cikk (1) bekezdésében említett kéréshez az 
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annak továbbításától számított 30 napon 
belül kifejezett vagy hallgatólagos 
beleegyezését adta, az engedélynek meg 
kell felelnie az engedély jogosultja által 
elfogadottaknak. Az ezen irányelv szerinti 
írásos hozzájárulások esetében az illetékes 
hatóság feladata, hogy az engedély 
jogosultja által kifejezetten vagy 
hallgatólagosan elfogadottaknak 
megfelelően módosítsa a hozzájárulás 
földrajzi hatályát, és ennek elvégzését 
követően tájékoztassa a Bizottságot, a 
tagállamokat és az engedély jogosultját.
Az 1829/2003/EK rendelet szerinti 
engedélyek esetében pedig a Bizottság 
módosítja ennek megfelelően az 
engedélyezési döntést anélkül, hogy 
alkalmazná az említett rendelet 35.
cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárást.
A Bizottság megfelelően tájékoztatja a 
tagállamokat és az engedély jogosultját.

(4) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
vagy adott esetben az engedély jogosultja 
ellenzi a szóban forgó kérést, a 26b. cikk 
(3)–(9) bekezdését kell értelemszerűen 
alkalmazni.

(5) E cikk nem érinti azoknak az 
engedélyezett, géntechnológiával 
módosított vetőmagvaknak és növényi 
szaporítóanyagoknak a termesztését, 
amelyeket még az adott GMO 
termesztésének az adott tagállamban való 
korlátozását vagy tilalmát megelőzően 
jogszerűen elvetettek vagy elültettek.

(6) Az e cikk alapján elfogadott 
intézkedések nem érinthetik az 
engedélyezett, termékként vagy 
termékekben megjelenő GMO-k szabad 
forgalmát.

__________________

*HL: Kérjük illesszék be az st 10972/14 
sz. dokumentumban szereplő irányelv 
hatálybalépésének dátumát.

**HL: Kérjük illesszék be a dátumot: 6 
hónappal az st 10972/14 sz. 
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dokumentumban szereplő irányelv 
hatálybalépését követően.”.

Or. en

Indokolás

Az „1. szakasz” törléséhez kapcsolódó módosítás.

Módosítás 291
Younous Omarjee

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok …-tól/-től* …-ig** a 
Bizottságon keresztül kérhetik a 
bejelentőt/kérelmezőt, hogy igazítsa ki az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján … * előtt benyújtott 
bejelentés/kérelem, illetve megadott 
engedély földrajzi hatályát. A Bizottság az 
érintett tagállam kérését haladéktalanul 
továbbítja a bejelentőnek/kérelmezőnek és 
a többi tagállamnak.

(1) A tagállamok …-tól/-től* …-ig** 
dönthetnek arról, hogy valamely 
bejelentő/kérelmező igazítsa ki az ezen 
irányelv vagy az 1829/2003/EK rendelet 
alapján … * előtt benyújtott 
bejelentés/kérelem, illetve megadott 
engedély földrajzi hatályát. A Bizottság az 
érintett tagállam döntését haladéktalanul 
továbbítja a bejelentőnek/kérelmezőnek és 
a többi tagállamnak.

__________________ __________________

*HL: Kérjük illesszék be az st 10972/14 sz. 
dokumentumban szereplő irányelv 
hatálybalépésének dátumát.

*HL: Kérjük illesszék be az st 10972/14 sz. 
dokumentumban szereplő irányelv 
hatálybalépésének dátumát.

**HL: Kérjük illesszék be a dátumot: 6 
hónappal az st 10972/14 sz. 
dokumentumban szereplő irányelv 
hatálybalépését követően.”.

**HL: Kérjük illesszék be a dátumot: 6 
hónappal az st 10972/14 sz. 
dokumentumban szereplő irányelv 
hatálybalépését követően.”.

Or. fr

Módosítás 292
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 c cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(1) A tagállamok …-tól/-től* …-ig** a 
Bizottságon keresztül kérhetik a 
bejelentőt/kérelmezőt, hogy igazítsa ki az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján … * előtt benyújtott 
bejelentés/kérelem, illetve megadott 
engedély földrajzi hatályát. A Bizottság az 
érintett tagállam kérését haladéktalanul 
továbbítja a bejelentőnek/kérelmezőnek és 
a többi tagállamnak.

(1) A bejelentő/kérelmező …-tól/-től* …-
ig** kérheti a Bizottságot vagy az 
engedélyező szervet, hogy igazítsa ki az 
ezen irányelv vagy az 1829/2003/EK 
rendelet alapján … * előtt benyújtott 
bejelentés/kérelem, illetve megadott 
engedély földrajzi hatályát. A Bizottság a 
bejelentő/kérelmező kérését haladéktalanul 
továbbítja az érintett tagállamnak és a 
többi tagállamnak.

__________________ __________________

*HL: Kérjük illesszék be az st 10972/14 sz. 
dokumentumban szereplő irányelv 
hatálybalépésének dátumát.

*HL: Kérjük illesszék be az st 10972/14 sz. 
dokumentumban szereplő irányelv 
hatálybalépésének dátumát.

**HL: Kérjük illesszék be a dátumot: 6 
hónappal az st 10972/14 sz. 
dokumentumban szereplő irányelv 
hatálybalépését követően.”.

**HL: Kérjük illesszék be a dátumot: 6 
hónappal az st 10972/14 sz. 
dokumentumban szereplő irányelv 
hatálybalépését követően.”.

Or. en

Módosítás 293
Renate Sommer

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a kérelem még nincs 
elbírálva és a bejelentő/kérelmező az 
említett kéréshez az annak továbbításától 
számított 30 napon belül kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését adta, a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályát ennek 

(2) Amennyiben a kérelem még nincs 
elbírálva és a bejelentő/kérelmező az 
említett kéréshez az annak továbbításától 
számított 30 napon belül kifejezett 
beleegyezését adta, a bejelentés/kérelem 
földrajzi hatályát ennek megfelelően ki kell 
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megfelelően ki kell igazítani. 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.

igazítani. 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 
elfogadott, kiigazított földrajzi hatályán 
kell alapulnia.

Or. de

Módosítás 294
Elisabetta Gardini, Alberto Cirio

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a kérelem még nincs 
elbírálva és a bejelentő/kérelmező az 
említett kéréshez az annak továbbításától 
számított 30 napon belül kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését adta, a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályát 
ennek megfelelően ki kell igazítani. 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.

(2) Amennyiben a kérelem még nincs 
elbírálva és a Bizottság helyt adott a 
tagállam földrajzi hatály kiigazítására 
irányuló kérelmének, és erről a 
bejelentőt/kérelmezőt is megfelelően
tájékoztatták, az adott kiigazítás hatásai az 
ezen irányelv alapján kibocsátott írásos
hozzájárulás hatálybalépésének időpontja 
előtt jelentkeznek.

Or. it
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Módosítás 295
Younous Omarjee

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a kérelem még nincs 
elbírálva és a bejelentő/kérelmező az 
említett kéréshez az annak továbbításától 
számított 30 napon belül kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését adta, a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályát ennek 
megfelelően ki kell igazítani. 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.

(2) Amennyiben egy tagállam ilyen 
döntést hozott, a bejelentés/kérelem 
földrajzi hatályát ennek megfelelően ki kell 
igazítani. 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 bejelentés/kérelem kiigazított 
földrajzi hatályán kell alapulnia.

Or. fr

Módosítás 296
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(2) Amennyiben a kérelem még nincs 
elbírálva és a bejelentő/kérelmező az 
említett kéréshez az annak továbbításától 
számított 30 napon belül kifejezett vagy 
hallgatólagos beleegyezését adta, a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályát ennek 
megfelelően ki kell igazítani. Az ezen 

(2) Amennyiben a kérelem még nincs 
elbírálva és a Bizottság vagy az 
engedélyező szerv az említett kérés ellen 
az annak továbbításától számított 30 napon 
belül nem emelt kifogást, a 
bejelentés/kérelem földrajzi hatályát ennek 
megfelelően ki kell igazítani. Az ezen 
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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.

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

Módosítás 297
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 c cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben az engedélyt már 
megadták és az engedély jogosultja az e 
cikk (1) bekezdésében említett kéréshez az 
annak továbbításától számított 30 napon 
belül kifejezett vagy hallgatólagos 
beleegyezését adta, az engedélynek meg 
kell felelnie az engedély jogosultja által 
elfogadottaknak. Az ezen irányelv szerinti 
írásos hozzájárulások esetében az illetékes 
hatóság feladata, hogy az engedély 
jogosultja által kifejezetten vagy 
hallgatólagosan elfogadottaknak 
megfelelően módosítsa a hozzájárulás 
földrajzi hatályát, és ennek elvégzését 
követően tájékoztassa a Bizottságot, a 
tagállamokat és az engedély jogosultját.
Az 1829/2003/EK rendelet szerinti 
engedélyek esetében pedig a Bizottság 
módosítja ennek megfelelően az 
engedélyezési döntést anélkül, hogy 
alkalmazná az említett rendelet 35.
cikkének (2) bekezdésében foglalt eljárást.
A Bizottság megfelelően tájékoztatja a 

törölve
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tagállamokat és az engedély jogosultját.

Or. fr

Módosítás 298
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 c cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(3) Amennyiben az engedélyt már 
megadták és az engedély jogosultja az e 
cikk (1) bekezdésében említett kéréshez az 
annak továbbításától számított 30 napon 
belül kifejezett vagy hallgatólagos 
beleegyezését adta, az engedélynek meg 
kell felelnie az engedély jogosultja által 
elfogadottaknak. Az ezen irányelv szerinti 
írásos hozzájárulások esetében az illetékes 
hatóság feladata, hogy az engedély 
jogosultja által kifejezetten vagy 
hallgatólagosan elfogadottaknak 
megfelelően módosítsa a hozzájárulás 
földrajzi hatályát, és ennek elvégzését 
követően tájékoztassa a Bizottságot, a 
tagállamokat és az engedély jogosultját. Az 
1829/2003/EK rendelet szerinti engedélyek 
esetében pedig a Bizottság módosítja ennek 
megfelelően az engedélyezési döntést 
anélkül, hogy alkalmazná az említett 
rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében 
foglalt eljárást. A Bizottság megfelelően 
tájékoztatja a tagállamokat és az engedély 
jogosultját.

(3) Amennyiben az engedélyt már 
megadták és a Bizottság vagy az 
engedélyező szerv az e cikk (1) 
bekezdésében említett kéréshez az annak 
továbbításától számított 30 napon belül 
kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezését 
adta, az engedélynek meg kell felelnie a 
Bizottság vagy az engedélyező szerv által 
elfogadottaknak. Az ezen irányelv szerinti 
írásos hozzájárulások esetében az illetékes 
hatóság feladata, hogy a Bizottság vagy az 
engedélyező szerv által kifejezetten vagy 
hallgatólagosan elfogadottaknak 
megfelelően módosítsa a hozzájárulás 
földrajzi hatályát, és ennek elvégzését 
követően tájékoztassa a Bizottságot, a 
tagállamokat és az engedély jogosultját. Az 
1829/2003/EK rendelet szerinti engedélyek 
esetében pedig a Bizottság módosítja ennek 
megfelelően az engedélyezési döntést 
anélkül, hogy alkalmazná az említett 
rendelet 35. cikkének (2) bekezdésében 
foglalt eljárást. A Bizottság megfelelően 
tájékoztatja a tagállamokat és az engedély 
jogosultját

Or. en

Módosítás 299
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte
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A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 c cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
vagy adott esetben az engedély jogosultja 
ellenzi a szóban forgó kérést, a 26b. cikk 
(3)–(9) bekezdését kell értelemszerűen 
alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 300
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 c cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

(4) Amennyiben a bejelentő/kérelmező 
vagy adott esetben az engedély jogosultja 
ellenzi a szóban forgó kérést, a 26b. cikk 
(3)–(9) bekezdését kell értelemszerűen 
alkalmazni.

(4) A bejelentők/kérelmezők semmilyen 
módon nem élhetnek kifogással a 
tagállamok döntésével szemben.

Or. fr

Módosítás 301
Renate Sommer

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés
2001/18/EK irányelv
26 c cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Tanács álláspontja Módosítás

(5a) A tagállamok biztosítják, hogy azok a 
mezőgazdasági termelők, akik korábban 
már engedélyezett GMO-kat termesztenek, 
elegendő idővel rendelkezzenek az 
alkalmazkodáshoz, és visszamenőleges 
hatállyal ne lehessen őket felelősségre 
vonni. A már termesztett GMO-k 
engedélyének visszavonására irányuló 
intézkedést ezért a termesztési szakasz 
kezdete előtt legalább 12 hónappal 
nyilvánosságra kell hozni. A 
mezőgazdasági termelőket kártalanítani 
kell azokért a már megvásárolt 
géntechnológiával módosított 
vetőmagvakért, amelyeket a termesztési 
tilalom után már nem szabad elvetni.

Or. de

Módosítás 302
Renate Sommer

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:

„26ca. cikk

Vetőmagokra vonatkozó küszöbértékek

A Bizottság a hagyományos 
vetőmagokban kimutatható GMO-nyomok 
címkézéséhez küszöbértékeket állapít meg, 
a még valamennyi gazdasági szereplő 
számára kivitelezhető, arányos és 
működőképes legalacsonyabb szinten.”

Or. en
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Módosítás 303
Julie Girling

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

A Tanács álláspontja Módosítás

(1a) Az irányelv a következő cikkel 
egészül ki:

„26ca. cikk

Vetőmagokra vonatkozó küszöbértékek

A Bizottság a Környezetvédelmi Tanács 
2008. december 4-én elfogadott 
következtetései alapján megvizsgálja, hogy 
szükség van-e címkézési határérték 
meghatározására a GMO-knak a 
hagyományos vetőmagokban való nem 
szándékos előfordulása tekintetében. A 
Bizottság gondoskodik arról, hogy a 
tervezett határértéket azon a 
legalacsonyabb szinten állapítsa meg, ami 
még valamennyi gazdasági szereplő 
számára kivitelezhető, arányos és 
működőképes, valamint amely hozzájárul 
a mezőgazdasági termelők és a fogyasztók 
választási szabadságának biztosításához.

A Bizottság továbbá értékeli, 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 304
Bart Staes
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
2 cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-
ét+ követően jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a 
tagállamok hogyan éltek az ezen 
irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve 
többek között arra is, hogy a rendelkezések 
mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele 
tekintetében, hogy a tagállamok 
korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak 
a területük egészén vagy annak egy részén 
történő termesztését, illetve a belső piac 
zavartalan működése tekintetében. A 
jelentést a Bizottság által megfelelőnek 
ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik. A 
Bizottság beszámol arról is, hogy milyen 
eredményeket sikerült elérni a Hatóság 
által készített, a géntechnológiával 
módosított növények környezeti 
kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi 
megerősített iránymutatás normatív 
jellege tekintetében.

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-
ét+ követően jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a 
tagállamok hogyan éltek az ezen 
irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve 
többek között arra is, hogy a rendelkezések 
mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele 
tekintetében, hogy a tagállamok 
korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak 
a területük egészén vagy annak egy részén 
történő termesztését, illetve a belső piac 
zavartalan működése tekintetében. A 
jelentést a Bizottság által megfelelőnek 
ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik.

__________________ __________________
+ Kérjük, illesszék be ezen irányelv 
hatálybalépésnek dátumát. HL:

+ Kérjük, illesszék be ezen irányelv 
hatálybalépésnek dátumát. HL:

Or. en

Indokolás

A Bizottságot a GMO-kkal kapcsolatos környezeti kockázatértékelésről szóló végrehajtási 
rendelettervezet előterjesztésére felszólító módosításhoz kapcsolódóan.

Módosítás 305
Younous Omarjee

A Tanács álláspontja
2 cikk
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A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-
ét+ követően jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a 
tagállamok hogyan éltek az ezen 
irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve 
többek között arra is, hogy a rendelkezések 
mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele 
tekintetében, hogy a tagállamok 
korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak 
a területük egészén vagy annak egy részén 
történő termesztését, illetve a belső piac 
zavartalan működése tekintetében. A 
jelentést a Bizottság által megfelelőnek 
ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik. A 
Bizottság beszámol arról is, hogy milyen 
eredményeket sikerült elérni a Hatóság 
által készített, a géntechnológiával 
módosított növények környezeti 
kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi 
megerősített iránymutatás normatív 
jellege tekintetében.

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-
ét+ követően jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a 
tagállamok hogyan éltek az ezen 
irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve 
többek között arra is, hogy a rendelkezések 
mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele 
tekintetében, hogy a tagállamok 
korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak 
a területük egészén vagy annak egy részén 
történő termesztését, illetve a belső piac 
zavartalan működése tekintetében. A 
jelentést a Bizottság által megfelelőnek 
ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik.

A Bizottság ezenkívül a lehető legrövidebb 
időn belül normatív jelleget ad a Hatóság 
által készített, a géntechnológiával 
módosított növények környezeti 
kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi 
megerősített iránymutatásnak.

__________________ __________________

+HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv 
hatálybalépésnek dátumát.

+HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv 
hatálybalépésnek dátumát.

Or. fr

Módosítás 306
Gilles Pargneaux

A Tanács álláspontja
2 cikk
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A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság legkésőbb egy évvel …-át/-ét+

követően jogalkotási javaslatot tesz közzé 
annak érdekében, hogy normatív jelleget 
adjon az Európai Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság által 2010-ben kiadott, a 
géntechnológiával módosított növények 
környezeti kockázatértékeléséről szóló, 
megerősített iránymutatásnak.

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-
ét+ követően jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a 
tagállamok hogyan éltek az ezen 
irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve 
többek között arra is, hogy a rendelkezések 
mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele 
tekintetében, hogy a tagállamok 
korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak 
a területük egészén vagy annak egy részén 
történő termesztését, illetve a belső piac 
zavartalan működése tekintetében. A 
jelentést a Bizottság által megfelelőnek 
ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik. A 
Bizottság beszámol arról is, hogy milyen 
eredményeket sikerült elérni a Hatóság 
által készített, a géntechnológiával 
módosított növények környezeti 
kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi 
megerősített iránymutatás normatív jellege 
tekintetében.

A Bizottság ezenkívül legkésőbb négy 
évvel …-át/-ét követően jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
arról, hogy a tagállamok hogyan éltek az 
ezen irányelvben foglalt lehetőséggel, 
kitérve többek között arra is, hogy a 
rendelkezések mennyire hatékonyak annak 
lehetővé tétele tekintetében, hogy a 
tagállamok korlátozzák vagy megtiltsák a 
GMO-knak a területük egészén vagy annak 
egy részén történő termesztését, illetve a 
belső piac zavartalan működése 
tekintetében. A jelentést a Bizottság által 
megfelelőnek ítélt jogalkotási javaslatok is 
kísérhetik. A Bizottság beszámol arról is,
hogy milyen eredményeket sikerült elérni a 
Hatóság által készített, a géntechnológiával 
módosított növények környezeti 
kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi 
megerősített iránymutatás normatív jellege 
tekintetében.

__________________ __________________
+HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv 
hatálybalépésnek dátumát.

+HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv 
hatálybalépésnek dátumát.

Or. fr

Indokolás

A módosítás célja a GMO-k értékelési eljárásainak megerősítése. Az EFSA korszerűsítette az 
iránymutatást, és 2010 novemberében közzétett egy felülvizsgált dokumentumot. A Bizottság 
azonban mindmáig nem terjesztett elő arra irányuló javaslatot, hogy e rendelkezések 
normatív jelleget kapjanak. Ezért e módosítás egy éves határidőt tűz a Bizottságnak arra, 
hogy közzétegye a 2001/18/EK irányelv II. mellékletében foglalt iránymutatások kiigazítását.
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Módosítás 307
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

A Tanács álláspontja
2 cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-
ét+ követően jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a 
tagállamok hogyan éltek az ezen 
irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve 
többek között arra is, hogy a rendelkezések 
mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele 
tekintetében, hogy a tagállamok 
korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak 
a területük egészén vagy annak egy részén 
történő termesztését, illetve a belső piac 
zavartalan működése tekintetében. A 
jelentést a Bizottság által megfelelőnek 
ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik. A
Bizottság beszámol arról is, hogy milyen 
eredményeket sikerült elérni a Hatóság 
által készített, a géntechnológiával 
módosított növények környezeti 
kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi 
megerősített iránymutatás normatív 
jellege tekintetében.

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-
ét+ követően jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a 
tagállamok hogyan éltek az ezen 
irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve 
többek között arra is, hogy a rendelkezések 
mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele 
tekintetében, hogy a tagállamok 
korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak 
a területük egészén vagy annak egy részén 
történő termesztését, illetve a belső piac 
zavartalan működése tekintetében. A 
jelentést a Bizottság által megfelelőnek 
ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik.
Ezen idő alatt a Bizottság felkéri az 
EFSA-t értékelési módszerének 
módosítására. A 2010-ben közzétett 
iránymutatásokat felül kell vizsgálni és ki 
kell egészíteni a GMO-hibridek („stacked 
events”) állatokra gyakorolt hatásának 
vizsgálatával. A tanulmányoknak 
ezenkívül hosszabb időszakra és nagyobb 
számú állatra kell kiterjedniük.

__________________ __________________
+HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv 
hatálybalépésnek dátumát.

+HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv 
hatálybalépésnek dátumát.

Or. fr

Indokolás

A többszörösen módosított GMO-k („stacked events” vagy GMO-hibridek) immár a 
genetikailag módosított növények jóval több mint felét képviselik (az Egyesült Államokban a 
búza 71%-a és a gyapot 2/3-a ilyen), ezért feltétlenül szükség van értékelésükre és az EFSA 
gyakorlatának módosítására.
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Módosítás 308
Michel Dantin, Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

A Tanács álláspontja
2 cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-
ét+ követően jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a 
tagállamok hogyan éltek az ezen 
irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve 
többek között arra is, hogy a rendelkezések 
mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele 
tekintetében, hogy a tagállamok 
korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak 
a területük egészén vagy annak egy részén 
történő termesztését, illetve a belső piac 
zavartalan működése tekintetében. A 
jelentést a Bizottság által megfelelőnek 
ítélt jogalkotási javaslatok is kísérhetik. A
Bizottság beszámol arról is, hogy milyen 
eredményeket sikerült elérni a Hatóság 
által készített, a géntechnológiával 
módosított növények környezeti 
kockázatértékeléséről szóló, 2010. évi 
megerősített iránymutatás normatív 
jellege tekintetében.

A Bizottság legkésőbb négy évvel …-át/-
ét+ követően jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a 
tagállamok hogyan éltek az ezen 
irányelvben foglalt lehetőséggel, kitérve 
többek között arra is, hogy a rendelkezések 
mennyire hatékonyak annak lehetővé tétele 
tekintetében, hogy a tagállamok 
korlátozzák vagy megtiltsák a GMO-knak 
a területük egészén vagy annak egy részén 
történő termesztését, illetve a belső piac 
zavartalan működése tekintetében. A 
Bizottság legkésőbb egy évvel …-át/-ét+

követően jogalkotási javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé azzal 
a céllal, hogy a 2001/18/EK irányelv II. 
mellékletét összhangba hozza az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóságnak a 
géntechnológiával módosított növények 
kockázatértékeléséről szóló új 
iránymutatásaival.

__________________ __________________
+HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv 
hatálybalépésnek dátumát.

+HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv 
hatálybalépésnek dátumát.

Or. fr

Módosítás 309
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

2a. cikk

A Bizottság legkésőbb …-ig+ a GMO-kkal 
kapcsolatos környezeti 
kockázatértékelésről szóló végrehajtási 
rendelettervezetet terjeszt elő. A 
végrehajtási rendelet többek között 
biztosítja, hogy a környezeti 
kockázatértékelés során megfelelően 
figyelembe vegyék az alábbiakat:

– a géntechnológiával módosított 
növények hosszú távú közvetlen és 
közvetett környezeti hatásai;

– a nem célszervezetekre gyakorolt 
lehetséges hatások;

– a géntechnológiával módosított 
növények termesztésére kijelölt fogadó 
környezet és földrajzi területek jellemzőit;

– a rovarkártevők és gyomnövények 
peszticidekkel szembeni ellenállása;

– a gyomirtószer-rezisztens, 
géntechnológiával módosított növények 
miatt a gyomirtók használatában 
bekövetkező változások lehetséges 
környezeti hatásai.

A végrehajtási rendeletnek egyúttal azt is 
szavatolnia kell, hogy a környezeti 
kockázatértékelés megfelelően kitérjen a 
tudományos bizonytalanságokra és a 
tudományos adatok eltérő értelmezésére.

__________________

 + Kérjük, illesszék be a következő 
dátumot: az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított hat hónap.
HL:

Or. en

Indokolás

Gondoskodni kell arról, hogy az alkalmazás mellőzésére biztosított lehetőséggel a tagállamok 
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csak hatékonyabb harmonizált kockázatértékelés alapján élhessenek. Az EFSA már 2010-ben 
elkészítette a GMO-kkal kapcsolatos környezeti kockázatértékelésre vonatkozó 
iránymutatásait, valamint véleményt tett közzé a géntechnológiával módosított növények nem 
célszervezetekre gyakorolt lehetséges hatásainak értékeléséről. A Bizottság vállalta, hogy 
végrehajtási rendeletet terjeszt elő, amelynek alapján a GMO-k engedélyezése iránti kérelmek 
benyújtásakor a kérelmezők, illetve a kockázatértékelést végzők is eljárhatnak. Ennek ellenére 
az ügyben azóta nem történt előrelépés. 

Módosítás 310
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
2 b cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

2b. cikk

A Bizottság legkésőbb …-ig+ jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 2001/18/EK irányelv 
végrehajtásáról. A jelentésben a 
tagállamoknak címzett konkrét 
ajánlásokat kell megfogalmazni, és azt a 
Bizottság által megfelelőnek ítélt 
jogalkotási javaslatok is kísérhetik.

__________________
+ Kérjük, illesszék be a következő dátumot:
az ezen irányelv hatálybalépésétől 
számított három év. HL:

Or. en

Módosítás 311
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
2 c cikk (új)

A Tanács álláspontja Módosítás

2c. cikk
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Átültetés

(1) A tagállamok legkésőbb ...-ig 
hatályba léptetik az ezen irányelvnek való 
megfeleléshez szükséges törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket.
Erről haladéktalanul értesítik a 
Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 
rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 
erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 
kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 
kell fűzni. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az ezen irányelv által 
szabályozott területen fogadnak el.

__________________

 + Kérjük, illesszék be a következő 
dátumot: az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított 12 hónap. HL:

Or. en

Indokolás

Mivel az irányelv kötelező követelményeket ír elő például az együtt-termesztésre és a 
felelősségre vonatkozóan, rendelkezni kell az átültetésről. 

Módosítás 312
Bart Staes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

A Tanács álláspontja
2 d cikk (új)
1829/2003/EK rendelet
7 cikk – 3 bekezdés, 19 cikk – 3 bekezdés, 35 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja Módosítás

2d. cikk

Az 1829/2003/EK rendelet az alábbiak 
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szerint módosul:

(1) A 7. cikk (3) bekezdésében és a 19.
cikk (3) bekezdésében a 35. cikk 
(2) bekezdésére utaló hivatkozást a 35.
cikk (3) bekezdésére való hivatkozás váltja 
fel.

(2) A 35. cikk (3) bekezdése a 
következőkkel egészül ki:

„Az 5a. cikk (3) és (4) bekezdésétől eltérve 
azonban kedvező tanácsi vélemény 
hiányában nem fogadható el a GMO-t 
engedélyező tervezett intézkedés.”

Or. en

Indokolás

Juncker bizottsági elnök egyértelműen kijelentette, hogy mielőbb demokratikusabbá kívánja 
tenni a GMO-k engedélyezésével kapcsolatos döntéshozatali folyamatot. A jelenlegi 
javaslattal lehetőség nyílik e probléma haladéktalan kezelésére. A GMO-kkal kapcsolatos 
jogszabályoknak a Szerződéssel történő összehangolásáig a szabályozási bizottsági eljárásra 
való hivatkozásnak az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra való utalással 
történő felváltása gyors megoldás lehet, ha azt az eljárás demokratizálását előíró rendelkezés 
egészíti ki.

Módosítás 313
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Marco Affronte

A Tanács álláspontja
3 cikk

A Tanács álláspontja Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. A tagállamok az 
irányelv hatálybalépésétől számított 
6 hónapon belül a 2001/18/EK irányelvet 
végrehajtó nemzeti jogszabályuk 
módosításával átültetik ezen irányelv 
tartalmát.

Or. en
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Indokolás

Noha az irányelv végrehajtása a termesztési tilalmat elrendelni kívánó tagállamok érdeke, 
tekintettel arra, hogy legalább az egyik jogalap a 114. cikk, a fokozottabb uniós szintű 
harmonizáció érdekében célszerűbb előírni egy olyan határidőt, ameddig a tagállamoknak át 
kell ültetniük az irányelvet nemzeti jogukba.

Módosítás 314
Julie Girling, Jan Huitema

A Tanács álláspontja
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
2001/18/EK irányelv
1 A melléklet – 2 rész – 1 bekezdés

Hatályos szöveg Módosítás

(1a) Az IA. melléklet 2. részének 1. pontja 
helyébe a következő szöveg lép:

A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
említett eljárások, amelyek nem 
eredményeznek géntechnológiai 
módosítást, feltéve hogy nem alkalmaznak 
rekombináns nukleinsav molekulákat, vagy 
más GMO-kat, csak olyanokat, amelyeket 
a I.B. melléklet által kizárt 
eljárásoktól/módszerektől eltérő 
eljárással/módszerrel állítottak elő:

A 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
említett eljárások, amelyek nem 
eredményeznek géntechnológiai 
módosítást, feltéve hogy nem alkalmaznak 
rekombináns nukleinsav molekulákat, vagy 
más GMO-kat, csak olyanokat, amelyeket 
a I.B. melléklet által kizárt 
eljárásoktól/módszerektől eltérő 
eljárással/módszerrel állítottak elő:

(1) in vitro megtermékenyítés, (1) in vitro megtermékenyítés,

(2) természetes folyamatok, mint például:
konjugáció, transzdukció, transzformáció,

(2) természetes folyamatok, mint például:
konjugáció, transzdukció, transzformáció,

(3) poliploid indukció. (3) poliploid indukció.

(4) ciszgenezis.

Or. en

Indokolás

A ciszgenezis és intragenezis útján előállított növények biztonsági értékeléséről szóló 
tudományos véleményében az EFSA géntechnológiával módosított szervezetekkel foglalkozó 
testülete megállapította, hogy „a ciszgenezissel és a hagyományos módon termesztett 
növények esetében a kapcsolódó veszélyek hasonlók, míg az intragenezis és transzgenezis 
útján előállított növények új veszélyeket hordozhatnak”. A ciszgenezis útján előállított 
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növényeket tehát nem indokolt bevonni ezen irányelv hatálya alá.


