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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

21.10.2015 A8-0046/106 

Módosítás  106 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – i d alpont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 id. növényekből vagy azok részeiből álló, 

azokból izolált vagy előállított 

élelmiszerek, kivéve, ha az élelmiszer 

korábbi, élelmiszerként történő 

biztonságos felhasználása adatokkal 

igazolható, és olyan növényből vagy 

ugyanazon faj bármely fajtájából áll, 

izolálták vagy állították elő, amelyet: 

 – az Unión belül 1997. május 15. előtt 

élelmiszer előállítására használt, 

hagyományos szaporítási gyakorlatok 

alapján állítottak elő; vagy 

 – az Unión belül 1997. május 15. előtt 

élelmiszer előállítására nem használt, nem 

hagyományos szaporítási gyakorlatok 

alapján állítottak elő, és e gyakorlatok 

nem idéznek elő olyan számottevő 

változást az élelmiszerek összetételében 

vagy szerkezetében, amely kihat azok 

tápértékére, az anyagcserére vagy a 

bennük található nemkívánatos anyagok 

mennyiségére; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/107 

Módosítás  107 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – i e alpont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ie. állatokból vagy részeikből álló, azokból 

izolált vagy azokból előállított élelmiszer, 

az 1997. május 15. előtt alkalmazott 

hagyományos tenyésztési gyakorlatokkal 

nyert, élelmiszer előállítására használt 

állatok és a belőlük származó olyan 

élelmiszerek kivételével, amelyek Unión 

belüli korábbi, élelmiszerként történő 

biztonságos felhasználása adatokkal 

igazolható; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/108 

Módosítás  108 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – i f alpont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 if. állatokból, növényekből, 

mikroorganizmusokból, gombákból vagy 

algákból származó sejkultúrákból vagy 

szövetkultúrákból álló, azokból izolált 

vagy előállított élelmiszerek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/109 

Módosítás  109 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – ii alpont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. az 1169/2011/EU rendelet 2. cikke (2) 

bekezdésének t) pontjában meghatározott 

mesterséges nanoanyagot tartalmazó vagy 

abból álló élelmiszer; 

ii. az e bekezdés aa) pontjában 

meghatározott „mesterséges 

nanoanyagokból” álló élelmiszer; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/110 

Módosítás  110 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii alpont – 1 francia bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– az i. pontnak megfelelő új gyártási 

eljárással készülnek; vagy 

– az e bekezdés a) pontja i. alpontjának 

megfelelően, az Unión belül 1997. május 

15. előtt élelmiszer előállítására nem 

használt gyártási eljárással készülnek; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/111 

Módosítás  111 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – iii alpont – 2 francia bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

– az 1169/2011/EU rendelet 2. cikke (2) 

bekezdésének t) pontjában meghatározott 

mesterséges nanoanyagot tartalmaznak 

vagy abból állnak; 

az e bekezdés aa) pontjában meghatározott 

„mesterséges nanoanyagot” tartalmaznak 

vagy abból állnak; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/112 

Módosítás  112 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont – -iv a alpont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iva. klónozott állatokból és/vagy 

utódaikból származó élelmiszer, a 29a. 

cikkre is figyelemmel; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/113 

Módosítás  113 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) „mesterséges nanoanyag”: olyan 

szándékosan előállított anyag, amely nem 

kötött állapotban, illetve aggregátum vagy 

agglomerátum formájában részecskéket 

tartalmaz, melyeknek legalább egy külső 

mérete a részecskéknek a darabszám 

szerinti méreteloszlás alapján vett 

legalább 10%-a esetében az 1–100 nm-es 

mérettartományba esik; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/114 

Módosítás  114 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az új élelmiszerek Unión belüli 

forgalomba hozatalának engedélyezését és 

az uniós jegyzék 8. cikkben előírt 

naprakésszé tételét szolgáló eljárás a 11. 

cikk szerinti végrehajtási aktus 

elfogadásával zárul. 

(3) Az új élelmiszerek Unión belüli 

forgalomba hozatalának engedélyezését és 

az uniós jegyzék 8. cikkben előírt 

naprakésszé tételét szolgáló eljárás a 11. és 

a 26a. cikk szerinti felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus elfogadásával zárul. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

21.10.2015 A8-0046/115 

Módosítás  115 

Pavel Poc 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0046/2014 

James Nicholson 

Új élelmiszerek 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság az EFSA szakvéleményének 

közzétételét követő kilenc hónapon belül a 

27. cikk (1) bekezdésében említett 

bizottság elé terjeszti az uniós jegyzék 

naprakésszé tételét szolgáló végrehajtási 

jogi aktus tervezetét, figyelembe véve a 

következőket: 

A Bizottság a Hatóság szakvéleményének 

közzétételét követő hét hónapon belül 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus 

tervezetét nyújtja be az új élelmiszer uniós 

forgalomba hozatalának engedélyezésére, 

és az uniós jegyzék naprakésszé tételére 

vonatkozóan, figyelembe véve a 

következőket: 

Or. en 

 

 


