
 

AM\1072901HU.doc  PE567.727v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Európai Parlament 
2014-2019  

 

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
 

2015/0093(COD) 

18.9.2015 

MÓDOSÍTÁS: 
1 - 55 

Jelentéstervezet 

Giovanni La Via 

(PE560.784v01-00) 

A tagállamok lehetősége a géntechnológiával módosított élelmiszerek és 

takarmányok területükön való felhasználásának korlátozására, illetve 

megtiltására 

Rendeletre irányuló javaslat 

(COM(2015)0177 – C8-0107/2015 – 2015/0093(COD)) 



 

PE567.727v01-00 2/42 AM\1072901HU.doc 

HU 

 

AM_Com_LegReport 



 

AM\1072901HU.doc 3/42 PE567.727v01-00 

 HU 

Módosítás  1 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Marco Affronte 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 a bevezető hivatkozás (új) 

 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel Jean-Claude Juncker 

nyitóbeszédére, amely az Európai 

Bizottság elnökjelöltjeként az Európai 

Parlament 2014. július 15-i plenáris 

ülésén, Strasbourgban hangzott el1a; 

 ________________ 

 1a „Gondoskodni fogok róla, hogy 

felülvizsgálják a különböző GMO-

engedélyekre vonatkozó eljárási 

szabályokat. Nem akarom, hogy a 

Bizottság a tagállamok többségének 

támogatása nélkül tudjon döntést hozni”.  

Or. en 

Indokolás 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf 

 

 

Módosítás  2 

Guillaume Balas 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel Jean-Claude Juncker, az 

Európai Bizottság megválasztott 

elnökének az Európai Parlament 2014. 
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július 15-i plenáris ülésén, Strasbourgban 

mondott beszédére; 

Or. en 

 

Módosítás  3 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 b bevezető hivatkozás (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel a Bizottság 2014. december 

16-án elfogadott munkaprogramjára1a; 

 __________________ 

 1a Lásd a Bizottság 2015. évi 

munkaprogramja I. mellékletének 23. 

pontját („Új kezdeményezésekˮ): A GMO-

kra vonatkozó döntéshozatali folyamat 

felülvizsgálata: „A felülvizsgálat áttekinti, 

hogy a szabályokat hogyan lehetne 

megváltoztatni annak biztosítása 

érdekében, hogy figyelembe vegyék a 

tagállamok többségi álláspontját.ˮ  

Or. en 

Indokolás 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm) 

 

Módosítás  4 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 c bevezető hivatkozás (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel a Lepidoptera rendbe tartozó 

egyes kártevőkkel szembeni ellenálló 

képesség érdekében géntechnológiával 

módosított kukoricakészítménynek (Zea 

mays L., 1507 vonal) a 2001/18/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

szerinti termesztés céljából történő 

forgalomba hozataláról szóló tanácsi 

határozatjavaslatra, és erre vonatkozóan a 

szabályozási bizottságban (2009. február) 

és a Tanácsban (2014. február) tartott 

szavazásra, amelynek során nem 

nyilvánítottak véleményt, 

Or. en 

Indokolás 

A termesztési célú GMO-kra vonatkozó, vélemény nélküli szavazások 

(http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2016120%202013%20INIT 4) 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/EN/genaff/140991.pdf) 

arra késztették Juncker elnököt, hogy javasolja az uniós engedélyezési szabályok módosítását. 

Nyilvánvaló, hogy a GMO-k engedélyezésével kapcsolatos „demokratikus deficitˮ nem 

korlátozódik az élelmiszerként, illetve takarmányként használt géntechnológiára. 

 

Módosítás  5 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

4 d bevezető hivatkozás (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 – tekintettel a Lepidoptera rendbe tartozó 

egyes kártevőkkel szembeni ellenálló 

képesség érdekében géntechnológiával 

módosított kukoricakészítménynek (Zea 
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mays L., 1507 vonal) a 2001/18/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv 

szerinti termesztés céljából történő 

forgalomba hozataláról szóló európai 

parlamenti állásfoglalásra, amelyben az 

Európai Parlament elutasítja a javaslat 

elfogadását;  

Or. en 

Indokolás 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/2974%28RSP

%29&l=en 

 

Módosítás  6 

Sirpa Pietikäinen 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

2 bekezdés 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

2. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza 

javaslatát; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza 

javaslatát és nyújtson be új javaslatot, 

amely az Európai Parlament előtt 

ismertetett politikai iránymutatásokat 

hajtja végre;  

Or. en 

 

Módosítás  7 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

2 bekezdés 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

2. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza 2. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza 
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javaslatát; javaslatát és nyújtson be egy új javaslatot, 

teljesítve a Bizottság elnökének arra 

vonatkozóan tett ígéretét, hogy a GMO-k 

engedélyezéséről szóló döntések során 

figyelembe fogják venni a tagállamok 

többségi álláspontját;  

Or. en 

Indokolás 

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökjelöltje az Európai Parlament 2014. július 

15-i strasbourgi plenáris ülésén mondott beszédében ígéretet tett a GMO-k engedélyezésére 

vonatkozó szabályok módosítására („Gondoskodni fogok róla, hogy felülvizsgálják a 

különböző GMO-engedélyekre vonatkozó eljárási szabályokat. Nem akarom, hogy a Bizottság 

a tagállamok többségének támogatása nélkül tudjon döntést hozni”. 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_en.pdf). A szabályok uniós szinten tartása – ahogyan az 

a Bizottság javaslatában szerepel – nem jelent megoldást. 

 

Módosítás  8 

Guillaume Balas 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

2 bekezdés 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

2. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza 

javaslatát; 

2. felhívja a Bizottságot, hogy vonja vissza 

javaslatát és nyújtson be egy új javaslatot, 

amely maradéktalanul figyelembe veszi az 

uniós tagállamok többségének a GMO-

engedélyezéssel kapcsolatos ellenkezését; 

Or. en 

 

Módosítás  9 

Marijana Petir, Norbert Erdős, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrej Plenković, Alojz 

Peterle, Patricija Šulin, Milan Zver 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

2 a bekezdés (új) 
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 2a. felszólítja a Bizottságot, hogy az e 

javaslatra vonatkozó európai parlamenti 

határozat elfogadásától számított hat 

hónapon belül nyújtson be jogalkotási 

javaslatot, amely lehetővé tenné a 

tagállamok számára a géntechnológiával 

módosított élelmiszerek és takarmányok 

területükön való felhasználásának önálló 

korlátozását, illetve megtiltását; 

Or. en 

 

Módosítás  10 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

2 a bekezdés (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 2a. felszólítja a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy az új javaslat a GMO-

engedélyezéssel kapcsolatos döntéseket 

illetően megfelelően figyelembe vegye az 

Európai Parlament véleményét; 

Or. en 

 

Módosítás  11 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Lynn Boylan 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

2 b bekezdés (új) 
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Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 2b. felszólítja a Bizottságot, hogy 

mindaddig, amíg nem születik egyetértés 

az új javaslatról, ne terjessze elő 

semmilyen új GMO-változat 

engedélyezését és ne újítsa meg a régiek 

engedélyét sem; 

Or. en 

 

Módosítás  12 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

2 c bekezdés (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 2c. felszólítja a Bizottságot, hogy hosszú 

távú megközelítést alkalmazzon a 

proteinekre vonatkozó politika 

felülvizsgálatakor, és a 

takarmányimporttól való jelenlegi függés 

jelentős csökkentése érdekében olyan 

megfelelő intézkedéseket hozzon, amelyek 

elősegítik a mezőgazdasági termelők 

számára a vetésforgó rendszerek javítását 

és a takarmány helyi termesztését;  

Or. en 

 

Módosítás  13 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

2 d bekezdés (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 2d. felszólítja a Bizottságot, hogy 

kiegyensúlyozott alapokat teremtsen a 
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demokratikus döntéshozatalhoz, 

mindenekelőtt azzal, hogy javítja a 

kockázatértékelést – mivel a GMO-k 

továbbra is jelentős kockázatot és 

bizonytalanságot hordoznak –, és 

gondoskodik arról, hogy GMO-k 

szándékos kibocsátása vagy forgalomba 

hozatala nyomán felmerülő esetleges 

veszélyekre irányuló független kutatások 

számára rendelkezésre álljanak a 

szükséges források; 

Or. en 

 

Módosítás  14 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet 

2 e bekezdés (új) 

 

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás 

 2e. felszólítja a Bizottságot, hogy növelje 

az átláthatóságot és a fogyasztók 

választási lehetőségeit oly módon, hogy 

biztosítja a GMO-takarmánnyal etetett 

állatokból származó termékek ennek 

megfelelő címkézését; 

Or. en 

 

Módosítás  15 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 

114. cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 114. 

cikkére és 291. cikkének (3) bekezdésére, 
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Or. en 

Indokolás 

A GMO-k engedélyezési eljárásának javítása érdekében módosítani kell a 182/2011/EU 

rendeletet, amely a 291. cikk (3) bekezdésén alapul. 

 

Módosítás  16 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 bevezető hivatkozás 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 

114. cikkére, 

tekintettel az Európai Unió működéséről 

szóló szerződésre és különösen annak 114. 

cikkére, 168. cikke (7) bekezdésére, 169. 

cikke (4) bekezdésére és 193. cikkére, 

Or. it 

 

Módosítás  17 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 2001/18/EK irányelv és az 

1829/2003/EK rendelet egyaránt uniós 

szintű központosított engedélyezési eljárást 

állapítanak meg, amelynek értelmében a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

GMO-k, valamint a géntechnológiával 

módosított élelmiszerek és takarmányok 

engedélyezésére irányuló kérelmek 

elfogadásáról vagy elutasításáról 

végrehajtási határozatokat fogadjon el a 

szóban forgó GMO-k, valamint 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok abból a szempontból való 

értékelése alapján, hogy azok milyen 

(2) A 2001/18/EK irányelv és az 

1829/2003/EK rendelet egyaránt uniós 

szintű központosított engedélyezési eljárást 

állapítanak meg, amelynek értelmében a 

Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

GMO-k, valamint a géntechnológiával 

módosított élelmiszerek és takarmányok 

engedélyezésére irányuló kérelmek 

elfogadásáról vagy elutasításáról 

végrehajtási határozatokat fogadjon el a 

szóban forgó GMO-k, valamint 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok abból a szempontból való 

értékelése alapján, hogy azok milyen 
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potenciális kockázatot jelenthetnek az 

emberi vagy állati egészségre vagy a 

környezetre nézve. Az 

1829/2003/EK rendelet kimondja továbbá, 

hogy adott esetben egyéb jogszerű 

tényezőket is figyelembe lehet venni. 

potenciális kockázatot jelenthetnek az 

emberi vagy állati egészségre vagy a 

környezetre nézve. Mindkét rendelet – az 

1829/2003/EK rendelet és a 178/2002/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet1a – 

egyaránt előírja a Bizottság számára, 

hogy a határozattervezet benyújtásakor az 

egyéb jogszerű tényezőket is figyelembe 

vegye. 

 ______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2002. január 28-i 178/2002/EK rendelete 

az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről, az Európai 

Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 

vonatkozó eljárások megállapításáról (HL 

L 31., 2002.2.1., 1. o.). 

Or. en 

Indokolás 

A módosítás megad egy olyan újabb hivatkozást az általános élelmiszerjogra, amelyben 

szintén hivatkoznak az „egyéb jogszerű tényezőkreˮ.  

 

Módosítás  18 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A növényekbe, valamint az 

élelmiszerekbe és takarmányokba történő 

géntechnológiai beavatkozás megosztja a 

véleményeket a tagállamokban, és ez a 

GMO-k, valamint a géntechnológiával 

módosított élelmiszerek és takarmányok 

engedélyezésére irányuló döntéshozatali 

eljárásban is tükröződik. Az 

1829/2003/EK rendelet alkalmazása óta a 

bizottságokban és a Tanácsban megtörtént 

szavazások azt mutatják, hogy még soha 

(4) A növényekbe, valamint az 

élelmiszerekbe és takarmányokba történő 

géntechnológiai beavatkozás megosztja a 

véleményeket a tagállamokban. Az 

1829/2003/EK rendelet alkalmazása óta a 

bizottságokban és a Tanácsban megtörtént 

szavazások azt mutatják, hogy még soha 

nem alakult ki minősített többség akár az 

ilyen termékek engedélyezésének 

támogatása, akár ellenzése kérdésében. Az 

engedélyezésre vonatkozó határozatokat a 
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nem alakult ki minősített többség akár az 

ilyen termékek engedélyezésének 

támogatása, akár ellenzése kérdésében. 

Ezért az engedélyezésre vonatkozó 

határozatokat a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően az eljárás végén a Bizottság 

fogadta el, a tagállami bizottság támogató 

véleménye nélkül. 

hatályos jogszabályoknak megfelelően a 

Bizottság fogadta el, a tagállami bizottság 

támogató véleménye nélkül. 

Or. it 

 

Módosítás  19 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A növényekbe, valamint az 

élelmiszerekbe és takarmányokba történő 

géntechnológiai beavatkozás megosztja a 

véleményeket a tagállamokban, és ez a 

GMO-k, valamint a géntechnológiával 

módosított élelmiszerek és takarmányok 

engedélyezésére irányuló döntéshozatali 

eljárásban is tükröződik. Az 

1829/2003/EK rendelet alkalmazása óta a 

bizottságokban és a Tanácsban megtörtént 

szavazások azt mutatják, hogy még soha 

nem alakult ki minősített többség akár az 

ilyen termékek engedélyezésének 

támogatása, akár ellenzése kérdésében. 

Ezért az engedélyezésre vonatkozó 

határozatokat a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően az eljárás végén a Bizottság 

fogadta el, a tagállami bizottság támogató 

véleménye nélkül. 

(4) A növényekbe, valamint az 

élelmiszerekbe és takarmányokba történő 

géntechnológiai beavatkozás megosztja a 

véleményeket a tagállamokban, és ez a 

termesztési célú GMO-k, valamint a 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok engedélyezésére irányuló 

döntéshozatali eljárásban is tükröződik. A 

bizottságokban és a Tanácsban megtörtént 

szavazások azt mutatják, hogy még soha 

nem alakult ki minősített többség akár az 

ilyen termékek engedélyezésének 

támogatása, akár ellenzése kérdésében. Ez 

idáig az engedélyezésre vonatkozó 

határozatokat az eljárás végén a Bizottság 

fogadta el, a tagállami bizottság támogató 

véleménye nélkül. Ugyanakkor – mivel az 

európai polgárok számára igen érzékeny 

kérdésről van szó – a Bizottságnak 

egyértelmű jelzésre van szüksége arra 

vonatkozóan, hogy miként lépjen fel ilyen 

esetekben. Ezért a 182/2011/EU rendeletet 

ennek megfelelően kell módosítani.  

Or. en 
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Indokolás 

Amint azt a Bizottság elnöke is megígérte, módosítani kell a GMO-k engedélyezésére 

vonatkozó szabályokat. A szabályok jelenlegi uniós szinten tartása nem jelent megoldást. 

 

Módosítás  20 

Lynn Boylan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A növényekbe, valamint az 

élelmiszerekbe és takarmányokba történő 

géntechnológiai beavatkozás megosztja a 

véleményeket a tagállamokban, és ez a 

GMO-k, valamint a géntechnológiával 

módosított élelmiszerek és takarmányok 

engedélyezésére irányuló döntéshozatali 

eljárásban is tükröződik. Az 

1829/2003/EK rendelet alkalmazása óta a 

bizottságokban és a Tanácsban megtörtént 

szavazások azt mutatják, hogy még soha 

nem alakult ki minősített többség akár az 

ilyen termékek engedélyezésének 

támogatása, akár ellenzése kérdésében. 

Ezért az engedélyezésre vonatkozó 

határozatokat a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően az eljárás végén a Bizottság 

fogadta el, a tagállami bizottság támogató 

véleménye nélkül. 

(4) A növényekbe, valamint az 

élelmiszerekbe és takarmányokba történő 

géntechnológiai beavatkozás megosztja a 

véleményeket a tagállamokban, és ez a 

GMO-k, valamint a géntechnológiával 

módosított élelmiszerek és takarmányok 

engedélyezésére irányuló döntéshozatali 

eljárásban is tükröződik. Az 

1829/2003/EK rendelet alkalmazása óta a 

bizottságokban és a Tanácsban megtörtént 

szavazások azt mutatják, hogy még soha 

nem alakult ki minősített többség akár az 

ilyen termékek engedélyezésének 

támogatása, akár ellenzése kérdésében. 

Ezért az engedélyezésre vonatkozó 

határozatokat a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően az eljárás végén a Bizottság 

fogadta el, a tagállami bizottság támogató 

véleménye nélkül. Mindez demokratikus 

deficithez vezetett, amelynek 

felszámolására Jean-Claude Juncker még 

elnökjelöltként kötelezettséget vállalt, 

ígéretet téve az engedélyezési folyamat 

demokratizálására. 

Or. en 

Indokolás 

Juncker elnök az EP 2014. július 14-i strasbourgi ülésén kijelentette, hogy  „Gondoskodni 

fogok róla, hogy felülvizsgálják a különböző GMO-engedélyekre vonatkozó eljárási 

szabályokat. Nem akarom, hogy a Bizottság a tagállamok többségének támogatása nélkül 

tudjon döntést hozni”. 
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Módosítás  21 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Miután a 2001/18/EK irányelv vagy az 

1829/2003/EK rendelet alapján megadták 

az engedélyt valamely GMO-ra vagy 

géntechnológiával módosított élelmiszerre 

vagy takarmányra, a tagállamok csak 

szigorú feltételek mellett tilthatják meg, 

korlátozhatják vagy akadályozhatják a 

szóban forgó termék szabad forgalmát a 

területükön, amely feltételeket az uniós 

jog határozza meg, és amelyek előírják, 

hogy a tagállamoknak igazolniuk kell, 

hogy a szóban forgó termék súlyos 

kockázatot jelent az egészségre vagy a 

környezetre nézve. Néhány tagállam 

alkalmazta a 2001/18/EK irányelv 

23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 

34. cikke szerinti védzáradékot, illetve 

sürgősségi intézkedéseket. Más 

tagállamok az EUMSZ 114. cikkének (5) 

és (6) bekezdésében meghatározott 

értesítési eljárást alkalmazták, amelynek 

esetében szintén előírás a környezet vagy 

a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos 

új tudományos bizonyítékok előterjesztése. 

Más tagállamok egyoldalú tilalmat 

vezettek be. Az említett intézkedések 

némelyikét megtámadták a nemzeti 

joghatóságok vagy a Bíróság előtt is. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdést az uniós szintű engedélyezési eljárás módosításával összefüggésben 

– a Bizottság elnökének javaslatával összhangban – törölni kell. 
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Módosítás  22 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Miután a 2001/18/EK irányelv vagy az 

1829/2003/EK rendelet alapján megadták 

az engedélyt valamely GMO-ra vagy 

géntechnológiával módosított élelmiszerre 

vagy takarmányra, a tagállamok csak 

szigorú feltételek mellett tilthatják meg, 

korlátozhatják vagy akadályozhatják a 

szóban forgó termék szabad forgalmát a 

területükön, amely feltételeket az uniós 

jog határozza meg, és amelyek előírják, 
hogy a tagállamoknak igazolniuk kell, 

hogy a szóban forgó termék súlyos 

kockázatot jelent az egészségre vagy a 

környezetre nézve. Néhány tagállam 

alkalmazta a 2001/18/EK irányelv 

23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 

34. cikke szerinti védzáradékot, illetve 

sürgősségi intézkedéseket. Más 

tagállamok az EUMSZ 114. cikkének (5) 

és (6) bekezdésében meghatározott 

értesítési eljárást alkalmazták, amelynek 

esetében szintén előírás a környezet vagy 

a munkakörnyezet védelmével kapcsolatos 

új tudományos bizonyítékok előterjesztése. 

Más tagállamok egyoldalú tilalmat 

vezettek be. Az említett intézkedések 

némelyikét megtámadták a nemzeti 

joghatóságok vagy a Bíróság előtt is. 

(5) Valamely GMO-nak vagy 

géntechnológiával módosított 

élelmiszernek és takarmánynak a 

2001/18/EK irányelv vagy az 

1829/2003/EK rendelet szerinti, uniós 

szinten történő engedélyezése nem sértheti 
a tagállamok jogát arra, hogy megtiltsák, 

korlátozzák vagy akadályozzák egy vagy 

több, GMO-t tartalmazó élelmiszer vagy 

takarmány forgalomba hozatalát, anélkül, 
hogy akadályoznák azok szabad mozgását. 

Or. it 

 

Módosítás  23 

Lynn Boylan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 



 

AM\1072901HU.doc 17/42 PE567.727v01-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Miután a 2001/18/EK irányelv vagy az 

1829/2003/EK rendelet alapján megadták 

az engedélyt valamely GMO-ra vagy 

géntechnológiával módosított élelmiszerre 

vagy takarmányra, a tagállamok csak 

szigorú feltételek mellett tilthatják meg, 

korlátozhatják vagy akadályozhatják a 

szóban forgó termék szabad forgalmát a 

területükön, amely feltételeket az uniós jog 

határozza meg, és amelyek előírják, hogy a 

tagállamoknak igazolniuk kell, hogy a 

szóban forgó termék súlyos kockázatot 

jelent az egészségre vagy a környezetre 

nézve. Néhány tagállam alkalmazta a 

2001/18/EK irányelv 23. cikke, illetve az 

1829/2003/EK rendelet 34. cikke szerinti 

védzáradékot, illetve sürgősségi 

intézkedéseket. Más tagállamok az 

EUMSZ 114. cikkének (5) és 

(6) bekezdésében meghatározott értesítési 

eljárást alkalmazták, amelynek esetében 

szintén előírás a környezet vagy a 

munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új 

tudományos bizonyítékok előterjesztése. 

Más tagállamok egyoldalú tilalmat 

vezettek be. Az említett intézkedések 

némelyikét megtámadták a nemzeti 

joghatóságok vagy a Bíróság előtt is. 

(5) Miután a 2001/18/EK irányelv vagy az 

1829/2003/EK rendelet alapján megadták 

az engedélyt valamely GMO-ra vagy 

géntechnológiával módosított élelmiszerre 

vagy takarmányra, a tagállamok a 

forgalomba hozatal kivételével és csak 

szigorú feltételek mellett tilthatják meg, 

korlátozhatják vagy akadályozhatják a 

szóban forgó termék szabad forgalmát a 

területükön, amely feltételeket az uniós jog 

határozza meg, és amelyek előírják, hogy a 

tagállamoknak igazolniuk kell, hogy a 

szóban forgó termék súlyos kockázatot 

jelent az egészségre vagy a környezetre 

nézve. Néhány tagállam alkalmazta a 

2001/18/EK irányelv 23. cikke, illetve az 

1829/2003/EK rendelet 34. cikke szerinti 

védzáradékot, illetve sürgősségi 

intézkedéseket. Más tagállamok az 

EUMSZ 114. cikkének (5) és 

(6) bekezdésében meghatározott értesítési 

eljárást alkalmazták, amelynek esetében 

szintén előírás a környezet vagy a 

munkakörnyezet védelmével kapcsolatos új 

tudományos bizonyítékok előterjesztése. 

Más tagállamok egyoldalú tilalmat 

vezettek be. Az említett intézkedések 

némelyikét megtámadták a nemzeti 

joghatóságok vagy a Bíróság előtt is. 

Or. en 

 

Módosítás  24 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A termesztési célú GMO-k tekintetében 

a közelmúltban változott a helyzet az 

(EU) 2015/41214 irányelv 

törölve 
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2015. március 13-án történt 

elfogadásával, amely módosította a 

2001/18/EK irányelvet annak érdekében, 

hogy a tagállamok területükön 

korlátozhassák vagy megtilthassák a 

GMO-k termesztését. Az új rendelkezések 

elsődleges célja lehetőséget adni a 

tagállamok számára arra, hogy eldöntsék, 

kívánják-e engedélyezni területükön a 

GMO-k termesztését, miközben 

érintetlenül hagyják a GMO-k uniós 

engedélyezési rendszerében végrehajtott 

kockázatértékelést. Céljuk volt továbbá, 

hogy nagyobb kiszámíthatóságot 

biztosítsanak a gazdasági szereplőknek, és 

határt szabjanak a 2001/18/EK irányelv 

23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 

34. cikke szerinti védzáradék tagállami 

alkalmazásának. A várakozások közt 

szerepelt az is, hogy a szóban forgó 

módosítások pozitív hatással lesznek a 

termesztési célú GMO-k engedélyezésére 

irányuló döntéshozatali folyamatra. 

__________________  

14 Az Európai Parlament és a Tanács 

2015. március 11-i 

(EU) 2015/412 irányelve a 

2001/18/EK irányelvnek a tagállamok 

számára a géntechnológiával módosított 

szervezetek (GMO-k) területükön történő 

termesztésének korlátozására, illetve 

megtiltására biztosított lehetőség 

tekintetében történő módosításáról 

(HL L 68., 2015.3.13., 1. o.). 

 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdést az uniós szintű engedélyezési eljárás módosításával összefüggésben 

– a Bizottság elnökének javaslatával összhangban – törölni kell. 

 

Módosítás  25 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 
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Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A termesztési célú GMO-k tekintetében 

a közelmúltban változott a helyzet az 

(EU) 2015/41214 irányelv 

2015. március 13-án történt 

elfogadásával, amely módosította a 

2001/18/EK irányelvet annak érdekében, 

hogy a tagállamok területükön 

korlátozhassák vagy megtilthassák a 

GMO-k termesztését. Az új rendelkezések 

elsődleges célja lehetőséget adni a 

tagállamok számára arra, hogy eldöntsék, 

kívánják-e engedélyezni területükön a 

GMO-k termesztését, miközben 

érintetlenül hagyják a GMO-k uniós 

engedélyezési rendszerében végrehajtott 

kockázatértékelést. Céljuk volt továbbá, 

hogy nagyobb kiszámíthatóságot 

biztosítsanak a gazdasági szereplőknek, és 

határt szabjanak a 2001/18/EK irányelv 

23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 

34. cikke szerinti védzáradék tagállami 

alkalmazásának. A várakozások közt 

szerepelt az is, hogy a szóban forgó 

módosítások pozitív hatással lesznek a 

termesztési célú GMO-k engedélyezésére 

irányuló döntéshozatali folyamatra. 

(6) A termesztési célú GMO-k tekintetében 

a 2015/41214 irányelvet14 – amely 

módosította a 2001/18/EK irányelvet 

annak érdekében, hogy a tagállamok 

területükön korlátozhassák vagy 

megtilthassák a GMO-k termesztésétet – 

2015. március 13-án fogadták el. Az új 

rendelkezések elsődleges célja lehetőséget 

adni a tagállamok számára arra, hogy 

eldöntsék, kívánják-e engedélyezni 

területükön a GMO-k termesztését, 

miközben érintetlenül hagyják a GMO-k 

uniós engedélyezési rendszerében 

végrehajtott kockázatértékelést. Céljuk volt 

továbbá, hogy nagyobb kiszámíthatóságot 

biztosítsanak a gazdasági szereplőknek, és 

határt szabjanak a 2001/18/EK irányelv 

23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 

34. cikke szerinti védzáradék tagállami 

alkalmazásának. 

__________________ __________________ 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 

2015. március 11-i 

(EU) 2015/412 irányelve a 

2001/18/EK irányelvnek a tagállamok 

számára a géntechnológiával módosított 

szervezetek (GMO-k) területükön történő 

termesztésének korlátozására, illetve 

megtiltására biztosított lehetőség 

tekintetében történő módosításáról 

(HL L 68., 2015.3.13., 1. o.). 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 

2015. március 11-i 

(EU) 2015/412 irányelve a 

2001/18/EK irányelvnek a tagállamok 

számára a géntechnológiával módosított 

szervezetek (GMO-k) területükön történő 

termesztésének korlátozására, illetve 

megtiltására biztosított lehetőség 

tekintetében történő módosításáról 

(HL L 68., 2015.3.13., 1. o.). 

Or. it 
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Módosítás  26 

Lynn Boylan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A termesztési célú GMO-k tekintetében 

a közelmúltban változott a helyzet az 

(EU) 2015/41214 irányelv 

2015. március 13-án történt elfogadásával, 

amely módosította a 

2001/18/EK irányelvet annak érdekében, 

hogy a tagállamok területükön 

korlátozhassák vagy megtilthassák a 

GMO-k termesztését. Az új rendelkezések 

elsődleges célja lehetőséget adni a 

tagállamok számára arra, hogy eldöntsék, 

kívánják-e engedélyezni területükön a 

GMO-k termesztését, miközben 

érintetlenül hagyják a GMO-k uniós 

engedélyezési rendszerében végrehajtott 

kockázatértékelést. Céljuk volt továbbá, 

hogy nagyobb kiszámíthatóságot 

biztosítsanak a gazdasági szereplőknek, és 

határt szabjanak a 2001/18/EK irányelv 

23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 

34. cikke szerinti védzáradék tagállami 

alkalmazásának. A várakozások közt 

szerepelt az is, hogy a szóban forgó 

módosítások pozitív hatással lesznek a 

termesztési célú GMO-k engedélyezésére 

irányuló döntéshozatali folyamatra. 

(6) A termesztési célú GMO-k tekintetében 

a közelmúltban változott a helyzet az 

(EU) 2015/41214 irányelv 

2015. március 13-án történt elfogadásával, 

amely módosította a 

2001/18/EK irányelvet annak érdekében, 

hogy a tagállamok területükön 

korlátozhassák vagy megtilthassák a 

GMO-k termesztését. Az új rendelkezések 

elsődleges célja lehetőséget adni a 

tagállamok számára arra, hogy eldöntsék, 

kívánják-e engedélyezni területükön a 

GMO-k termesztését. Céljuk volt továbbá, 

hogy nagyobb kiszámíthatóságot 

biztosítsanak a gazdasági szereplőknek, és 

határt szabjanak a 2001/18/EK irányelv 

23. cikke, illetve az 1829/2003/EK rendelet 

34. cikke szerinti védzáradék tagállami 

alkalmazásának. A várakozások közt 

szerepelt az is, hogy a szóban forgó 

módosítások pozitív hatással lesznek a 

termesztési célú GMO-k engedélyezésére 

irányuló döntéshozatali folyamatra. 

__________________ __________________ 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 

2015. március 11-i 

(EU) 2015/412 irányelve a 

2001/18/EK irányelvnek a tagállamok 

számára a géntechnológiával módosított 

szervezetek (GMO-k) területükön történő 

termesztésének korlátozására, illetve 

megtiltására biztosított lehetőség 

tekintetében történő módosításáról 

(HL L 68., 2015.3.13., 1. o.). 

 

14 Az Európai Parlament és a Tanács 

2015. március 11-i 

(EU) 2015/412 irányelve a 

2001/18/EK irányelvnek a tagállamok 

számára a géntechnológiával módosított 

szervezetek (GMO-k) területükön történő 

termesztésének korlátozására, illetve 

megtiltására biztosított lehetőség 

tekintetében történő módosításáról 

(HL L 68., 2015.3.13., 1. o.). 

Or. en 
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Indokolás 

Javítani kell a GMO-k uniós szintű kockázatelemzését. Az EFSA-nak reformokat kell 

végrehajtania annak biztosítása érdekében, hogy a GMO-k engedélyezési eljárása a polgárok 

egészsége és a környezet szempontjából a legmagasabb szintű védelmet nyújtsa, és ezért a 

GMO-k hosszú távú hatásának, a nem célszervezetekre gyakorolt lehetséges hatásának, a 

biológiai sokféleségre gyakorolt negatív hatásának értékelésére, valamint az egymástól eltérő 

tudományos vélemények megszólaltatására is kiterjedjen, ahogyan azt a Tanács 2008. 

decemberi következtetései is kiemelték. 

 

Módosítás  27 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A 2001/18/EK irányelvbe a termesztési 

célú GMO-k tekintetében az 

(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 

módosítások indokai az 

1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 

egyéb GMO-kra és géntechnológiával 

módosított élelmiszerekre és 

takarmányokra is érvényesek. Az 

1829/2003/EK rendelet hatálya alá 

tartozó, nem termesztési célú termékek 

engedélyezésére vonatkozó végrehajtási 

határozatról a vonatkozó bizottságban 

vagy a Tanácsban végrehajtott szavazások 

végeredménye mindig az, hogy az illetékes 

testület nem nyilvánít véleményt (sem az 

engedélyezés mellett, sem ellene nem 

alakul ki minősített többség), valamint 

vannak olyan tagállamok, ahol tilos az 

ilyen termékek felhasználása. Mindezeket 

figyelembe véve helyénvaló módosítani az 

1829/2003/EK rendeletet annak 

érdekében, hogy a tagállamoknak 

lehetőségük legyen a területük egészén 

vagy egy részén korlátozni vagy megtiltani 

a GMO-k és a géntechnológiával 

módosított élelmiszerek és takarmányok 

felhasználását olyan, az uniós joggal 

összeegyeztethető nyomós indokok 

törölve 
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alapján, amelyek nincsenek 

összefüggésben az emberek és állatok 

egészségével és a környezettel kapcsolatos 

kockázatokkal, mivel azok értékelése 

uniós szinten már megtörtént az 

1829/2003/EK rendelet alapján. Ez a 

lehetőség nem terjed ki a termesztési célú 

GMO-kra, amelyekre a 

2001/18/EK irányelvbe az 

(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 

módosítások vonatkoznak. 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdést az uniós szintű engedélyezési eljárás módosításával összefüggésben 

– a Bizottság elnökének javaslatával összhangban – törölni kell. 

 

Módosítás  28 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A 2001/18/EK irányelvbe a termesztési 

célú GMO-k tekintetében az 

(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 

módosítások indokai az 

1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 

egyéb GMO-kra és géntechnológiával 

módosított élelmiszerekre és 

takarmányokra is érvényesek. Az 

1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó, 

nem termesztési célú termékek 

engedélyezésére vonatkozó végrehajtási 

határozatról a vonatkozó bizottságban vagy 

a Tanácsban végrehajtott szavazások 

végeredménye mindig az, hogy az illetékes 

testület nem nyilvánít véleményt (sem az 

engedélyezés mellett, sem ellene nem 

alakul ki minősített többség), valamint 

vannak olyan tagállamok, ahol tilos az 

ilyen termékek felhasználása. Mindezeket 

(7) A 2001/18/EK irányelvbe a termesztési 

célú GMO-k tekintetében az 

(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 

módosítások indokai az 

1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó 

egyéb GMO-kra és géntechnológiával 

módosított élelmiszerekre és 

takarmányokra is érvényesek. Az 

1829/2003/EK rendelet hatálya alá tartozó, 

nem termesztési célú termékek 

engedélyezésére vonatkozó végrehajtási 

határozatról a vonatkozó bizottságban vagy 

a Tanácsban végrehajtott szavazások 

végeredménye mindig az, hogy az illetékes 

testület nem nyilvánít véleményt (sem az 

engedélyezés mellett, sem ellene nem 

alakul ki minősített többség), valamint 

vannak olyan tagállamok, ahol tilos az 

ilyen termékek felhasználása. Mindezeket 
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figyelembe véve helyénvaló módosítani az 

1829/2003/EK rendeletet annak érdekében, 

hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen a 

területük egészén vagy egy részén 

korlátozni vagy megtiltani a GMO-k és a 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok felhasználását olyan, az 

uniós joggal összeegyeztethető nyomós 

indokok alapján, amelyek nincsenek 

összefüggésben az emberek és állatok 

egészségével és a környezettel kapcsolatos 

kockázatokkal, mivel azok értékelése 

uniós szinten már megtörtént az 

1829/2003/EK rendelet alapján. Ez a 

lehetőség nem terjed ki a termesztési célú 

GMO-kra, amelyekre a 

2001/18/EK irányelvbe az 

(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 

módosítások vonatkoznak. 

figyelembe véve helyénvaló módosítani az 

1829/2003/EK rendeletet annak érdekében, 

hogy a tagállamoknak lehetőségük legyen a 

területük egészén vagy egy részén 

korlátozni vagy megtiltani a GMO-k és a 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok felhasználását, különösen 

olyan GMO-k esetében, amelyekre 

vonatkozóan a kockázatértékelés nem 

szolgáltatott meggyőző bizonyítékot, amely 

alátámasztaná, hogy nincsenek környezeti 

és egészségügyi kockázatok.  Ez a 

lehetőség nem terjed ki a termesztési célú 

GMO-kra, amelyekre a 

2001/18/EK irányelvbe az 

(EU) 2015/412 irányelvvel bevezetett 

módosítások vonatkoznak. 

Or. it 

 

Módosítás  29 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy az engedélyezést követően 

olyan intézkedéseket fogadjanak el, 

amelyek korlátozzák vagy megtiltják 

valamely GMO-nak vagy 

géntechnológiával módosított 

élelmiszernek vagy takarmánynak, vagy 

GMO-k vagy géntechnológiával 

módosított élelmiszerek vagy takarmányok 

csoportjának a területük egészén vagy egy 

részén való felhasználását olyan, az uniós 

joggal összeegyeztethető nyomós indokok 

alapján, amelyek összhangban állnak az 

arányosság elvével, a belföldi és nem 

belföldi termékek közötti 

megkülönböztetésmentesség elvével, 

törölve 
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valamint az EUMSZ 34. és 36. cikkével és 

216. cikkének (2) bekezdésével. 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdést az uniós szintű engedélyezési eljárás módosításával összefüggésben 

– a Bizottság elnökének javaslatával összhangban – törölni kell. 

 

Módosítás  30 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy az engedélyezést követően 

olyan intézkedéseket fogadjanak el, 

amelyek korlátozzák vagy megtiltják 

valamely GMO-nak vagy 

géntechnológiával módosított 

élelmiszernek vagy takarmánynak, vagy 

GMO-k vagy géntechnológiával módosított 

élelmiszerek vagy takarmányok 

csoportjának a területük egészén vagy egy 

részén való felhasználását olyan, az uniós 

joggal összeegyeztethető nyomós indokok 

alapján, amelyek összhangban állnak az 

arányosság elvével, a belföldi és nem 

belföldi termékek közötti 

megkülönböztetésmentesség elvével, 

valamint az EUMSZ 34. és 36. cikkével és 

216. cikkének (2) bekezdésével. 

(8) Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy az engedélyezést követően 

olyan intézkedéseket fogadjanak el, 

amelyek korlátozzák vagy megtiltják 

valamely GMO-nak vagy 

géntechnológiával módosított 

élelmiszernek vagy takarmánynak, vagy 

GMO-k vagy géntechnológiával módosított 

élelmiszerek vagy takarmányok 

csoportjának a területük egészén vagy egy 

részén való felhasználását olyan, az uniós 

joggal összeegyeztethető indokok alapján, 

amelyek összhangban állnak az arányosság 

elvével, a belföldi és nem belföldi 

termékek közötti 

megkülönböztetésmentesség elvével, 

valamint az EUMSZ 34. és 36. cikkével és 

216. cikkének (2) bekezdésével. 

Or. it 

 

Módosítás  31 

Tibor Szanyi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy az engedélyezést követően 

olyan intézkedéseket fogadjanak el, 

amelyek korlátozzák vagy megtiltják 

valamely GMO-nak vagy 

géntechnológiával módosított 

élelmiszernek vagy takarmánynak, vagy 

GMO-k vagy géntechnológiával módosított 

élelmiszerek vagy takarmányok 

csoportjának a területük egészén vagy egy 

részén való felhasználását olyan, az uniós 

joggal összeegyeztethető nyomós indokok 

alapján, amelyek összhangban állnak az 

arányosság elvével, a belföldi és nem 

belföldi termékek közötti 

megkülönböztetésmentesség elvével, 

valamint az EUMSZ 34. és 36. cikkével és 

216. cikkének (2) bekezdésével. 

(8) Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy az engedélyezést követően 

olyan intézkedéseket fogadjanak el, 

amelyek korlátozzák vagy megtiltják 

valamely GMO-nak vagy 

géntechnológiával módosított 

élelmiszernek vagy takarmánynak, vagy 

GMO-k vagy géntechnológiával módosított 

élelmiszerek vagy takarmányok 

csoportjának a területük egészén vagy egy 

részén való felhasználását.  

Or. en 

 

Módosítás  32 

Lynn Boylan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy az engedélyezést követően 

olyan intézkedéseket fogadjanak el, 

amelyek korlátozzák vagy megtiltják 

valamely GMO-nak vagy 

géntechnológiával módosított 

élelmiszernek vagy takarmánynak, vagy 

GMO-k vagy géntechnológiával módosított 

élelmiszerek vagy takarmányok 

csoportjának a területük egészén vagy egy 

részén való felhasználását olyan, az uniós 

joggal összeegyeztethető nyomós indokok 

alapján, amelyek összhangban állnak az 

arányosság elvével, a belföldi és nem 

belföldi termékek közötti 

(8) Ezért lehetővé kell tenni a tagállamok 

számára, hogy az engedélyezést követően 

olyan intézkedéseket fogadjanak el, 

amelyek korlátozzák vagy megtiltják 

valamely GMO-nak vagy 

géntechnológiával módosított 

élelmiszernek vagy takarmánynak, vagy 

GMO-k vagy géntechnológiával módosított 

élelmiszerek vagy takarmányok 

csoportjának a területük egészén vagy egy 

részén való forgalomba hozatalát olyan, az 

uniós joggal összeegyeztethető nyomós 

indokok alapján, amelyek összhangban 

állnak az arányosság elvével, a belföldi és 

nem belföldi termékek közötti 
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megkülönböztetésmentesség elvével, 

valamint az EUMSZ 34. és 36. cikkével és 

216. cikkének (2) bekezdésével. 

megkülönböztetésmentesség elvével, 

valamint az EUMSZ 34. és 36. cikkével és 

216. cikkének (2) bekezdésével. 

Or. en 

Indokolás 

A „forgalomba hozatalˮ a leggyakrabban használt és jogi szempontból is megfelelőbb 

kifejezés, hiszen az 1829/2003/EK rendelet 2. cikének (14) bekezdésében már szerepel e 

fogalom meghatározása.  A jogi bizonytalanság mellett a „felhasználˮ kifejezés a végrehajtás 

és a megfelelőség terén is problémákat okozna, mivel olyan helyzet is adódhat, amikor egy 

tagállam megtiltja a használatot, de a forgalom hozatalra vonatkozóan nem rendelkezik. Jogi 

és praktikus okokból a „forgalomba hozatalˮ a megfelelő kifejezés. 

 

Módosítás  33 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az e rendelet alapján elfogadott 

korlátozások vagy tilalmak a 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok felhasználására, nem 

pedig azok szabad forgalmára vagy 

behozatalára vonatkoznak. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdést az uniós szintű engedélyezési eljárás módosításával összefüggésben 

– a Bizottság elnökének javaslatával összhangban – törölni kell. 

 

Módosítás  34 

Tibor Szanyi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az e rendelet alapján elfogadott 

korlátozások vagy tilalmak a 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok felhasználására, nem 

pedig azok szabad forgalmára vagy 

behozatalára vonatkoznak. 

törölve 

Or. en 

 

Módosítás  35 

Lynn Boylan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az e rendelet alapján elfogadott 

korlátozások vagy tilalmak a 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok felhasználására, nem 

pedig azok szabad forgalmára vagy 

behozatalára vonatkoznak. 

(9) Az e rendelet alapján elfogadott 

korlátozások vagy tilalmak a 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok forgalomba hozatalára, 

nem pedig azok szabad forgalmára vagy 

behozatalára vonatkoznak. 

Or. en 

Indokolás 

A „forgalomba hozatalˮ a leggyakrabban használt és jogi szempontból is megfelelőbb 

kifejezés, hiszen az 1829/2003/EK rendelet 2. cikének (14) bekezdésében már szerepel e 

fogalom meghatározása.  A jogi bizonytalanság mellett a „felhasználˮ kifejezés a végrehajtás 

és a megfelelőség terén is problémákat okozna, mivel olyan helyzet is adódhat, amikor egy 

tagállam megtiltja a használatot, de a forgalom hozatalra vonatkozóan nem rendelkezik. Jogi 

és praktikus okokból a „forgalomba hozatalˮ a megfelelő kifejezés. 

 

Módosítás  36 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az emberi és állati egészség és a 

környezet védelmének az 

1829/2003/EK rendelet által előírt 

engedélyezési eljárás révén elért szintje az 

Unió egészében egységes tudományos 

értékelést igényel, és ezt a helyzetet ez a 

rendelet nem változtathatja meg. 

Ennélfogva az 1829/2003/EK rendeletben 

a kockázatértékelők és a kockázatkezelők 

részére biztosított hatáskörökkel való 

ütközések elkerülése érdekében a 

tagállamok nem hivatkozhatnak olyan 

egészségi vagy környezeti kockázatokkal 

összefüggő indokokra, amelyeket az 

1829/2003/EK rendeletben és különösen 

annak 10., 22. és 34. cikkében már 

megállapított eljárás szerint kell kezelni. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdést az uniós szintű engedélyezési eljárás módosításával összefüggésben 

– a Bizottság elnökének javaslatával összhangban – törölni kell. 

 

Módosítás  37 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az emberi és állati egészség és a 

környezet védelmének az 

1829/2003/EK rendelet által előírt 

engedélyezési eljárás révén elért szintje az 

Unió egészében egységes tudományos 

értékelést igényel, és ezt a helyzetet ez a 

rendelet nem változtathatja meg. 

Ennélfogva az 1829/2003/EK rendeletben 

a kockázatértékelők és a kockázatkezelők 

részére biztosított hatáskörökkel való 

(10) Az emberi és állati egészség és a 

környezet védelmének az 

1829/2003/EK rendelet által előírt 

engedélyezési eljárás révén elért szintje az 

Unió egészében egységes tudományos 

értékelést igényel, és ezt a helyzetet ez a 

rendelet nem változtathatja meg. 

Amennyiben ugyanakkor nincsenek 

meggyőző tudományos bizonyítékok, 

amelyek alátámasztanák, hogy nem 
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ütközések elkerülése érdekében a 

tagállamok nem hivatkozhatnak olyan 

egészségi vagy környezeti kockázatokkal 

összefüggő indokokra, amelyeket az 

1829/2003/EK rendeletben és különösen 

annak 10., 22. és 34. cikkében már 

megállapított eljárás szerint kell kezelni. 

fűződnek környezeti és egészségügyi 

kockázatok a GMO használatához, a 

tagállamoknak kell felelniük a nemzeti 

szintű kockázatkezelési intézkedések 

meghozataláért. 

Or. it 

 

Módosítás  38 

Lynn Boylan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az emberi és állati egészség és a 

környezet védelmének az 

1829/2003/EK rendelet által előírt 

engedélyezési eljárás révén elért szintje az 

Unió egészében egységes tudományos 

értékelést igényel, és ezt a helyzetet ez a 

rendelet nem változtathatja meg. 

Ennélfogva az 1829/2003/EK rendeletben 
a kockázatértékelők és a kockázatkezelők 

részére biztosított hatáskörökkel való 

ütközések elkerülése érdekében a 
tagállamok nem hivatkozhatnak olyan 

egészségi vagy környezeti kockázatokkal 

összefüggő indokokra, amelyeket az 

1829/2003/EK rendeletben és különösen 

annak 10., 22. és 34. cikkében már 

megállapított eljárás szerint kell kezelni. 

(10) Az emberi és állati egészség és a 

környezet védelmének az 1829/2003/EK 

rendelet által előírt engedélyezési eljárás 

révén elért szintje az Unió egészében 

egységes tudományos értékelést igényel, 

amelyet – a Környezetvédelmi Tanács 

által a GMO-kra vonatkozóan 2008. 

december 4-én elfogadott 

következtetésekkel összhangban – az 

eljárás minőségének javítása érdekében 
meg kell reformálni. Addig is lehetővé kell 

tenni a tagállamok számára, hogy 

hivatkozhassanak az egészségi vagy 

környezeti kockázatokkal összefüggő 

indokokra, különösen akkor, ha az adott 

ország civil társadalmának aggályaira 

reagálva járnak el. 
 

Or. en 

Indokolás 

Javítani kell a GMO-k uniós szintű kockázatelemzését. Az EFSA-nak reformokat kell 

végrehajtania annak biztosítása érdekében, hogy a GMO-k engedélyezési eljárása a polgárok 

egészsége és a környezet szempontjából a legmagasabb szintű védelmet nyújtsa, és ezért a 

GMO-k hosszú távú hatásának, a nem célszervezetekre gyakorolt lehetséges hatásának, a 

biológiai sokféleségre gyakorolt negatív hatásának értékelésére, valamint az egymástól eltérő 
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tudományos vélemények megszólaltatására is kiterjedjen, ahogyan azt a Tanács 2008. 

decemberi következtetései is kiemelték. 

 

Módosítás  39 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az e rendelet alapján elfogadott 

tagállami intézkedések tekintetében uniós 

szinten ellenőrzési és tájékoztatási eljárást 

kell végrehajtani a belső piac működése 

céljából. Az e rendeletben előírt ellenőrzés 

és tájékoztatás mértékére figyelemmel 

nem szükséges ezen felül előírni a 

98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv15 alkalmazását. Az 

1829/2003/EK rendeletbe e rendelettel 

bevezetett módosítások kimondják, hogy a 

tagállamok az engedély teljes időbeli 

hatálya alatt korlátozhatják vagy 

megtilthatják a GMO-knak és a 

géntechnológiával módosított 

élelmiszereknek és takarmányoknak a 

területük egészén vagy egy részén való 

felhasználását, feltéve, hogy a 

meghatározott várakozási időszak, 

amelynek során a Bizottságnak és a többi 

tagállamnak módjukban áll a javasolt 

intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt 

tenni, már letelt. Az érintett tagállamnak 

ezért az intézkedések tervezetét 

elfogadásuk előtt legalább 3 hónappal 

meg kell küldenie a Bizottságnak, hogy a 

Bizottságnak és a többi tagállamnak 

lehetősége legyen észrevételt tenni arra 

vonatkozóan, és az említett időszak alatt a 

tagállamnak tartózkodnia kell a szóban 

forgó intézkedések elfogadásától és 

végrehajtásától. A meghatározott 

„várakozási időszak” leteltét követően a 

tagállam az intézkedéseket elfogadhatja 

akár az eredetileg javasolt, akár a 

törölve 
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Bizottság vagy a tagállamok 

észrevételeinek figyelembevételével 

módosított formában. Lehetőséget kell 

adni a tagállamoknak arra, hogy még az e 

rendelet alapján hozott intézkedések által 

érintett termék engedélyezése előtt 

tájékoztathassák a Bizottságot az 

intézkedésekről annak érdekében, hogy a 

korlátozás vagy tilalom az uniós engedély 

hatálybalépésének napján lépjen életbe. 

__________________  

15Az Európai Parlament és a Tanács 

1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a 

műszaki szabványok és szabályok terén 

történő információszolgáltatási eljárás és 

az információs társadalom 

szolgáltatásaira vonatkozó szabályok 

megállapításáról ( HL L 204., 1998.7.21., 

37. o.). 

 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdést az uniós szintű engedélyezési eljárás módosításával összefüggésben 

– a Bizottság elnökének javaslatával összhangban – törölni kell. 

 

Módosítás  40 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) Az e rendelet alapján elfogadott 

tagállami intézkedések tekintetében uniós 

szinten ellenőrzési és tájékoztatási eljárást 

kell végrehajtani a belső piac működése 

céljából. Az e rendeletben előírt ellenőrzés 

és tájékoztatás mértékére figyelemmel nem 

szükséges ezen felül előírni a 

98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv alkalmazását15. Az 

1829/2003/EK rendeletbe e rendelettel 

(11) Az e rendelet alapján elfogadott 

tagállami intézkedések tekintetében uniós 

szinten ellenőrzési és tájékoztatási eljárást 

kell végrehajtani a belső piac működése 

céljából. Az e rendeletben előírt ellenőrzés 

és tájékoztatás mértékére figyelemmel nem 

szükséges ezen felül előírni a 

98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv15 alkalmazását. Az 

1829/2003/EK rendeletbe e rendelettel 



 

PE567.727v01-00 32/42 AM\1072901HU.doc 

HU 

bevezetett módosítások kimondják, hogy a 

tagállamok az engedély teljes időbeli 

hatálya alatt korlátozhatják vagy 

megtilthatják a GMO-knak és a 

géntechnológiával módosított 

élelmiszereknek és takarmányoknak a 

területük egészén vagy egy részén való 

felhasználását, feltéve, hogy a 

meghatározott várakozási időszak, 

amelynek során a Bizottságnak és a többi 

tagállamnak módjukban áll a javasolt 

intézkedésekkel kapcsolatban észrevételt 

tenni, már letelt. Az érintett tagállamnak 

ezért az intézkedések tervezetét 

elfogadásuk előtt legalább 3 hónappal meg 

kell küldenie a Bizottságnak, hogy a 

Bizottságnak és a többi tagállamnak 

lehetősége legyen észrevételt tenni arra 

vonatkozóan, és az említett időszak alatt a 

tagállamnak tartózkodnia kell a szóban 

forgó intézkedések elfogadásától és 

végrehajtásától. A meghatározott 

„várakozási időszak” leteltét követően a 

tagállam az intézkedéseket elfogadhatja 

akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottság 

vagy a tagállamok észrevételeinek 

figyelembevételével módosított formában. 

Lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, 

hogy még az e rendelet alapján hozott 

intézkedések által érintett termék 

engedélyezése előtt tájékoztathassák a 

Bizottságot az intézkedésekről annak 

érdekében, hogy a korlátozás vagy tilalom 

az uniós engedély hatálybalépésének 

napján lépjen életbe. 

bevezetett módosítások kimondják, hogy a 

tagállamok az engedély teljes időbeli 

hatálya alatt korlátozhatják vagy 

megtilthatják a GMO-knak és a 

géntechnológiával módosított 

élelmiszereknek és takarmányoknak a 

területük egészén vagy egy részén való 

felhasználását, feltéve, hogy a 

meghatározott várakozási időszak, 

amelynek során a Bizottságnak és a többi 

tagállamnak módjukban áll a javasolt 

intézkedésekkel kapcsolatban nem kötelező 

észrevételeket benyújtani, már letelt. Az 

érintett tagállamnak ezért az intézkedések 

tervezetét elfogadásuk előtt legalább 

3 hónappal meg kell küldenie a 

Bizottságnak, hogy a Bizottságnak és a 

többi tagállamnak lehetősége legyen nem 

kötelező észrevételeket benyújtani arra 

vonatkozóan, és az említett időszak alatt a 

tagállamnak tartózkodnia kell a szóban 

forgó intézkedések elfogadásától és 

végrehajtásától. A meghatározott 

„várakozási időszak” leteltét követően a 

tagállam az intézkedéseket elfogadhatja 

akár az eredetileg javasolt, akár a Bizottság 

vagy a tagállamok észrevételeinek 

figyelembevételével módosított formában. 

Lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, 

hogy még az e rendelet alapján hozott 

intézkedések által érintett termék 

engedélyezése előtt tájékoztathassák a 

Bizottságot az intézkedésekről annak 

érdekében, hogy a korlátozás vagy tilalom 

az uniós engedély hatálybalépésének 

napján lépjen életbe. 

__________________ __________________ 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 

1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a 

műszaki szabványok és szabályok terén 

történő információszolgáltatási eljárás és 

az információs társadalom szolgáltatásaira 

vonatkozó szabályok megállapításáról 

(HL L 204., 1998.7.21., 37. o.). 

15 Az Európai Parlament és a Tanács 

1998. június 22-i 98/34/EK irányelve a 

műszaki szabványok és szabályok terén 

történő információszolgáltatási eljárás és 

az információs társadalom szolgáltatásaira 

vonatkozó szabályok megállapításáról 

(HL L 204., 1998.7.21., 37. o.). 

Or. it 
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Módosítás  41 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Abban az esetben, ha egy terméket 

jogszerűen használtak még azt 

megelőzően, hogy egy tagállam e rendelet 

szerint intézkedéseket fogad el, elegendő 

időt kell a gazdasági szereplők számára 

biztosítani arra, hogy a terméket 

fokozatosan kivonhassák a piacról. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdést az uniós szintű engedélyezési eljárás módosításával összefüggésben 

– a Bizottság elnökének javaslatával összhangban – törölni kell. 

 

Módosítás  42 

Lynn Boylan 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(12) Abban az esetben, ha egy terméket 

jogszerűen használtak még azt 

megelőzően, hogy egy tagállam e rendelet 

szerint intézkedéseket fogad el, elegendő 

időt kell a gazdasági szereplők számára 

biztosítani arra, hogy a terméket 

fokozatosan kivonhassák a piacról. 

(12) Abban az esetben, ha egy terméket 

jogszerűen hoztak forgalomba még azt 

megelőzően, hogy egy tagállam e rendelet 

szerint intézkedéseket fogad el, elegendő 

időt kell a gazdasági szereplők számára 

biztosítani arra, hogy a terméket 

fokozatosan kivonhassák a piacról. 

Or. en 

Indokolás 

A „forgalomba hozatalˮ a leggyakrabban használt és jogi szempontból is megfelelőbb 

kifejezés, hiszen az 1829/2003/EK rendelet 2. cikének (14) bekezdésében már szerepel e 
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fogalom meghatározása.  A jogi bizonytalanság mellett a „felhasználˮ kifejezés a végrehajtás 

és a megfelelőség terén is problémákat okozna, mivel olyan helyzet is adódhat, amikor egy 

tagállam megtiltja a használatot, de a forgalom hozatalra vonatkozóan nem rendelkezik. Jogi 

és praktikus okokból a „forgalomba hozatalˮ a megfelelő kifejezés. 

 

Módosítás  43 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az e rendelet alapján GMO-k vagy 

géntechnológiával módosított élelmiszerek 

és takarmányok felhasználásának 

korlátozására vagy megtiltására elfogadott 

intézkedések nem érinthetik e termékek 

vagy az azokból származó termékek más 

tagállamokban való felhasználását. Ezen 

túlmenően ez a rendelet és az ennek 

alapján elfogadott tagállami intézkedések 

nem érinthetik a géntechnológiával 

módosított anyagnak egyéb termékekben 

való nem szándékos és véletlen 

előfordulása tekintetében meghatározott 

uniós jogi követelményeket, és nem 

érinthetik az e követelményeknek 

megfelelő termékek forgalomba hozatalát 

és felhasználását. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdést az uniós szintű engedélyezési eljárás módosításával összefüggésben 

– a Bizottság elnökének javaslatával összhangban – törölni kell. 

 

Módosítás  44 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Az 1829/2003/EK rendeletet ezért 

ennek megfelelően módosítani kell, 

(14) A 182/2011/EU rendeletet ezért ennek 

megfelelően módosítani kell, 

Or. en 

Indokolás 

E preambulumbekezdést az uniós szintű engedélyezési eljárás módosításával összefüggésben 

– a Bizottság elnökének javaslatával összhangban – módosítani kell. 

 

Módosítás  45 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

1829/2003/EK rendelet  

34a cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

[…] törölve 

Or. en 

Indokolás 

A 46. módosításhoz kapcsolódik. Amint azt a Bizottság elnöke is megígérte, módosítani kell a 

GMO-k engedélyezésére vonatkozó szabályokat. A Bizottság elismerte, hogy a GMO-k 

engedélyezése speciális eset, mivel a bizottsági szavazások rendszerint a „nincs véleményˮ 

eredménnyel zárulnak. Emiatt szükség van a 182/2011/EU rendelet módosítására ahhoz, hogy 

egyértelmű jelzést kapjon a Bizottság ezekre az esetekre vonatkozóan. A szabályok jelenlegi 

uniós szinten tartása  nem jelent megoldást. 

 

Módosítás  46 

Bart Staes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 a cikk (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1 a cikk 

 Az 182/2011/EU rendelet a 

következőképpen módosul: 

 
(1) A szöveg a következő, 11a. (új) 

preambulumbekezdéssel egészül ki: 

 11a (új) A GMO-engedélyezés – történjen 

akár a 2001/18/EK irányelven, akár az 

1829/2003/EK rendeleten keresztül – az 

egyetlen olyan kérdés, amely tekintetében 

rendszerint sem az illetékes bizottság, sem 

a Tanács nem tud véleményt nyilvánítani 

(sem az engedélyezés mellett, sem ellene 

nem alakul ki minősített többség). Mivel 

az európai polgárok számára igen 

érzékeny kérdésről van szó, a 

Bizottságnak egyértelmű jelzésre van 

szüksége arra vonatkozóan, hogy miként 

lépjen fel ilyen esetekben. 

 
(2) Az (14) preambulumbekezdés a 

következőképpen módosul: 

 
(14) A különösen érzékeny ágazatokra – 

különösen az adózásra, a fogyasztók 

egészségére, az élelmiszer-biztonságra és a 

környezetvédelemre – vonatkozó egyéb 

végrehajtásijogiaktus-tervezetek 

elfogadásának mérlegelésekor a Bizottság 

a kiegyensúlyozott megoldás érdekében 

lehetőség szerint úgy fog eljárni, hogy 

kerülje a fellebbviteli bizottságban a 

végrehajtási jogi aktus megfelelőségével 

szemben esetlegesen kialakuló többségi 

állásponttal való összeütközést. A GMO-

engedélyezés érzékeny kérdésére való 

tekintettel semmilyen GMO-t engedélyező 

végrehajtásijogiaktus-tervezet nem 

fogadható el, amennyiben a bizottság 

tagjainak egyszerű többsége ellenzi azt. 

 
(3) A 6. cikk a következő 3a. (új) 

bekezdéssel egészül ki: 

 
(3a) (új) „Amennyiben a (3) bekezdés 

második albekezdésével összhangban nem 

nyilvánítanak véleményt, és amennyiben a 

végrehajtásijogiaktus-tervezet tárgya egy 
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GMO-ra vonatkozó, a 2001/18/EK 

irányelvvel vagy az 1829/2003/EK 

rendelettel összhangban lévő 

engedélykérelem, a Bizottság nem 

fogadhatja el a végrehajtásijogiaktus-

tervezetet.” 

 (4) A 11. cikk a következő második 

albekezdéssel egészül ki: 

 „Amennyiben a végrehajtásijogiaktus-

tervezet tárgya egy GMO-ra vonatkozó, a 

2001/18/EK irányelvvel vagy az 

1829/2003/EK rendelettel összhangban 

lévő engedélykérelem, és amennyiben az 

Európai Parlament – például egy 

állásfoglalás formájában – felszólalt az 

engedélyezés ellen, a Bizottság nem 

fogadhatja el a végrehajtásijogiaktus-

tervezetet.” 

Or. en 

Indokolás 

A 45. módosításhoz kapcsolódik. Amint azt a Bizottság elnöke is megígérte, módosítani kell a 

GMO-k engedélyezésére vonatkozó szabályokat. A Bizottság elismerte, hogy a GMO-k 

engedélyezése speciális eset, mivel a bizottsági szavazások rendszerint a „nincs  véleményˮ 

eredménnyel zárulnak. Emiatt szükség van a 182/2011/EU rendelet módosítására ahhoz, hogy 

egyértelmű jelzést kapjon a Bizottság ezekre az esetekre vonatkozóan. A szabályok jelenlegi 

uniós szinten tartása  nem jelent megoldást. 

 

Módosítás  47 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

1829/2003/EK rendelet  

34a cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok elfogadhatnak olyan 

intézkedéseket, amelyek korlátozzák vagy 

megtiltják az e rendelet szerint 

engedélyezett, a 3. cikk (1) bekezdésében 

és a 15. cikk (1) bekezdésében említett 

törölve 
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termékek felhasználását, feltéve hogy a 

szóban forgó intézkedések: 

a) indokolással vannak ellátva és az uniós 

joggal összeegyeztethető olyan nyomós 

indokokon alapulnak, amelyek semmilyen 

esetben sem mondanak ellent az e 

rendelet értelmében elvégzett 

kockázatértékelésnek; 

 

b) arányosak és 

megkülönböztetésmentesek. 

 

Or. it 

 

Módosítás  48 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

1829/2003/EK rendelet  

34a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok elfogadhatnak olyan 

intézkedéseket, amelyek korlátozzák vagy 

megtiltják az e rendelet szerint 

engedélyezett, a 3. cikk (1) bekezdésében 

és a 15. cikk (1) bekezdésében említett 

termékek felhasználását, feltéve hogy a 

szóban forgó intézkedések: 

(1) A tagállamok kockázatkezelői 

minőségükben elfogadhatnak olyan 

intézkedéseket, amelyek korlátozzák vagy 

megtiltják az e rendelet szerint 

engedélyezett, a 3. cikk (1) bekezdésében 

és a 15. cikk (1) bekezdésében említett 

termékek felhasználását, amennyiben a 

kockázatértékelés megállapításai nem 

zárták ki meggyőzően annak a 

lehetőségét, hogy e termékek környezeti és 

egészségügyi kockázatokkal járhatnak. 

Ezen intézkedéseknek az uniós joggal 

összhangban kell lenniük, valamint 

arányosnak és megkülönböztetéstől 

mentesnek kell lenniük.   

Or. it 

 

Módosítás  49 

Lynn Boylan 
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Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

1829/2002/EK rendelet 

34a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok elfogadhatnak olyan 

intézkedéseket, amelyek korlátozzák vagy 

megtiltják az e rendelet szerint 

engedélyezett, a 3. cikk (1) bekezdésében 

és a 15. cikk (1) bekezdésében említett 

termékek felhasználását, feltéve hogy a 

szóban forgó intézkedések: 

(1) A tagállamok elfogadhatnak olyan 

intézkedéseket, amelyek korlátozzák vagy 

megtiltják az e rendelet szerint 

engedélyezett, a 3. cikk (1) bekezdésében 

és a 15. cikk (1) bekezdésében említett 

termékek forgalomba hozatalát, feltéve 

hogy a szóban forgó intézkedések: 

Or. en 

Indokolás 

A „forgalomba hozatalˮ a leggyakrabban használt és jogi szempontból is megfelelőbb 

kifejezés, hiszen az 1829/2003/EK rendelet 2. cikének (14) bekezdésében már szerepel e 

fogalom meghatározása.  A jogi bizonytalanság mellett a „felhasználˮ kifejezés a végrehajtás 

és a megfelelőség terén is problémákat okozna, mivel olyan helyzet is adódhat, amikor egy 

tagállam megtiltja a használatot, de a forgalom hozatalra vonatkozóan nem rendelkezik. Jogi 

és praktikus okokból a „forgalomba hozatalˮ a megfelelő kifejezés. 

 

Módosítás  50 

Eleonora Evi, Marco Affronte, Piernicola Pedicini 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

1829/2003/EK rendelet  

34a cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) indokolással vannak ellátva és az uniós 

joggal összeegyeztethető olyan nyomós 

indokokon alapulnak, amelyek semmilyen 

esetben sem mondanak ellent az e 

rendelet értelmében elvégzett 

kockázatértékelésnek; 

törölve 

Or. it 
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Módosítás  51 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

1829/2003/EK rendelet 

34a cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) indokolással vannak ellátva és az uniós 

joggal összeegyeztethető olyan nyomós 

indokokon alapulnak, amelyek semmilyen 

esetben sem mondanak ellent az e 

rendelet értelmében elvégzett 
kockázatértékelésnek; 

a) indokolással vannak ellátva és a 

termékek épségére, tápértékére, az 

egészségvédelemre és biztonságra 

vonatkozó előírásokon alapulnak, 

amelyeket – a tagállamok az illetékes 

hatóságaik által meghatározott 
kockázatértékelésnek megfelelően –

önállóan értékelnek;  

Or. en 

 

Módosítás  52 

Aldo Patriciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

1829/2003/EK rendelet  

34a cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) indokolással vannak ellátva és az uniós 

joggal összeegyeztethető olyan nyomós 

indokokon alapulnak, amelyek semmilyen 

esetben sem mondanak ellent az e rendelet 

értelmében elvégzett kockázatértékelésnek; 

a) indokolással vannak ellátva és az uniós 

joggal összeegyeztethető olyan nyomós 

indokokon alapulnak, amelyek –a 

kockázatkezelők részére biztosított 

hatáskörökkel való ütközések elkerülése 

érdekében – semmilyen esetben sem 

mondanak ellent az e rendelet értelmében 

elvégzett kockázatértékelésnek; 

Or. it 
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Módosítás  53 

Eleonora Evi 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

1829/2003/EK rendelet  

34a cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) arányosak és 

megkülönböztetésmentesek. 

törölve 

Or. it 

 

Módosítás  54 

Aldo Patriciello 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

1829/2003/EK rendelet  

34a cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) nem mondanak ellent az áruk szabad 

mozgására vonatkozóan az Európai Unió 

működéséről szóló szerződésben rögzített 

elvnek, feltéve, hogy teljesülnek a GMO-t 

tartalmazó élelmiszerek vagy 

takarmányok címkézésére vonatkozóan az 

1829/2003/EK és az 1830/2003/EK 

rendeletekben meghatározott egyedi 

szabályok. 

Or. it 

Módosítás  55 

Rikke Karlsson, Jørn Dohrmann 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk 

1829/2003/EK rendelet 

34a cikk – 5 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (5a) E rendelet nem akadályozza meg a 

tagállamokat abban, hogy önállóan 

határozzanak a magán- és közszféra által 

a területükön végzett GMO-vizsgálatokra 

vonatkozó korlátozások vagy tilalmak 

fenntartásáról vagy bevezetéséről, 

amennyiben ezek a közegészségre és -

biztonságra, a biológiai sokféleségre és a 

jelenlegi biogazdálkodásra vonatkozó 

előírások betartásának garantálásához 

szükségesek. 

Or. en 

 

 


