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Az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő 

behozatala ***I 

Az Európai Parlament 2014. január 14-i jogalkotási állásfoglalása a 2008/97/EK, a 

779/98/EK és az 1506/98/EK tanácsi rendeletnek az olívaolaj és egyéb mezőgazdasági 

termékek Törökországból történő behozatala terén a Bizottságra ruházandó 

felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében történő 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 

(COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 

(COM(2011)0918), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) 

bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 

Parlamenthez (C7-0005/2012), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) 

bekezdésére, 

– tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. október 28-i írásbeli kötelezettségvállalására, 

amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban, 

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére, 

– tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0209/2012), 

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot1; 

2. tudomásul veszi az ezen állásfoglaláshoz mellékelt bizottsági nyilatkozatokat; 

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát 

lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

                                                 
1 Ez az álláspont lép a 2012. szeptember 12-én elfogadott módosítások helyébe  (Elfogadott 

szövegek, P7_TA(2012)0329). 



 

P7_TC1-COD(2011)0453 

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. január 14-én került 

elfogadásra a 2008/97/EK, a 779/98/EK és az 1506/98/EK tanácsi rendeletnek az olívaolaj 

és egyéb mezőgazdasági termékek Törökországból történő behozatala terén a Bizottságra 

ruházandó felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási hatáskörök tekintetében történő 

módosításáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására 

tekintettel 

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a 

végleges jogalkotási aktussal, 255/2014/EU rendelet.) 



MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ 

 

A Bizottság nyilatkozata a kodifikációról 

E rendelet elfogadása jelentős számú módosítással fog járni a szóban forgó jogi aktusokban. Az 

érintett jogi aktusok olvashatóságát javítandó, a Bizottság a lehető legrövidebb időn belül 

javasolni fogja azok kodifikációját, amint a rendelet elfogadásra kerül, de legkésőbb 2014. 

szeptember 30-ig. 

A Bizottság nyilatkozata a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról 

E rendelettel összefüggésben a Bizottság emlékeztet az Európai Parlament és az Európai 

Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás 15. pontjában tett 

kötelezettségvállalására, miszerint a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével 

kapcsolatos munkája keretében a nemzeti szakértőkkel zajló találkozóiról teljes körű 

tájékoztatást nyújt, és biztosítja a dokumentációhoz való teljes körű hozzáférést. 

 

 


