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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 42
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) Az Európai Unió által az e területen
elfogadott valamennyi jogszabálynak és 
politikának hozzá kell járulnia az e 
rendeletben meghatározott ökológiai 
gazdálkodás és ökológiai termelés 
fejlődéséhez. Az ökológiai gazdálkodás 
jelentős szerepet játszik az Unió 
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos
politikájának végrehajtásában.

Or. fr
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Indokolás

Az ökológiai gazdálkodás szorosan kapcsolódik a fenntartható fejlődés politikájához; más 
politikáknak és jogszabályoknak e politika példáját kell követniük azzal, hogy figyelembe 
veszik az ilyen típusú termelést és támogatják a meghatározott célkitűzések megvalósítását.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás 43
(7) preambulumbekezdés

(7) Létre kell hozni az ökológiai termelési 
szabályok általános közösségi keretét, 
tekintettel a növénytermesztésre és 
állattartásra, beleértve az átállásra, valamint 
a feldolgozott élelmiszerek és takarmányok 
előállítására vonatkozó szabályokat. Az 
általános szabályok részletei 
meghatározásának és az akvakultúrára 
vonatkozó közösségi termelési szabályok 
elfogadásának hatáskörét a Bizottságra kell 
ruházni.

(7) Létre kell hozni az ökológiai termelési 
szabályok általános közösségi keretét, 
tekintettel a növénytermesztésre és 
állattartásra, beleértve az átállásra, valamint 
a feldolgozott élelmiszerek és takarmányok 
előállítására vonatkozó szabályokat. Az 
általános szabályok részletei 
meghatározásának hatáskörét a Bizottságra 
kell ruházni.

Or. en

Indokolás

Az akvakultúrával összefüggő sajátos környezeti problémák és annak a környezetre gyakorolt 
erőteljes hatása miatt az akvakultúrára vonatkozó termelési szabályok elfogadásának nem 
komitológiai eljárás alapján (ahogy jelenleg a 10. cikkben javasolják), hanem teljes körű 
parlamenti ellenőrzés keretében kell történnie.

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás 44
(7) preambulumbekezdés

(7) Létre kell hozni az ökológiai termelési 
szabályok általános közösségi keretét, 
tekintettel a növénytermesztésre és 
állattartásra, beleértve az átállásra, valamint 

(7) Létre kell hozni az ökológiai termelési 
szabályok általános közösségi keretét, 
tekintettel a növénytermesztésre és 
állattartásra, beleértve az átállásra, valamint 
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a feldolgozott élelmiszerek és takarmányok 
előállítására vonatkozó szabályokat. Az 
általános szabályok részletei 
meghatározásának és az akvakultúrára 
vonatkozó közösségi termelési szabályok 
elfogadásának hatáskörét a Bizottságra kell 
ruházni.

a feldolgozott élelmiszerek és takarmányok 
előállítására vonatkozó szabályokat. Az 
általános szabályok részletei 
meghatározásának hatáskörét a Bizottságra 
kell ruházni..

Or. es

Indokolás

Bár az ökológiai termelés és címkézés tekintetében az akvakultúra-termékeket nem lehet 
pontosan ugyanúgy kezelni, mint a kitermelő halászati termékeket, teljesen mezőgazdasági 
termékeknek sem tekinthetők, ahogy az a bizottsági javaslatból is kitűnik, amely még az 
akvakultúra jövőbeli kezelésére vonatkozó minimumkövetelményeket sem javasol, csupán az 
irányítóbizottság által kidolgozandó jövőbeni szabályokat említi. Ezért sokkal hatékonyabb 
lenne és nagyobb fokú jogi garanciát nyújtana, ha az akvakultúrával egy külön, az ökológiai 
akvakultúra-termelésre és címkézésre irányadó szabályokat tartalmazó bizottsági javaslat 
foglalkozna, amelyet valamennyi érintett alaposan megvitathatna és tanulmányozhatna. Ez az 
indokolás vonatkozik a következő módosításokban javasolt valamennyi törlésre. 

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás 45
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) A szintetikus növényvédő szerek 
használata összeegyeztethetetlen az 
ökológiai termeléssel.

Or. en

Indokolás

A megújuló erőforrások kizárólagos használatával, a többéves vetésforgóval és az ökológiai 
termeléssel összeegyeztethető kiegészítő műtrágyákkal foglalkozó (10) és (13) 
preambulumbekezdésekkel összhangban álló, magától értedődő módosítás.
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Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás 46
(16) preambulumbekezdés

(16) Az ökológiai állattenyésztésnek 
tiszteletben kell tartania a magas szintű 
állatjóléti szabványokat és ki kell elégítenie 
az állatok fajspecifikus viselkedési 
szükségleteit, az állategészségügynek pedig 
a betegségmegelőzésen kell alapulnia. E 
tekintetben különös figyelmet kell fordítani 
a tartási körülményekre, a tenyésztési 
gyakorlatokra és az állománysűrűségre. 
Ezen felül a fajták kiválasztásakor előnyben 
kell részesíteni a lassú növekedésű törzseket 
és figyelembe kell venni a helyi 
viszonyokhoz való alkalmazkodási 
képességüket. Az állattartásra és az 
akvakultúrára vonatkozó végrehajtási 
szabályoknak biztosítaniuk kell az 
összhangot legalább a tenyésztés céljából 
tartott állatok védelméről szóló európai 
egyezménnyel (T-AP) és ajánlásaival.

(16) Az ökológiai állattenyésztésnek 
tiszteletben kell tartania a magas szintű 
állatjóléti szabványokat és ki kell elégítenie 
az állatok fajspecifikus viselkedési 
szükségleteit, az állategészségügynek pedig 
a betegségmegelőzésen kell alapulnia. E 
tekintetben különös figyelmet kell fordítani 
a tartási körülményekre, a tenyésztési 
gyakorlatokra és az állománysűrűségre. 
Ezen felül a fajták kiválasztásakor előnyben 
kell részesíteni a lassú növekedésű törzseket 
és figyelembe kell venni a helyi 
viszonyokhoz való alkalmazkodási 
képességüket. Az állattartásra vonatkozó 
végrehajtási szabályoknak biztosítaniuk kell 
az összhangot legalább a tenyésztés céljából 
tartott állatok védelméről szóló európai 
egyezménnyel (T-AP) és ajánlásaival.

Or. es

Indokolás

Megegyezik a (7) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által 
fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás 47
(18) preambulumbekezdés

(18) Az akvakultúrára vonatkozó közösségi 
termelési szabályok elfogadásáig a 
tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, 
hogy nemzeti szabványok alkalmazásáról, 
vagy azok hiányában a tagállamok által 
elfogadott vagy elismert magánszférabeli 
szabványok alkalmazásáról rendelkezzenek. 

törölve
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Azonban a belső piac megzavarását 
megelőzendő, a tagállamoktól meg kell 
követelni, hogy elismerjék egymás termelési 
szabványait ezen a területen.

Or. es

Indokolás

Megegyezik a (7) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által 
fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 48
(21) preambulumbekezdés

(21) Indokolt rugalmasságról rendelkezni a 
termelési szabályok alkalmazásával 
kapcsolatban, hogy lehetővé váljon az 
ökológiai szabványok és követelmények 
hozzáigazítása a helyi éghajlati vagy 
földrajzi viszonyokhoz, sajátos tenyésztési 
gyakorlatokhoz és a fejlettségi szintekhez. 
Ezért számításba kell venni kevésbé szigorú 
szabványok alkalmazását, de csak a 
közösségi jogszabályokban megállapított 
egyedi feltételek korlátain belül.

(21) Indokolt ideiglenes rugalmasságról 
rendelkezni a termelési szabályok 
alkalmazásával kapcsolatban, figyelembe 
véve elsősorban az egyes gazdaságok 
életképességét veszélyeztető jelentősebb 
gazdasági korlátokat. Mindezt a 
gazdálkodóknak kell meghatározniuk, és a 
kereskedelem torzulásának elkerülése 
érdekében az ágazat valamennyi gazdasági 
szereplőjével szorosan együttműködve 
rendszeres ellenőrzéseknek kell alávetni ezt 
a megközelítést. Ezért számításba kell venni 
rugalmasabb szabványoknak csak a 
közösségi jogszabályokban megállapított 
egyedi feltételek alapján történő
alkalmazását.

Or. fr

Indokolás

Rendelkezni kell a rugalmasságról, de csak ideiglenes jelleggel és bizonyos feltételek (pl. a 
növényi kultúrák egészségének súlyos veszélyeztetettsége, az emberi egészség 
veszélyeztetettsége, biológiai termék, anyag stb. ideiglenes hiánya, a gazdaságok 
életképességének súlyos esemény vagy vis maior miatti veszélyeztetettsége) alapján. Kizárólag 
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átmeneti intézkedések fogadhatók el, és csak bizonyos feltételek mellett, azért, hogy ne 
kerüljön sor a vonatkozó szabályok megsértésére, az ökológiai gazdálkodás alapelveinek 
gyengítésére vagy a fogyasztók ágazatba vetett bizalmának aláásására.
Lásd még a 16. cikk módosítását.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 49
(36) preambulumbekezdés

(36) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. Tekintve, hogy
az ökológiai termelés jogi szabályozása 
fontos tényező a közös agrárpolitika keretén 
belül, mivel szorosan kapcsolódik a 
mezőgazdasági piacok fejlődéséhez, 
indokolt összhangba hozni az e politikát 
irányító, létező jogalkotási eljárásokkal. Az 
e rendelet alapján a Bizottságra ruházott 
hatásköröket ezért az 1999/468/EK rendelet 
4. cikkében előírt irányítóbizottsági 
eljárással összhangban kell gyakorolni,

(36) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. Az ökológiai 
termelés jogi szabályozása fontos tényező a 
közös agrárpolitika keretén belül, mivel 
szorosan kapcsolódik a mezőgazdasági 
piacok fejlődéséhez. Azonban nem indokolt 
összhangba hozni az e politikát irányító, 
létező jogalkotási eljárásokkal. Az e rendelet 
alapján a Bizottságra ruházott hatásköröket 
ezért az 1999/468/EK rendelet 5. cikkében 
előírt szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell gyakorolni,

Or. fr

Indokolás

A 31. cikkre vonatkozó módosítással való összeegyeztethetőség érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás 50
1. cikk (2) bekezdés bevezető rész

E rendelet a következő, mezőgazdaságból 
vagy akvakultúrából származó termékekre 
alkalmazandó, amennyiben ezeket ökológiai 

E rendelet a következő, mezőgazdaságból 
származó termékekre alkalmazandó, 
amennyiben ezeket ökológiai termékként 
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termékként kívánják forgalmazni: kívánják forgalmazni:

Or. es

Indokolás

Megegyezik a (7) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által 
fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás 51
1. cikk (2) bekezdés, bevezető rész

2. E rendelet a következő, mezőgazdaságból 
vagy akvakultúrából származó termékekre 
alkalmazandó, amennyiben ezeket ökológiai 
termékként kívánják forgalmazni:

2. E rendelet a következő, mezőgazdaságból 
származó termékekre alkalmazandó, 
amennyiben ezeket ökológiai termékként 
kívánják forgalmazni:
(E módosítás az érintett jogalkotási szöveg 
egészére vonatkozik; elfogadása technikai 
változtatásokat tesz szükségessé az egész 
szövegben.)

Or. en

Indokolás

Az akvakultúrával összefüggő sajátos környezeti problémák és annak a környezetre gyakorolt 
erőteljes hatása miatt az akvakultúrára vonatkozó termelési szabályok elfogadásának nem 
komitológiai eljárás alapján (ahogy jelenleg a 10. cikkben javasolják), hanem teljes körű 
parlamenti ellenőrzés keretében kell történnie.

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás 52
1. cikk (2) bekezdés c) pont

c) élő vagy feldolgozatlan akvakultúra-
termékek;

törölve
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Or. es

Indokolás

Megegyezik a (7) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által 
fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás 53
1. cikk (2) bekezdés c) pont

c) élő vagy feldolgozatlan akvakultúra-
termékek;

törölve

Or. en

Indokolás

Megegyezik az 1. cikk (2) bekezdésének bevezető részére vonatkozó módosításhoz ugyanazon 
szerző által fűzött indokolással.

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás 54
1. cikk (2) bekezdés d) pont

d) emberi fogyasztásra szánt, feldolgozott 
akvakultúra-termékek;

törölve

Or. es

Indokolás

Megegyezik a (7) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által 
fűzött indokolással. 
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Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás 55
1. cikk (2) bekezdés d) pont

d) emberi fogyasztásra szánt, feldolgozott 
akvakultúra-termékek;

törölve

Or. en

Indokolás

Megegyezik az 1. cikk (2) bekezdésének bevezető részére vonatkozó módosításhoz ugyanazon 
szerző által fűzött indokolással.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás 56
1. cikk (2) bekezdés ea) pont (új)

ea) halászati termékek;

Or. en

Indokolás

E jogszabálynak a nyílt tengeri halászatra is ki kell terjednie.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás 57
1. cikk (2) bekezdés eb) pont (új)

eb) nem élelmiszer termékek.

Or. en
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Indokolás

E jogszabálynak az ökológiailag előállított termékekre, például a karácsonyfákra és a 
kozmetikai termékekre is ki kell terjednie.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás 58
1. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

Nem alkalmazandó azonban a vadon élő 
állatok vadászatából vagy halászatából 
származó termékekre.

törölve

Or. en

Indokolás

E jogszabálynak a nyílt tengeri halászatra is ki kell terjednie.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 59
2. cikk a) pont

a) „ökológiai termelés”: ökológiai termelési 
módszerek alkalmazása a mezőgazdasági 
üzemben, valamint a termék további 
feldolgozásával, csomagolásával és 
címkézésével kapcsolatos tevékenységek 
során, az e rendeletben megállapított 
célkitűzések, alapelvek és szabályok 
értelmében;

a) „ökológiai termelés”: természetes és 
egészséges termelési módszerek alkalmazása 
a mezőgazdasági üzemben, valamint a 
termék további feldolgozásával, 
csomagolásával és címkézésével kapcsolatos 
tevékenységek során, az e rendeletben 
megállapított célkitűzések, alapelvek és 
szabályok értelmében;

Or. pl



AM\612856HU.doc 11/51 PE 372.199v01-00

külső fordítás

HU

Indokolás

A jelenlegi fogalommeghatározás körülíró jellegű. Szükséges az „ökológiai termelési 
módszerek” fogalmának meghatározása.

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás 60
2. cikk b) pont

b) „ökológiai termék”: ökológiai termelésből 
származó mezőgazdasági termék;

b) „ökológiai termék”: olyan ökológiai 
termelésből származó mezőgazdasági 
termék, amelyben nem használnak vagy 
nem mutatnak ki semmilyen szintetikus 
növényvédő szert, GMO-terméket, valamint 
részben vagy egészben GMO-kat tartalmazó 
takarmányt vagy összetevőket;

Or. en

Indokolás

Megerősíti az ökológiai gazdálkodás célkitűzését, és segíti a fogyasztókat a hagyományos 
termékek és az ökológiai gazdálkodók által beszállított kiváló minőségű termékek közötti 
különbség megértésében.

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás 61
2. cikk e) pont

e) „akvakultúra”: a vízi szervezetek olyan 
tenyésztése vagy művelése, amelyben a 
gyarapodást a környezet természetes 
teljesítményét meghaladó mértékben növelő 
technológiákat használnak, és amelyben a 
vízi szervezetek természetes vagy jogi 
személy tulajdonában maradnak a 
tenyésztés vagy művelés egész időszaka 

törölve
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alatt, beleértve a betakarítást is;

Or. es

Indokolás

Megegyezik a (7) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által 
fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 62
2. cikk m) pont

m) „megfelelőségi jel”: bizonyos 
szabványoknak vagy egyéb normatív 
dokumentumoknak való megfelelés 
igazolása egy jel formájában;

m) „megfelelőségi jel”: bizonyos 
szabványoknak vagy egyéb normatív 
dokumentumokból származó 
követelményeknek való megfelelés 
igazolása egy jel formájában;

Or. pl

Indokolás

A javaslat a nyelvhasználat egységesítését célozza az európai szabványokban – például a 
minőségre vonatkozó EN ISO 9000 szabványsorozatban és a környezetgazdálkodásra 
vonatkozó EN ISO 14000 szabványsorozatban – használt terminológiának megfelelő 
fogalommeghatározás bevezetésével, amelyekben a megfelelést a követelményeknek való 
megfelelésként definiálják.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás 63
2. cikk r) pont

r) „GMO-k által előállított termékek”: 
élelmiszer- és takarmány-adalékanyagok, 
aromaanyagok, vitaminok, enzimek, 
technológiai segédanyagok, az állati 
takarmányozásban használt bizonyos 

r) „GMO-val előállított termékek”: 
élelmiszer- és takarmány-adalékanyagok, 
aromaanyagok, vitaminok, enzimek, 
technológiai segédanyagok, az állati 
takarmányozásban használt bizonyos 
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termékek (a 82/471/EGK irányelv szerint), 
növényvédő szerek, műtrágyák és 
talajjavítók, amelyek előállítása egy 
szervezet olyan anyagokkal történő 
táplálásával történik, amelyek teljesen vagy 
részben GMO-k;

termékek (a 82/471/EGK irányelv szerint), 
növényvédő szerek, műtrágyák és 
talajjavítók, amelyek előállítása egy 
szervezet olyan anyagokkal történő 
táplálásával történik, amelyek teljesen vagy 
részben GMO-k;

Or. fr

Indokolás

Az 1829/2003/EK keretrendelet (16) preambulumbekezdésével való összhang érdekében 
ugyanazt a fogalommeghatározási kategóriát kell használni, tehát „GMO-val előállított” 
(nem GMO-k által előállított).

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás 64
2. cikk va) pont (új)

va) „halászat”: vadon élő halak nyílt 
tengeren, kereskedelmi célú tevékenység 
keretében történő kifogása;

Or. en

Indokolás

E jogszabálynak a vadon élő halak kereskedelmi célú tevékenység keretében történő 
halászatára is ki kell terjednie.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás 65
2. cikk vb) pont (új)

(vb) „nem élelmiszer temékek”: ökológiai 
mezőgazdasági termékeket jelentős 
arányban tartalmazó, nem emberi 
fogyasztásra szánt termék.
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Or. en

Indokolás

E jogszabálynak az ökológiailag előállított termékekre, például a karácsonyfákra és a 
kozmetikai termékekre is ki kell terjednie.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 66
4. cikk

A következő elvek alkalmazandók minden 
ökológiai termelésben:

Minden ökológiai termelés a következő 
elveket alkalmazza:

a) előnyben kell részesíteni az élő 
szervezetek és a mechanikus termelési 
módszerek alkalmazását a szintetikus 
anyagokkal szemben;

a) csak az élő szervezetek és a mechanikus 
termelési módszerek alkalmazandók, a 
szintetikus anyagok és a szintetikus 
anyagokkal végzett termelési módszerek 
alkalmazása kizárólag e rendelet 16. 
cikkének megfelelően elfogadható;

b) a természetes anyagok alkalmazását kell 
előnyben részesíteni a kémiai úton előállított 
anyagokkal szemben, amelyeket csak akkor 
lehet használni, ha a természetes anyagok 
kereskedelmi forgalomban nem elérhetők;

b) csak természetes anyagok 
alkalmazandók, és a kémiai úton előállított 
anyagokat csak akkor lehet használni ha a 
természetes anyagok kereskedelmi 
forgalomban ideiglenesen és a rendelet 16. 
cikkében említett eltéréseknek megfelelően 
nem elérhetők;

c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azok által 
előállított termékek nem alkalmazhatók, az 
állatgyógyászati készítmények kivételével;

c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azok által 
előállított termékek nem alkalmazandók, az 
állatgyógyászati készítmények kivételével;

d) az ökológiai termelés szabályait hozzá 
kell igazítani a helyi feltételekhez, a 
fejlettség szintjéhez és speciális
állattenyésztési gyakorlatokhoz az ökológiai 
termelés általános koncepciójának 
fenntartása mellett.

Or. fr
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Indokolás

Az a) és b) pont megfogalmazása pontatlan, és szűkíti ezen alapelvek alkalmazási körét. 
Ezeket sokkal pontosabban, ugyanakkor a szintetikus anyagoknak vagy a nem mechanikus 
módszereknek az ökológiai termelésre irányadó alapelvektől és szabályoktól eltérő, gyors 
reakciót igénylő, komoly vagy nagy horderejű helyzetekben történő alkalmazási lehetőségének 
tilalma nélkül kell megfogalmazni.

A d) pontot törölni kell, mivel a rugalmasságra és az eltéréseket lehetővé tévő esetekre 
vonatkozik. (vö. a 16. cikkre vonatkozó módosítással).

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 67
4. cikk b) pont

b) a természetes anyagok alkalmazását kell 
előnyben részesíteni a kémiai úton előállított 
anyagokkal szemben, amelyeket csak akkor 
lehet használni, ha a természetes anyagok 
kereskedelmi forgalomban nem elérhetők;

b) a természetes anyagok alkalmazását kell 
előnyben részesíteni a kémiai úton előállított 
anyagokkal szemben;

Or. pl

Indokolás

Nincs meghatározva, hogy a kémiai úton előállított anyagok milyen célra alkalmazhatók. 
Biztonságosabb lenne megtiltani ezek mindegyikének alkalmazását, a nagyobb részletességgel 
meghatározott egyedi példák kivételével.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás 68
4. cikk c) pont

c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azok által
előállított termékek nem alkalmazhatók, az 
állatgyógyászati készítmények kivételével;

c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azokkal
előállított termékek nem alkalmazhatók, az 
állatgyógyászati készítmények kivételével;

Or. fr
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Indokolás

Az 1829/2003/EK keretrendelet (16) preambulumbekezdésével való összhang érdekében 
ugyanazt a fogalommeghatározási kategóriát kell használni, tehát „GMO-val előállított” 
(nem GMO-k által előállított).

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás 69
4. cikk c) pont

c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azok által 
előállított termékek nem alkalmazhatók, az 
állatgyógyászati készítmények kivételével;

c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azok által 
előállított termékek nem alkalmazhatók; 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 70
4. cikk c) pont

c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azok által 
előállított termékek nem alkalmazhatók, az 
állatgyógyászati készítmények kivételével;

c) a GMO-k és a GMO-kból vagy azok által 
előállított termékek nem alkalmazhatók;

Or. en

Indokolás

A teljesség érdekében az állatgyógyászati készítményeknek nem kellene kivételt képezniük e 
rendelet alól. Manapság az ökológiai állatgyógyászati készítmények széles köre található meg 
a piacon; ezeket a gyógykészítményeket ezért az ökológiai gazdálkodással összhangban 
kellene használni.
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Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás 71
4. cikk ca) pont (új)

ca) ionizáló sugárzás nem alkalmazható;

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás 72
4. cikk da) pont (új)

da) az ökológiai termelésnek 
munkahelyeket kell fenntartania és 
létrehoznia, a gazdálkodók és a fogyasztók 
számára lehetővé kell tennie a fenntartható 
gyakorlatokra, a minőségi élelmiszer-
előállításra és -fogyasztásra irányuló, a 
természetvédelmet, a fenntartható termelést 
és a helyi érdekű értékesítést célzó 
intézkedések ötvözetét tartalmazó 
társadalmi megállapodás létrehozását;

Or. en

Indokolás

A célkitűzéseknek tükrözniük kell az ökológiai gazdálkodás azon integratív szerepét, amelyet a 
megőrzésnek és a minőségi termelésnek egy jól körülhatárolt termelési rendszerben történő 
egyesítésében tölt be. 

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás 73
4. cikk db) pont (új)

db) az ökológiai termelésnek biztosítania 
kell a termék minőségét, integritását és 
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nyomon követhetőségét az egész 
élelmiszerláncon keresztül;

Or. en

Indokolás

A célkitűzéseknek tükrözniük kell az ökológiai gazdálkodás azon integratív szerepét, amelyet a 
megőrzésnek és a minőségi termelésnek egy jól körülhatárolt termelési rendszerben történő 
egyesítésében tölt be. 

Módosítás, előterjesztette: Roberto Musacchio

Módosítás 74
5. cikk c) pont

c) minimálisra kell csökkenteni a nem-
megújuló erőforrások és a gazdaságon kívüli 
források felhasználását;

c) minimálisra kell csökkenteni a nem-
megújuló erőforrások és a gazdaságon kívüli 
források felhasználását, és a 
gazdálkodóknak elő kell mozdítaniuk a 
megújuló erőforrások felhasználását;

Or. en

Indokolás

Összhangban áll az ökológiai termelés céljaival: el kell kerülni a káros hatásokat azzal, hogy 
az ökológiai gazdálkodók számára lehetőség adódik az elsősorban megújuló energiaforrások 
felhasználására.

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás 75
5. cikk n) pont

n) az akvakultúra-termelésnek minimálisra 
kell csökkentenie a vízi környezetre 
gyakorolt negatív hatást;

törölve

Or. es
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Indokolás

Megegyezik a (7) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által 
fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás 76
5. cikk o) pont

o) az akvakultúrában használt 
takarmánynak fenntartható halászatból 
kell származnia vagy elsősorban ökológiai 
gazdálkodásból származó mezőgazdasági 
összetevőkből és természetes, nem-
mezőgazdasági anyagokból kell állnia;

törölve

Or. es

Indokolás

Megegyezik a (7) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által 
fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 77
6. cikk b) pont

b) adalékanyagok és technológiai 
segédanyagok csak minimális mértékben 
használhatók és csak alapvető technológiai 
szükséglet esetében;

b) adalékanyagok és technológiai 
segédanyagok csak minimális mértékben 
használhatók;

Or. pl

Indokolás

A technológiai indokok nem nyújtanak elégséges alapot az adalékanyagok és a technológiai 
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segédnayagok használatára. Az ökológia termelés érdekében bizonyos technológiákat 
egyszerűen el kell hagyni (pl. az élelmiszerek felhasználhatósági időtartamának 
meghosszabbítása), ha a kitűzött célok elérését nem lehet természetes módon megvalósítani.

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás 78
7. cikk (1) bekezdés

(1) Egy gazdaság teljes kereskedelmi részét 
az ökológiai termelésre vagy az ökológiai 
termelésre való átállásra alkalmazandó 
követelményeknek megfelelően kell 
igazgatni.

(1) Egy gazdaság teljes kereskedelmi részét 
az ökológiai termelésre vagy az ökológiai 
termelésre való átállásra alkalmazandó 
követelményeknek megfelelően kell 
igazgatni.

Azonban a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően 
megállapítandó speciális feltételekkel 
összhangban egy gazdaság felosztható 
egyértelműen elkülönülő egységekre, 
amelyek közül nem mindet irányítják 
ökológiai termelés szerint.
Amennyiben a második albekezdésnek 
megfelelően egy gazdaság nem minden 
részén folyik ökológiai termelés, a 
gazdálkodónak külön kell választania az 
ökológiai termelésbe bevont földet, 
állatokat és termékeket a többitől és pontos 
nyilvántartást kell vezetnie a szétválasztás 
igazolására.

Or. en

Indokolás

A gazdaságok felosztása egy e rendelet szerint irányított és egy hagyományosan irányított 
részre nem elfogadható, mivel így igen nehéz elkerülni a csalásokat.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 79
7. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés
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Ez a módosítás nem alkalmazandó az angol nyelvű szövegre.

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás 80
7. cikk (2) bekezdés

(2) A gazdálkodókkal szemben 
követelmény, hogy ne használjanak GMO-
kat vagy GMO-kból előállított termékeket, 
amennyiben tudomásuk van ezek 
jelenlétéről valamely terméket kísérő 
címkén vagy más kísérő dokumentumon 
szereplő információ alapján.

(2) A gazdálkodókkal szemben 
követelmény, hogy ne használjanak GMO-
kat vagy GMO-kból, illetve GMO-k által
előállított termékeket.

Ha a gazdálkodók harmadik féltől vásárolt 
termékeket használnak fel ökológiai 
élelmiszer vagy takarmány előállításához, 
igazolást kell kérniük az eladótól arra 
vonatkozóan, hogy a beszállított terméket 
nem GMO-k által állították elő.

Ha a gazdálkodók vagy az ökológiai 
termékek bármely egyéb szolgáltatói
harmadik féltől vásárolt termékeket 
használnak fel ökológiai élelmiszer vagy 
takarmány előállításához, igazolást kell 
kérniük az eladótól arra vonatkozóan, hogy a 
beszállított terméket nem GMO-k által 
állították elő és GMO-kat nem tartalmaz.

A GMO-kkal való véletlen vagy 
technikailag elkerülehetetlen szennyeződés 
esetén a gazdasági szereplőknek 
bizonyítékot kell szolgáltatniuk arra 
vonatkozóan, hogy minden szükséges 
intézkedést megtettek az ilyen szennyeződés 
elkerülése érdekében.

Or. en

Indokolás

4. cikkben egyértelműen meghatározták, hogy GMO-k nem alkalmazhatók, de biztosítékokra 
van szükség a harmadik felektől vásárolt termékekre vonatkozóan.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 81
7. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés
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Ha a gazdálkodók harmadik féltől vásárolt 
termékeket használnak fel ökológiai 
élelmiszer vagy takarmány előállításához, 
igazolást kell kérniük az eladótól arra 
vonatkozóan, hogy a beszállított terméket 
nem GMO-k által állították elő.

Ha a gazdálkodók harmadik féltől vásárolt 
termékeket használnak fel ökológiai 
élelmiszer vagy takarmány előállításához, 
írásos igazolást kell kérniük az eladótól arra 
vonatkozóan, hogy a beszállított terméket 
nem GMO-k által állították elő.

Or. pl

Indokolás

Az írásos igazolás bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a termékek megfelelnek a 
megfogalmazott szabályoknak.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás 82
7. cikk, (2) bekezdés (2) albekezdés

Ha a gazdálkodók harmadik féltől vásárolt 
termékeket használnak fel ökológiai 
élelmiszer vagy takarmány előállításához, 
igazolást kell kérniük az eladótól arra 
vonatkozóan, hogy a beszállított terméket 
nem GMO-k által állították elő.

Ha a gazdálkodók harmadik féltől vásárolt 
termékeket használnak fel ökológiai 
élelmiszer vagy takarmány előállításához, az 
eladónak a felhasználó kérésére igazolnia 
kell, hogy a beszállított terméket nem GMO-
kból vagy azokkal állították elő.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben tilos a GMO-termékek használata az ökológiai gazdálkodásban, a felhasználót 
kötelezni kell arra, hogy kérjen igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, hogy nem 
alkalmaztak GMO-kat, a beszállítót pedig arra, hogy mutassa be ezt a dokumentumot.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 83
8. cikk (1) bekezdés c) pont

c) ezen túlmenően alkalmazhatók az törölve
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ökológiai termelés célkitűzéseivel és elveivel 
összeegyeztethető műtrágyák és talajjavító 
szerek, ha a 11. cikk szerint jóváhagyták 
őket;

Or. pl

Indokolás

A műtrágyák és a talajjavító szerek használata ellentétes a 2. cikkben meghatározott ökológiai 
termelés elveivel.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás 84
8. cikk (1) bekezdés i) pont

i) csak ökológiai termelés keretében 
előállított vetőmagot és szaporítóanyagot 
szabad felhasználni. E célból a vetőmag és a 
vegetatív szaporítóanyag esetében az 
anyanövények termesztését az e rendeletben 
megállapított szabályokkal összhangban 
legalább egy generáción, vagy évelő 
szabadföldi kultúrák esetén legalább két 
vegetációs időszakon keresztül kellett, hogy 
folytassák.

i) csak ökológiai termelés keretében 
előállított vetőmagot – amely véletlen 
szennyeződésből eredően nyomokban 
legfeljebb 0,1%-os GMO-tartalommal 
rendelkezhet – és szaporítóanyagot szabad 
felhasználni. E célból a vetőmag és a 
vegetatív szaporítóanyag esetében az 
anyanövények termesztését az e rendeletben 
megállapított szabályokkal összhangban 
legalább egy generáción, vagy évelő 
szabadföldi kultúrák esetén legalább két 
vegetációs időszakon keresztül kellett, hogy 
folytassák.

Or. en

Indokolás

Az ökológiai termelésben a vetőmag a GMO-szennyeződés egyik legnagyobb forrása. Annak 
érdekében, hogy teljesüljenek a rendeletnek a GMO-któl mentes ökológiai termelés 
biztosítására vonatkozó törekvései, logikusnak tűnik, hogy ennek megvalósítását az ökológiai 
termelés legnagyobb szennyezési forrásainak megszüntetésével kell kezdeni.
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 85
8. cikk (1) bekezdés i) pont

i) csak ökológiai termelés keretében 
előállított vetőmagot és szaporítóanyagot 
szabad felhasználni. E célból a vetőmag és a 
vegetatív szaporítóanyag esetében az 
anyanövények termesztését az e rendeletben 
megállapított szabályokkal összhangban 
legalább egy generáción, vagy évelő 
szabadföldi kultúrák esetén legalább két 
vegetációs időszakon keresztül kellett, hogy 
folytassák.

i) csak ökológiai termelés keretében 
előállított vetőmagot és szaporítóanyagot 
szabad felhasználni. E célból a vetőmag és a 
vegetatív szaporítóanyag esetében az 
anyanövények termesztését az e rendeletben 
megállapított szabályokkal összhangban 
legalább egy generáción keresztül kellett, 
hogy folytassák..

Or. pl

Indokolás

Ha a szabadföldi kultúrákat nem ökológiai módszereket alkalmazva termesztik a kezdetektől 
fogva, mérgező és szennyező anyagok halmozódhatnak fel a szöveteikben, amelyek 
átkerülhetnek a szaporítóanyagokra.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 86
9. cikk b) pont v. alpont

v. az ökológiai tartású állatokat elkülönítve 
vagy könnyen elkülöníthető módon kell 
tartani a többi állattól;

v. az ökológiai tartású állatokat elkülönítve 
kell tartani a többi állattól;

Or. pl

Indokolás

A törölt kifejezés ellentmondás – így a gyakorlatban az állatok egész életükön keresztül akár 
elkülönítés nélkül is tarthatók.
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 87
9. cikk d) pont ii. alpont

ii. az állatoknak folyamatos hozzáférést kell 
biztosítani legelőhöz vagy 
szálastakarmányhoz;

ii. az állatoknak folyamatos hozzáférést kell 
biztosítani legelőhöz;

Or. pl

Indokolás

A kizárólag szálastakarmányt alkalmazó állattenyésztés egy zárt rendszer részének tekinthető, 
és ebből kifolyólag sérti a 9. cikk b) pontjának iii. alpontját, amely szerint az állatok számára 
folyamatos hozzáférést kell biztosítani szabadtéri területhez.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 88
9. cikk d) pont v. alpont

v. a szopós emlősöket természetes, lehetőleg
anyatejjel kell táplálni;

v. a szopós emlősöket anyatejjel kell 
táplálni;

Or. pl

Indokolás

Az állatállomány más fajtáitól származó tej nem felel meg eléggé az állatok fejlődési és 
fiziológiai igényeinek, és sérti a 9. cikk b) pontjának iii. alpontját.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 89
9. cikk e) pont ii. alpont

ii. a betegségek kitörésekor azonnal meg kell 
kezdeni a kezelést az állatok szendvedésének 
elkerülésére; szükség esetén alkalmazhatók 

ii. a betegségek kitörésekor azonnal meg kell 
kezdeni a kezelést az állatok szendvedésének 
elkerülésére; szükség esetén alkalmazhatók 
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allopátiás készítmények, beleértve az 
antibiotikumokat, ha fitoterápiás,
homeopátiás és egyéb készítmények 
alkalmazása nem hatékony.

allopátiás készítmények, beleértve az 
antibiotikumokat, ha fitoterápiás és egyéb 
készítmények alkalmazása nem hatékony.

Or. pl

Indokolás

A homeopátiás termékek gyógyászati hatásossága még nem megalapozott.

Módosítás, előterjesztette: Carmen Fraga Estévez

Módosítás 90
10. cikk

10. cikk törölve
Akvakultúra-termelési szabályok

(1) A Bizottságnak a 31. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban, és a II. címben megállapított 
célkitűzések és elvek szerint meg kell 
állapítania az ökológiai akvakultúrára 
alkalmazandó termelési szabályokat, 
beleértve az átállás szabályait.
(2) Az (1) bekezdésben említett szabályok 
elfogadásáig nemzeti szabályok, vagy azok 
hiányában a tagállamok által elfogadott 
vagy elismert magánszférabeli szabványok 
alkalmazandók, feltéve, hogy azok a 
II. címben megállapítottakkal azonos 
célkitűzéseket és elveket követik.

Or. es

Indokolás

Megegyezik a (7) preambulumbekezdésre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által 
fűzött indokolással. 
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 91
11. cikk (1) bekezdés b) pont

b) műtrágyák és talajjavító szerek; törölve

Or. pl

Indokolás

A műtrágyák és a talajjavító szerek használata ellentétes a 2. cikkben meghatározott ökológiai 
termelés elveivel.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 92
12. cikk

Az ökológiai termelést megkezdő 
mezőgazdasági üzemre a következő 
szabályok alkalmazandók: 

Az ökológiai termelést megkezdő 
mezőgazdasági üzemre a következő 
szabályok alkalmazandók:

a) az ökológiai termelési módszerekkel 
termeszteni kívánt növényi kultúrák első 
vegetációs időszakát megelőzően a 31. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban meghatározandó időtartam 
alatt nem alkalmazhatók az ökológiai 
gazdálkodásban nem engedélyezett 
termékek;

a) az ökológiai termelési módszerekkel 
termeszteni kívánt növényi kultúrák első 
vegetációs időszakát megelőző három éves
időtartam alatt nem alkalmazhatók az 
ökológiai gazdálkodásban nem 
engedélyezett termékek;

b) a gazdaságban már meglévő állatok 
ökológiainak tekinthetők a 31. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban meghatározandó átmeneti 
időszak után;

b) a gazdaságban már meglévő állatok 
ökológiainak tekinthetők egy három éves 
átmeneti időszak után;

c) a korábban nem-ökológiai tejelő állatoktól 
származó tejet és tejtermékeket lehet 
ökológiaiként árusítani a 31. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban meghatározandó átmeneti 
időszak után;

c) a korábban nem-ökológiai tejelő állatoktól 
származó tejet és tejtermékeket lehet 
ökológiaiként árusítani egy kétéves átmeneti 
időszak után;
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d) ha egy gazdálkodási egység részben 
ökológiai termelést folytat és részben az 
ökológiai termelésre való átállásban van, a 
gazdálkodónak el kell különítenie a földet, 
az állatokat és a termékeket, és pontos 
nyilvántartást kell vezetnie az elkülönítés 
igazolására.

d) ha egy gazdálkodási egység részben 
ökológiai termelést folytat és részben az 
ökológiai termelésre való átállásban van, a 
gazdálkodónak el kell különítenie a földet, 
az állatokat és a termékeket, és pontos 
nyilvántartást kell vezetnie az elkülönítés 
igazolására.

A Bizottság az első bekezdésben 
meghatározott időtartamot a 31. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően módosíthatja.
Az e rendelet V. címében foglalt 
rendelkezéseknek ki kell terjednie az 
ökológiai termelési tevékenységet megkezdő 
gazdálkodókra.

Or. fr

Indokolás

A Bizottság javaslata szerint komitológiai eljárás alapján kellene megállapítani azokat az 
időtartamokat vagy időkorlátokat, amelyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy a gazdálkodási 
termelési módszerekről átálló gazdaságoktól származó termékeket ökológiainak tekintsék. 
Azonban a meghatározott időtartamoknak kizárólag a körülményekben bekövetkezett változás 
miatti felülvizsgálata esetén alkalmazandó komitológiai eljárással szemben kívánatosabb 
lenne ezeket az időtartamokat jogszabályban megállapítani, annak érdekében, hogy jobban 
előtérbe helyezzék az ökológiai gazdálkodásra áttérni kívánó gazdálkodókat.

Az átalakulóban lévő gazdaságokra ellenőrzési és tanúsítási rendelkezéseknek kell 
vonatkozniuk.

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás 93
13. cikk (4) bekezdés (1) albekezdés

(4) A takarmányok gyártóival szemben 
követelmény, hogy ne használjanak GMO-
kat vagy GMO-kból előállított termékeket, 
amennyiben tudomásuk van ezek 
jelenlétéről valamely terméket kísérő 
címkén vagy más kísérő dokumentumon 
szereplő információ alapján.

(4) A takarmányok gyártóival szemben 
követelmény, hogy ne használjanak GMO-
kat vagy GMO-kból előállított termékeket. A 
gazdasági szereplőknek meg kell tenniük 
minden szükséges intézkedést, hogy 
elkerüljék a GMO-kkal való szennyeződést, 
és bizonyítékot kell szolgáltatniuk arra, 
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hogy nem történt szennyeződés.

Or. en

Indokolás

A gazdasági szereplőknek minden szükséges lépést meg kell tenniük a takarmányok GMO-
kkal való szennyeződésének elkerülése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás 94
13. cikk (4) bekezdés (2) albekezdés

Ha a takarmányok gyártói harmadik féltől 
vásárolt összetevőket és adalékanyagokat 
használnak fel ökológiai tartású állatok 
takarmányának előállításához, igazolást kell 
kérniük az eladótól arra vonatkozóan, hogy 
a beszállított termékeket nem GMO-k által 
állították elő.

Ha a takarmányok gyártói harmadik féltől 
vásárolt összetevőket és adalékanyagokat 
használnak fel ökológiai tartású állatok 
takarmányának előállításához, az eladónak a 
takarmányok gyártói kérésére igazolnia 
kell, hogy a beszállított termékeket nem 
GMO-kból vagy azokkal állították elő.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben tilos a GMO-termékek használata az ökológiai gazdálkodásban, a felhasználót 
kötelezni kell arra, hogy kérjen igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, hogy nem 
alkalmaztak GMO-kat, a beszállítót pedig arra, hogy mutassa be ezt a dokumentumot.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 95
13. cikk (4) bekezdés (2) albekezdés

Ha a takarmányok gyártói harmadik féltől 
vásárolt összetevőket és adalékanyagokat 
használnak fel ökológiai tartású állatok 
takarmányának előállításához, igazolást kell 
kérniük az eladótól arra vonatkozóan, hogy a 

Ha a takarmányok gyártói harmadik féltől 
vásárolt összetevőket és adalékanyagokat 
használnak fel ökológiai tartású állatok 
takarmányának előállításához, írásos 
igazolást kell kérniük az eladótól arra 
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beszállított termékeket nem GMO-k által 
állították elő.

vonatkozóan, hogy a beszállított termékeket 
nem GMO-k által állították elő.

Or. pl

Indokolás

Az írásos igazolás bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a termékek megfelelnek a 
megfogalmazott szabályoknak (vö. a 7. cikk (2) bekezdésével).

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás 96
14. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés

Ha a feldolgozók harmadik féltől vásárolt 
összetevőket és technológiai segédanyagokat 
használnak fel ökológiai élelmiszer vagy 
takarmány előállításához, igazolást kell 
kérniük az eladótól arra vonatkozóan, hogy 
a beszállított terméket nem GMO-k által
állították elő.

Ha a feldolgozók harmadik féltől vásárolt 
összetevőket és technológiai segédanyagokat 
használnak fel ökológiai élelmiszer vagy 
takarmány előállításához, az eladónak a 
takarmányok feldolgózói kérésére igazolnia 
kell, hogy a beszállított terméket nem GMO-
kból vagy azokkal állították elő.

Or. fr

Indokolás

Amennyiben tilos a GMO-termékek használata az ökológiai gazdálkodásban, a felhasználót 
kötelezni kell arra, hogy kérjen igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, hogy nem 
alkalmaztak GMO-kat, a beszállítót pedig arra, hogy mutassa be ezt a dokumentumot.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 97
14. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés

Ha a feldolgozók harmadik féltől vásárolt 
összetevőket és technológiai segédanyagokat 
használnak fel ökológiai élelmiszer vagy 
takarmány előállításához, igazolást kell 

Ha a feldolgozók harmadik féltől vásárolt 
összetevőket és technológiai segédanyagokat 
használnak fel ökológiai élelmiszer vagy 
takarmány előállításához, írásos igazolást 
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kérniük az eladótól arra vonatkozóan, hogy a 
beszállított terméket nem GMO-k által 
állították elő.

kell kérniük az eladótól arra vonatkozóan, 
hogy a beszállított terméket nem GMO-k 
által állították elő.

Or. pl

Indokolás

Az írásos igazolás bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a termékek megfelelnek a 
megfogalmazott szabályoknak (lásd fent).

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 98
14. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A tagállamok szigorúbb szabályokat 
állapíthatnak meg vagy vezethetnek be a 
feldolgozott élelmiszerek termelésére 
vonatkozóan, azzal a feltétellel, hogy az 
ilyen szabályok megfelelnek a közösségi 
jognak, és nem akadályozzák vagy 
korlátozzák az e jogszabálynak megfelelő 
áruk szabad mozgását.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az ökológiai termelés keretében feldolgozott 
élelmiszerek előállítása tekintetében szigorúbb szabályokat írjanak elő. Ez az „etikusabb” 
termékek versenyének biztosítása érdekében fontos, és a fogyasztók számára lehetővé teszi, 
hogy az ökológiai termékek szélesebb köréből válogassanak.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 99
15. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A tagállamok szigorúbb szabályokat 
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állapíthatnak meg vagy vezethetnek be 
egyes termékek és anyagok feldolgozásban 
történő felhasználására vonatkozóan, azzal 
a feltétellel, hogy az ilyen szabályok 
megfelelnek a közösségi jognak, és nem 
akadályozzák vagy korlátozzák az e 
jogszabálynak megfelelő áruk szabad 
mozgását..

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy az ökológiai termelés keretében használt 
egyes termékek és anyagok tekintetében szigorúbb szabályokat írjanak elő. Ez az „etikusabb” 
termékek versenyének biztosítása érdekében fontos, és a fogyasztók számára lehetővé teszi, 
hogy az ökológiai termékek szélesebb köréből válogassanak.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 100
16. cikk, cím

Kevésbé korlátozó termelési szabályok A termelési szabályoktól való átmeneti 
eltérések 

Or. fr

Indokolás

Az e cikkben szereplő különféle intézkedések és rendelkezések szükségtelenek, és olyan 
esetekhez kapcsolódnak (pl. átállás), amelyekre vonatkozóan egyértelműen bizonyos mértékű 
rugalmasságot kell átmenetileg biztosítani.

Az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok rugalmasabb alkalmazását szolgáló feltételeket 
a prioritások szerint sorrendbe kell állítani, és szűkíteni kell.

Kizárólag egyes egyedi intézkedéseket kell komitológiai eljárás alapján elfogadni.

Végül az ökológiai termelésre vonatkozó szabályoktól való eltérésekről értesíteni kell az
illetékes hatóságokat, a tanúsító szerveket is ideértve, továbbá a felügyeleti szerveknek in situ 
ki kell értékelniük és meg kell vizsgálniuk a gazdálkodó által előterjesztett cselekvési tervet az 
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őt érintő egyedi helyzet kezelése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 101
16. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással és a (2) bekezdésben 
meghatározott feltételekkel összhangban és 
a II. címben megállapított célkitűzések és 
elvek szerint rendelkezhet az 1-3. fejezetben 
megállapított termelési szabályok alóli 
kivételek engedélyezéséről.

törölve

Or. fr

Indokolás

Megegyezik a 16. cikkre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 102
16. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással és a (2) bekezdésben 
meghatározott feltételekkel összhangban és 
a II. címben megállapított célkitűzések és 
elvek szerint rendelkezhet az 1-3. fejezetben 
megállapított termelési szabályok alóli 
kivételek engedélyezéséről.

(1) Az e jogszabály által érintett feleken 
kívül álló, előre nem látható, az e 
jogszabályban megállapított szabványoknak 
való megfelelést megakadályozó események 
bekövetkezte esetén lehetővé kell tenni a II. 
címben megállapított célkitűzésekkel és 
elvekkel összhangban az e jogszabály alóli 
mentesség engedélyezését, a vis maior 
elvnek megfelelően.

Or. en
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Indokolás

Olyan esetekben, mint például a madárinfluenza vagy a természeti katasztrófák, a 
gazdálkodók számára lehetővé kell tenni az e rendelet alól rövid időtartamra nyújtott 
mentesség engedélyezését. Ebből kifolyólag nem a komitológiai eljárást, hanem a vis maior 
elvét kell az ilyen esetekre érvényes irányadó elvnek tekinteni. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 103
16. cikk (2) bekezdés, bevezető mondat

(2) Az (1) bekezdésben említett kivételek 
számát a lehető legalacsonyabbra kell 
szorítani, és csak az alábbi esetekben 
nyújthatók:

(2) Kellő tekintettel az e rendelet II. 
címében megállapított célkitűzésekre és 
elvekre, a kivételek számát a lehető 
legalacsonyabbra kell szorítani, és 
ideiglenesen csak az alábbi esetekben 
engedélyezhetők:

Or. fr

Indokolás

Megegyezik a 16. cikkre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 104
16. cikk (2) bekezdés

(2) Az (1) bekezdésben említett kivételek 
számát a lehető legalacsonyabbra kell 
szorítani, és csak az alábbi esetekben 
nyújthatók:

(2) A mentességek rövid időtartamra 
szólnak, és amint azt a feltételek lehetővé 
teszik, vissza kell vonni ezeket.

a) ha szükséges az ökológiai termelést 
megkezdő gazdálkodási egységek 
életképessé válásának lehetővé tétele 
érdekében, különösen az ökológiai termelés 
fejlődésének korai szakaszaiban lévő 
területeken található gazdaságokra 
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vonatkozóan;
b) ha szükséges az ökológiai termelés 
fenntartásának biztosításához olyan 
gazdaságokban, amelyek éghajlati, földrajzi 
vagy szerkezeti korlátokkal szembesülnek;
c) ha szükséges a takarmányhoz, 
vetőmaghoz és vegetatív szaporítóanyaghoz, 
élő állatokhoz vagy egyéb gazdálkodási 
forrásokhoz való hozzáférés biztosítása 
érdekében, amennyiben az ilyen források 
ökológiai formában a kereskedelmi 
forgalomban nem elérhetők;
d) ha szükséges mezőgazdasági eredetű 
összetevőkhöz való hozzáférés biztosítása 
érdekében, amennyiben az ilyen összetevők 
ökológiai formában a kereskedelmi 
forgalomban nem elérhetők;
e) ha szükséges az ökológiai állatállomány 
kezelésével kapcsolatos speciális problémák 
megoldásához;
f) ha szükségesek a legalább egy generáció 
óta jól ismert hagyományos 
élelmiszertermékek folyamatos 
előállításának biztosításához;
g) ha ideiglenes intézkedésekre van szükség 
az ökológiai termelés folytatásához vagy 
újraindításához katasztrófa esetén;
h) ha emberi és állati egészséggel 
kapcsolatos korlátozásokat és 
kötelezettségeket írnak elő közösségi 
jogszabályok alapján.

Or. en

Indokolás

Olyan esetekben, mint például a madárinfluenza vagy a természeti katasztrófák, a 
gazdálkodók számára lehetővé kell tenni az e rendelet alól rövid időtartamra nyújtott 
mentesség engedélyezését. Ebből kifolyólag nem a komitológiai eljárást, hanem a vis maior 
elvét kell az ilyen esetekre érvényes irányadó elvnek tekinteni. 
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 105
16. cikk (2) bekezdés a) pont

a) ha szükséges az ökológiai termelést
megkezdő gazdálkodási egységek 
életképessé válásának lehetővé tétele 
érdekében, különösen az ökológiai termelés 
fejlődésének korai szakaszaiban lévő 
területeken található gazdaságokra 
vonatkozóan;

a) ha ideiglenes intézkedésre van szükség az 
ökológiai termelés folytatásának vagy 
újraindításának lehetővé tételéhez vis maior 
esetén, különösen a növényi kultúrák vagy 
a gazdaságok életképességét súlyosan 
veszélyeztető események esetén;

Or. fr

Indokolás

Megegyezik a 16. cikkre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 106
16. cikk (2) bekezdés a) pont

a) ha szükséges az ökológiai termelést 
megkezdő gazdálkodási egységek 
életképessé válásának lehetővé tétele 
érdekében, különösen az ökológiai termelés 
fejlődésének korai szakaszaiban lévő 
területeken található gazdaságokra 
vonatkozóan;

törölve

Or. pl

Indokolás

Ez a rendelkezés visszaélésre ad lehetőséget. A nem életképes, nem ökológiai gazdaságoknak 
nincs új technológiákra fordítandó forrásuk – ideértve az ökológiai technológiákat is.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 107
16. cikk (2) bekezdés b) pont

b) ha szükséges az ökológiai termelés 
fenntartásának biztosításához olyan 
gazdaságokban, amelyek éghajlati, földrajzi 
vagy szerkezeti korlátokkal szembesülnek;

b) ha szükséges az ökológiai termelés 
fenntartásának biztosításához olyan 
gazdaságokban, amelyek a gazdaság 
életképességét veszélyeztető, jelentősebb
földrajzi vagy gazdasági korlátokkal 
szembesülnek;

Or. fr

Indokolás

Megegyezik a 16. cikkre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 108
16. cikk (2) bekezdés ba) pont (új)

ba) ha az emberi egészség és az 
állategészségügy védelmével kapcsolatos 
korlátozásokat és kötelezettségeket írnak 
elő közösségi jogszabályok alapján;

Or. fr

Indokolás

Megegyezik a 16. cikkre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 109
16. cikk (2) bekezdés f) pont

f) ha szükségesek a legalább egy generáció 
óta jól ismert hagyományos 

törölve
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élelmiszertermékek folyamatos 
előállításának biztosításához;

Or. fr

Indokolás

Megegyezik a 16. cikkre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 110
16. cikk (2) bekezdés g) pont

g) ha ideiglenes intézkedésekre van szükség 
az ökológiai termelés folytatásához vagy 
újraindításához katasztrófa esetén;

törölve

Or. fr

Indokolás

Megegyezik a 16. cikkre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 111
16. cikk (2) bekezdés h) pont

h) ha emberi és állati egészséggel 
kapcsolatos korlátozásokat és 
kötelezettségeket írnak elő közösségi 
jogszabályok alapján.

törölve

Or. fr
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Indokolás

Megegyezik a 16. cikkre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 112
16. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A (2) bekezdés szerinti valamennyi 
átmeneti eltérésről haladéktalanul értesítik 
a gyártó székhelye szerinti tagállam 
illetékes hatóságait vagy ellenőrző és 
tanúsító szervét vagy szerveit.
Az értesítés egyértelmű és részletes leírást 
tartalmaz a felmerült helyzetre, a megtett 
intézkedésekre, azok időtartamára, 
valamint a helyzet kezelése és orvoslása 
érdekében alkalmazott anyagokra, 
összetevőkre és forrásokra vonatkozóan.
A tagállam illetékes hatóságai vagy az 
ellenőrző szerv vagy szervek a lehető 
leghamarabb véleményt nyilvánítanak, és 
arról haladéktalanul értesítik a gyártót. A 
tanúsító szerveket haladéktalanul értesítik a 
véleményről.
Amennyiben a gyártó által megtett 
valamelyik lépés vitatható, az illetékes 
hatóságok vagy az ellenőrző szervek a leírt 
helyzetre vonatkozóan megfelelőbbnek ítélt 
alternatívákat terjesztenek elő.
Az e rendelet V. címe szerinti rendelkezések 
alapján a lehető leghamarabb ellenőrzést 
végeznek.

Or. fr

Indokolás

Megegyezik a 16. cikkre vonatkozó módosításhoz ugyanazon szerző által fűzött indokolással. 
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 113
16. cikk (3) bekezdés

(3) A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban 
megállapíthat az (1) bekezdésben 
meghatározott kivételek alkalmazására 
vonatkozó speciális feltételeket.

(3) A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban összeállítja 
azon események listáját, amelyekre a vis 
maior elve alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Olyan esetekben, mint például a madárinfluenza vagy a természeti katasztrófák, a 
gazdálkodók számára lehetővé kell tenni az e rendelet alól rövid időtartamra nyújtott 
mentesség engedélyezését. Ebből kifolyólag nem a komitológiai eljárást, hanem a vis maior 
elvét kell az ilyen esetekre érvényes irányadó elvnek tekinteni. 

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás 114
17. cikk (3) bekezdés

(3) Az I. mellékletben felsorolt 
kifejezéseket, a belőlük képzett szavakat 
vagy rövidítéseket, önmagukban vagy 
összetételben nem lehet olyan termék 
esetében használni, amelyen GMO-
tartalomra, GMO-összetevőkre vagy GMO-
kból való előállításra utaló jelölést 
tartalmazó címke van.

(3) Az I. mellékletben felsorolt 
kifejezéseket, a belőlük képzett szavakat 
vagy rövidítéseket, önmagukban vagy 
összetételben nem lehet olyan termék 
esetében használni, amelyen GMO-
tartalomra, GMO-összetevőkre vagy GMO-
kból vagy azokkal való előállításra utaló 
jelölést tartalmazó címke van.

Or. fr

Indokolás

Az 1829/2003/EK keretrendelet (16) preambulumbekezdésével való összhang érdekében 
ugyanazt a fogalommeghatározási kategóriát kell használni, tehát „GMO-val előállított” 
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(nem GMO-k által előállított).

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 115
17. cikk (3) bekezdés

(3) Az I. mellékletben felsorolt 
kifejezéseket, a belőlük képzett szavakat 
vagy rövidítéseket, önmagukban vagy 
összetételben nem lehet olyan termék 
esetében használni, amelyen GMO-
tartalomra, GMO-összetevőkre vagy GMO-
kból való előállításra utaló jelölést 
tartalmazó címke van.

(3) Az I. mellékletben felsorolt 
kifejezéseket, a belőlük képzett szavakat 
vagy rövidítéseket, önmagukban vagy 
összetételben nem lehet olyan termék 
esetében használni, amely GMO-t tartalmaz, 
GMO-kból áll, vagy GMO-kból állították 
elő.

Or. pl

Indokolás

Szigorúbb korlátozások szükségesek annak elkerülése érdekében, hogy a fogyasztókat 
szándékosan félrevezessék azzal, hogy nem tüntetik fel a teljes körű termékinformációkat a 
címkén.

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 116
21. cikk

Különleges címkézési követelmények Az ökológiai gazdálkodási tevékenységet 
megkezdő gazdaságokra vonatkozó

különleges címkézési követelmények 

Szigorúan tilos az „ökológiai gazdálkodás” 
kifejezés használata. Kizárólag az 
„ökológiai gazdálkodásra átálló” kifejezés 
használható.
Az „ökológiai gazdálkodásra átálló” 
kifejezés csak az átállás második évétől 
kezdődően használható, az illetékes 
hatóságok vagy ellenőrző szervek által 
kiadott véleményre is figyelemmel.
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A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban az átállás 
időszakában lévő gazdaságokból származó 
ökológiai takarmányokra és termékekre 
alkalmazandó különleges címkézési 
követelményeket határoz meg. 

A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban az átállás 
időszakában lévő gazdaságokból származó 
ökológiai takarmányokra és termékekre 
alkalmazandó, az előző bekezdésben 
megállapítottaktól eltérő különleges 
címkézési rendelkezéseket határoz meg.

Or. fr

Indokolás

Az ökológia gazdálkodásra átálló gazdaságok által előállított termékekre vonatkozó alapvető 
címkézési rendelkezések nem tartozhatnak a komitológiai eljárás hatáskörébe, kivéve a 
különleges rendelkezéseket, amelyeket ezért meg kell állapítani e rendeletben. A 
2092/91/EGK rendelet 5. cikke (5) bekezdésének b) pontja egy legalább 12 hónapos, a 
betakarítást megelőző átállási időtartam teljesítését említ.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás 117
24. cikk (3) bekezdés (3) albekezdés

A tanúsítvány kiadásáért vagy a 
megfelelőségi jelért beszedett díjnak 
méltányosnak kell lennie.

A tanúsítvány kiadásáért vagy a 
megfelelőségi jelért beszedett díjnak
fedeznie kell az ellenőrzése, és a 
tanúsítvány vagy a megfelelőségi jel 
kiadásának költségeit.

Or. pl

Indokolás

Annak meghatározásával, hogy mi tartozik a díjak körébe, elkerülhető, hogy azok túlzottan 
magasak legyenek.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 118
27. cikk (3) bekezdés a) pont
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a) a terméket a Közösségben folyó ökológiai 
termelésre alkalmazott termelési 
szabványokkal egyenértékű szabványok 
szerint, vagy a Codex Alimentarius
iránymutatásokban meghatározott, 
nemzetközileg elismert szabványoknak 
megfelelően állították elő;

a) a terméket a Közösségben folyó ökológiai 
termelésre alkalmazott termelési 
szabványokkal egyenértékű szabványok 
szerint, vagy az IFOAM (Biogazdálkodási 
Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége) 
ökológiai termelésre vonatkozó 
követelményrendszerében meghatározott, 
nemzetközileg elismert szabványoknak 
megfelelően állították elő;

Or. en

Indokolás

Az IFOAM követelményrendszere a tanúsító szervek működésére vonatkozó nemzetközi ISO 
normákon alapszik, és ezeket folyamatosan bővítik az ökológiai termeléssel és feldolgozás 
tanúsításával kapcsolatos különös körülményeknek megfelelően.

Az IFOAM követelményrendszerét és akkreditálási követelményeit általánosságban olyan 
nemzetközi iránymutatásnak ismerik el, amelyen nemzetközi szabványok és felügyeleti 
rendszerek alapulhatnak; ezeket továbbá hivatkozásként használják a szabványok kidolgozói 
és a jogalkotók a nemzeti és nemzetközi fórumokon.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 119
27. cikk (3) bekezdés b) pont

b) a termelő olyan ellenőrzési intézkedések 
alanya, amelyek egyenértékűek a közösségi 
ellenőrzési rendszerrel, vagy amelyek 
megfelelnek a Codex Alimentarius
iránymutatásainak;

b) a termelő olyan ellenőrzési intézkedések 
alanya, amelyek egyenértékűek a közösségi 
ellenőrzési rendszerrel, vagy amelyek 
megfelelnek az IFOAM (Biogazdálkodási 
Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége) 
ökológiai termelésre vonatkozó 
követelményrendszere iránymutatásainak;

Or. en

Indokolás

Megegyezik a 27. cikk (3) bekezdésének a) pontjára vonatkozó módosításhoz ugyanazon 
szerző által fűzött indokolással. 
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Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 120
27. cikk (4) bekezdés (1) albekezdés

(4) A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elismeri 
azokat a harmadik országokat, amelyeknek 
termelési szabványai és ellenőrzési 
rendszerei egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazottakkal, vagy összhangban vannak 
a Codex Alimentarius iránymutatásokban
meghatározott, nemzetközileg elfogadott 
szabványokkal, és egy jegyzéket állít össze 
ezen országokról.

(4) A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban elismeri
azokat a harmadik országokat, amelyeknek 
termelési szabványai és ellenőrzési 
rendszerei egyenértékűek a Közösségben 
alkalmazottakkal, vagy összhangban vannak 
az IFOAM (Biogazdálkodási Mozgalmak 
Nemzetközi Szövetsége) ökológiai 
termelésre vonatkozó 
követelményrendszerében meghatározott, 
nemzetközileg elfogadott szabványokkal, és 
egy jegyzéket állít össze ezen országokról.

Or. en

Indokolás

Megegyezik a 27. cikk (3) bekezdésének a) pontjára vonatkozó módosításhoz ugyanazon 
szerző által fűzött indokolással. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 121
27. cikk (5) bekezdés (3) albekezdés

Az elismerés iránti kérelmek elbírálása során 
a Bizottság felkéri az ellenőrző szervezetet, 
hogy minden szükséges tájékoztatást adjon 
meg. A Bizottság szakértőket bízhat meg 
azzal a feladattal, hogy a helyszínen 
vizsgálják meg az érintett ellenőrző 
szervezet által a harmadik országban 
végrehajtott termelési szabályokat és 
ellenőrzési tevékenységeket.

Az elismerés iránti kérelmek elbírálása során 
a Bizottság felkéri az ellenőrző szervezetet, 
hogy minden szükséges tájékoztatást adjon 
meg. A Bizottság szakértőket bíz meg azzal 
a feladattal, hogy a helyszínen vizsgálják 
meg az érintett ellenőrző szervezet által a 
harmadik országban végrehajtott termelési 
szabályokat és ellenőrzési tevékenységeket.

(A módosítás elfogadása esetén, a 
2092/91/EGK rendeletet módosító tanácsi 
rendeletre irányuló javaslat vonatkozó cikkét 
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ennek megfelelően módosítani kell.)

Or. fr

Indokolás

Helyszíni értékelésnek kell alávetni azon érintett, harmadik országban működő szerv termelési 
szabályait és ellenőrző tevékenységeit, amelyre vonatkozóan a Bizottsághoz elismerés iránti 
kérelmet nyújtottak be. Ez részét képezi az ökológiai termelési ágazatba vetett fogyasztói 
bizalom megerősítésének, egyrészt az Európai Unióban, másrészt pedig a behozott termékek 
tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 122
28. cikk (1a) bekezdés (új)

A tagállamok a 9. és a 10. cikkben 
megállapított szabályok tekintetében 
szigorúbb szabályokat állapíthatnak meg 
vagy vezethetnek be az állatokra és az állati 
termékekre vonatkozóan, azzal a feltétellel, 
hogy az ilyen szabályok megfelelnek a 
közösségi jognak, és nem akadályozzák 
vagy korlátozzák az e jogszabálynak 
megfelelő egyéb állatok vagy állati 
termékek szabad mozgását.

Or. en

Indokolás

Az ökológiai állatartásra vonatkozó bevált gyakorlatok tagállamok közötti eltérései 
megkívánják, hogy a tagállamok szigorúbb szabályokat alkalmazhassanak az állatállományra 
és a területükön előállított állati termékekre;

Ezen felül ésszerűnek tűnik, hogy a Bizottság által az állatjólétről szóló cselekvési tervében 
(2006/2046(INI)) megfogalmazott minimumirányelvek elve is alkalmazandó legyen az 
állatjólétre az ökológiai állattartás terén.
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Módosítás, előterjesztette: Anne Ferreira

Módosítás 123
31. cikk

Ökológiai termeléssel foglalkozó 
irányítóbizottság

Ökológiai termeléssel foglalkozó  
szabályozási bizottság

(1) A Bizottságot segíti az ökológiai 
termeléssel foglalkozó irányítóbizottság (a 
továbbiakban: bizottság).

(1) A Bizottságot segíti az ökológiai 
termeléssel foglalkozó szabályozási 
bizottság (a továbbiakban: bizottság).

(2) Ha e bekezdésre hivatkoznak, az 
1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell 
alkalmazni.

(2) Ha e bekezdésre hivatkoznak, az 
1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell 
alkalmazni.

(3) Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének 
(3) bekezdésében meghatározott időtartam 
három hónap.
(4) A bizottság elfogadja eljárási 
szabályzatát.

(4) Az 1999/468/EK határozat 7. cikke 
alapján a bizottság elfogadja eljárási 
szabályzatát.

Or. fr

Indokolás

Mivel e rendeletre irányuló javaslat csak néhány harmonizációs szabályt tartalmaz, a 
különféle intézkedések komitológiai eljárás alapján történő meghozatala nem az 
irányítóbizottság, hanem a döntéshozatali eljárásba a tagállamokat is bevonó szabályozási 
bizottság feladata.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkétól eltérően az 5. cikk nem tesz említést az időtartamra 
vonatkozóan. A (3) bekezdést ezért törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 124
31. cikk (1) bekezdés

(1) A Bizottságot segíti az ökológiai 
termeléssel foglalkozó irányítóbizottság (a 
továbbiakban: bizottság).

(1) A Bizottságot segíti az ökológiai 
termeléssel foglalkozó szabályozási
bizottság (a továbbiakban: bizottság).

(E módosítás az érintett jogalkotási szöveg 
egészére vonatkozik; elfogadása technikai 
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változtatásokat tesz szükségessé az egész 
szövegben.)

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy e rendelet a lehető legátláthatóbb legyen, meg kell hagyni a 2092/91 
rendelet mellékleteit, és a komitológiai eljárásnak a minimumra kell szorítkoznia. 

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 125
31. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Ha erre a bekezdésre hivatkoznak, a 
2092/91/EK rendelet I–VIII. mellékletét 
kell alkalmazni. 

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy e rendelet a lehető legátláthatóbb legyen, meg kell hagyni a 2092/91 
rendelet mellékleteit, és a komitológiai eljárásnak a minimumra kell szorítkoznia. 

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 126
31. cikk (2) bekezdés

(2) Ha e bekezdésre hivatkoznak, az 
1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell 
alkalmazni.

(2) Ha e bekezdésre hivatkoznak, az 
1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell 
alkalmazni.

Or. en
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Indokolás

Annak érdekében, hogy e rendelet a lehető legátláthatóbb legyen, meg kell hagyni a 2092/91 
rendelet mellékleteit, és a komitológiai eljárásnak a minimumra kell szorítkoznia. 

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás 127
31. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság a rendelet komitológiai 
eljárás alapján tervezett változtatásáról 
értesíti az Európai Parlamentet, és kellően 
figyelembe veszi a Parlament arra 
vonatkozó álláspontját.

Or. en

Indokolás

A Parlamentet folyamatosan tájékoztatni kell a javasolt komitológiai eljárás alapján 
meghozandó valamennyi határozatról.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde

Módosítás 128
31a. cikk (új)

31a. cikk
(1) Létrejön egy, a Bizottság által kinevezett 
bizottság, amely az európai szinten 
tevékenykedő érdekcsoportok képviselőiből 
áll. Ezek a csoportok a következők: COPA, 
IFOAM, EEB, BEUC és az EURO-COOP.
(2) E bizottsággal konzultálni kell, mielőtt a 
Bizottság a komitológiai eljárás alapján 
változtatást javasol. A Bizottságnak 
követnie kell a bizottság ajánlását.
(3) A bizottság elfogadja eljárási 
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szabályzatát.

Or. en

Indokolás

Az európai ökológiai termelők érdekében a képviseleti szervek bevonása a döntéshozatali 
eljárásba csak segíthet abban, hogy előmozdítsák az innovatív módszerekkel kapcsolatos 
tapasztalatokat és legjobb gyakorlatokat.

Módosítás, előterjesztette: Marie Anne Isler Béguin

Módosítás 129
31b. cikk (új)

31b. cikk
A 1999/468/EK határozattól eltérve a 31. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban elfogadott bizottsági 
határozatot visszavonják, amennyiben az 
ellen az Európai Parlament vagy a Tanács 
három hónapon belül kifogást emel.

Or. en

Indokolás

Az ökológiai gazdálkodást a civil társadalom szervezetei alakították ki, amelyben fogyasztók, 
kereskedők, gazdálkodók és kiskereskedők is részt vettek. Ezt a hagyományt figyelembe véve 
meg kell erősíteni e rendeletben az átláthatóságot és a demokratikus szerkezetet. A 
végrehajtási határozatok e rendelet keretében történő meghozatalakor az eljárásba be kell 
vonni a nyilvánosság és az Európai Parlament tájékoztatását is. Annak érdekében, hogy az 
átláthatóság valódi hangsúlyt kapjon, a Parlamentnek vétójoggal kell rendelkeznie.

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 130
32. cikk

A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban, és a II. 

A Bizottság a 31. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárással összhangban, és a II. 
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címben megállapított célkitűzések és elvek 
szerint e rendelet alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokat állapít meg. Ezek közé 
tartoznak különösen a következők:

címben megállapított célkitűzések és elvek 
szerint e rendelet alkalmazására vonatkozó 
részletes szabályokat állapít meg.

a) a III. címben meghatározott termelési 
szabályokra vonatkozó részletes szabályok, 
különös tekintettel a gazdálkodók és más, 
ökológiai termékeket előállítók által 
betartandó specifikus követelményekre és 
feltételekre;
b) a IV. címben meghatározott címkézési 
szabályokra vonatkozó részletes szabályok;
c) az V. címben megállapított ellenőrzési 
rendszerre vonatkozó részletes szabályok, 
különös tekintettel a feladatok 
magánkézben lévő ellenőrző szervezetekre 
történő átruházásának specifikus 
kritériumaira és az ilyen szervezetek 
jóváhagyásának feltételeire;
d) a VI. címben megállapított, harmadik 
országokból történő import szabályaira 
vonatkozó részletes szabályok, különös 
tekintettel a harmadik országok és 
ellenőrző szervezetek 27. cikk szerinti 
elismerésével kapcsolatos feltételekre és 
követendő eljárásokra, beleértve az elismert 
harmadik országok és ellenőrző szervezetek 
jegyzékének közzétételét, valamint 
tekintettel a 27. cikk (3) bekezdésének d) 
pontjában említett tanúsítványra.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy e rendelet a lehető legátláthatóbb legyen, meg kell hagyni a 2092/91 
rendelet mellékleteit, és a komitológiai eljárásnak a minimumra kell szorítkoznia. Ezért ki kell 
javítani a mellékleteket, hogy a cikkekre való hivatkozások megfeleljenek a javasolt 
rendeletnek.



AM\612856HU.doc 51/51 PE 372.199v01-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Jens-Peter Bonde és Johannes Blokland

Módosítás 131
33. cikk

(1) A 2092/91/EGK rendelet 2009. január 1-
jétől kezdődően hatályát veszti.

(1) A 2092/91/EGK rendelet 2009. január 1-
jétől kezdődően hatályát veszti, az I–VIII. 
melléklet kivételével.

(2) A hatályon kívül helyezett 2092/91/EGK 
rendeletre való hivatkozást az e rendeletre 
való hivatkozásként kell értelmezni.

(2) A hatályon kívül helyezett 2092/91/EGK 
rendeletre való hivatkozást az e rendeletre 
való hivatkozásként kell értelmezni, kivéve, 
ha az I–VIII. mellékletre hivatkoznak.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy e rendelet a lehető legátláthatóbb legyen, meg kell hagyni a 2092/91 
rendelet mellékleteit, és a komitológiai eljárásnak a minimumra kell szorítkoznia. Ezért ki kell 
javítani a mellékleteket, hogy a cikkekre való hivatkozások megfeleljenek a javasolt 
rendeletnek. 


