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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/158 

Módosítás  158 

Martin Häusling 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(21) A vállalkozók által az uniós ágazati 

élelmiszerjog szerinti engedélyezési 

kérelmek alátámasztásához benyújtott 

tanulmányok, a kísérleteket is beleértve, 

általában eleget tesznek a nemzetközileg 

elismert elveknek, ami a minőségük 

szempontjából egységes alapot biztosít, 

különösen az eredmények 

megismételhetőségének tekintetében. 

Bizonyos esetekben azonban problémák 

merülhetnek fel az alkalmazandó 

normáknak való megfelelés tekintetében, 

és ez az oka a nemzeti rendszerek 

meglétének, amelyek feladata az ilyen 

megfelelések ellenőrzése. Helyénvaló 

olyan további garanciákat nyújtani, 

amelyek megerősítik a közvéleménynek a 

tanulmányok minőségébe vetett bizalmát, 

valamint célszerű egy olyan szigorú 

ellenőrzési rendszer bevezetése, amelynek 

keretében a tagállamok arra irányuló 

ellenőrzését, hogy az ilyen tanulmányokat 

és kísérleteket végző laboratóriumok 

végrehajtják-e ezeket az elveket, a 

Bizottság ellenőrzi. 

(21) A vállalkozók által az uniós ágazati 

élelmiszerjog szerinti engedélyezési 

kérelmek alátámasztásához benyújtott 

tanulmányoknak, a kísérleteket is 

beleértve, független szakirodalmon kell 

alapulniuk, vagy eleget kell tenniük a 

nemzetközileg elismert normáknak és a 

helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) 

elveinek, ami a minőségük szempontjából 

egységes alapot biztosít, különösen az 

eredmények megismételhetőségének 

tekintetében. Bizonyos esetekben azonban 

problémák merülhetnek fel az 

alkalmazandó normáknak való megfelelés 

tekintetében, és ez az oka a nemzeti 

rendszerek meglétének, amelyek feladata 

az ilyen megfelelések ellenőrzése. 

Helyénvaló olyan további garanciákat 

nyújtani, amelyek megerősítik a 

közvéleménynek a tanulmányok 

minőségébe vetett bizalmát, valamint 

célszerű egy olyan szigorú ellenőrzési 

rendszer bevezetése, amelynek keretében a 

tagállamok vagy harmadik országok – a 

Bizottság „Egészségügy és élelmiszer-

biztonság, ellenőrzés és elemzés” 

Igazgatóságának együttműködésével 

végzett – arra irányuló ellenőrzését, hogy 

az ilyen tanulmányokat és kísérleteket az 

Unióban vagy harmadik országokban 
végző laboratóriumok végrehajtják-e 

ezeket az elveket, a Bizottság ellenőrzi. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás az ENVI bizottság 21. módosításán alapul, és a megfogalmazást az érintett 

cikkhez igazítja (67. módosítás: „nyilvánosan hozzáférhető tudományos irodalom“ helyett 

„független szakirodalom“). 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/159 

Módosítás  159 

Martin Häusling 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új) 

178/2002 rendelet – 28 cikk – 4 bekezdés – bevezető pont 

178/2002 rendelet – 28 cikk – 4 bekezdés – bevezető pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -a) -a) A (4) bekezdés bevezető 

mondata a következőképpen módosul: 

 „A tudományos testületek olyan független 

tudósokból állnak, akik aktív kutatást 

végeznek, és kutatási eredményeiket 

tudományos folyóiratokban publikálják.” 

Or. en 

Indokolás 

Ez a mondat jelenleg a következőképpen hangzik: „A tudományos testületek független 

tudományos szakértőkből állnak.” Ez a rendelkezés az EFSA szakvéleményei kiválóságának 

biztosításához szükséges. Manapság a „tudományos szakértők” közül sokan 

közalkalmazottak, akik szinte soha semmit nem publikáltak. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/160 

Módosítás  160 

Martin Häusling 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

178/2002 rendelet – 32 e a cikk 

178/2002 rendelet – 32 e a cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 4b. A szöveg a következő 32ea. cikkel 

egészül ki: 

 32ea. cikk 

 Ártalmatlansági vizsgálatok 

 Az EFSA feladatkörébe tartozó termékek 

biztonságossági vizsgálatát a kötelező 

vizsgálatoknak a Hatóság által 

meghatározott köre alapján kell elvégezni. 

Az úgynevezett helyes laboratóriumi 

gyakorlatokon alapuló tanulmányokat 

független kutatásnak kell kiegészítenie és 

ellenőriznie.” 

Or. en 

Indokolás 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/161 

Módosítás  161 

Martin Häusling 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

178/2002 rendelet – 32 e cikk 

178/2002 rendelet – 32 e cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Anélkül, hogy sértené az élelmiszerjog 

szerinti engedélyek kérelmezőire háruló 

azon kötelezettséget, hogy bizonyítsák az 

engedélyezési kérelem tárgyának 

biztonságosságát, a Bizottság rendkívüli 

körülmények esetén tudományos 

tanulmányok megrendelésére kérheti fel a 

Hatóságot, a kockázatértékelési eljárásban 

használt bizonyítékok ellenőrzésének 

céljából. A megrendelt tanulmányok az 

ellenőrzés tárgyát képező bizonyítéktól 

eltérő szempontokra is kiterjedhetnek. 

Anélkül, hogy sértené az élelmiszerjog 

szerinti engedélyek kérelmezőire háruló 

azon kötelezettséget, hogy bizonyítsák az 

engedélyezési kérelem tárgyának 

biztonságosságát, eltérő tudományos 

megállapítások esetén a Bizottság 

tudományos tanulmányok megrendelésére 

kérheti fel a Hatóságot, a 

kockázatértékelési eljárásban használt 

bizonyítékok ellenőrzésének céljából. A 

megrendelt tanulmányok a 

kockázatértékelés folyamán végzett 
ellenőrzés tárgyát képező bizonyítéktól 

eltérő szempontokra is kiterjedhetnek. A 

közös alap pályázóinak hozzájárulásával 

ellenőrző tanulmányokat finanszíroz. A 

Bizottság az 57. cikkel összhangban 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el ezen alap módozatainak 

meghatározása érdekében. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás az ENVI bizottság jelentésének 69. módosításán alapul, és kiegészíti az utolsó 

két mondatot. A közpénzeket nem szabad olyan termékek/anyagok értékelésére felhasználni, 

amelyek engedélyezése nyereséget eredményez a kérelmezők számára. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/162 

Módosítás  162 

Martin Häusling 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -a pont 

178/2002 rendelet – 38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

178/2002 rendelet – 38 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az első albekezdésben említett 

információk közzétételére a Hatóság 

weboldalának egy erre a célra fenntartott 

részén kerül sor. Ez a rész nyilvánosan 

elérhető és könnyedén meglátogatható. A 

lényeges információk letölthetők, 

kinyomtathatók és elektronikus 

formátumban kereshetők.”, 

Az első albekezdésben említett 

információk közzétételére a Hatóság 

weboldalának egy erre a célra fenntartott 

részén kerül sor. Ez a rész nyilvánosan 

elérhető és könnyedén meglátogatható, 

figyelemmel az információkhoz hozzáférő 

szereplők elektronikusan rögzített 

egyértelmű kötelezettségvállalására, 

valamint a kereskedelmi célú felhasználás 

elleni hatékony, arányos és visszatartó 

erejű intézkedésekre és szankciókra. A 

lényeges információk letölthetők, 

kinyomtathatók, a nyomonkövethetőség 

érdekében vízjellel láthatók el, és gépileg 

olvasható elektronikus formátumban 

kereshetők.” Ezek az intézkedések a 

dokumentumok kereskedelmi 

felhasználására és benyújtására 

összpontosítanak. Ezeket az 

intézkedéseket úgy kell kialakítani, hogy 

hatékony védelmet nyújtsanak az első 

albekezdésben említettek kereskedelmi 

célú felhasználással szemben mind az 

Unióban, mind pedig a harmadik 

országokban. A tudományos és egyéb nem 

kereskedelmi célú kutatási célokra való 

felhasználás teljes mértékben 

megengedett. 

Or. en 
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Indokolás 

Ez a módosítás az ENVI bizottság jelentésének 78. módosításán alapul, és egy mondattal 

egészíti ki a szöveget. Tisztázni kell, hogy a tudományos kutatás nem tartozik a „kereskedelmi 

célú felhasználás” körébe, és a tudósok munkájuk során szabadon használhatják az adatokat. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/163 

Módosítás  163 

Martin Häusling 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – -b pont 

178/2002 rendelet – 38 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés 

178/2002 rendelet – 38 cikk – 1 a bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés c) pontjában említett 

információk nyilvánosságra hozatala nem 

tekinthető az érintett adatokra és 

információkra vonatkozó kifejezett vagy 

hallgatólagos engedélynek vagy licencnek, 

és azok tartalma nem használható fel, nem 

sokszorosítható, illetve semmilyen más 

módon nem aknázható ki, valamint 

harmadik felek általi felhasználásukért az 

Európai Unió nem felelős. 

Az (1) bekezdés c) pontjában említett 

információk nyilvánosságra hozatala nem 

tekinthető az érintett adatokra és 

információkra vonatkozó kifejezett vagy 

hallgatólagos engedélynek vagy licencnek, 

és azok tartalma kereskedelmi célra nem 

használható fel, nem sokszorosítható, 

illetve semmilyen más módon nem 

aknázható ki kereskedelmi célokra. A 

kételyek elkerülése érdekében a közzétett 

információk az eredmények nyilvános és 

tudományos ellenőrzése céljából 

felhasználhatók, ideértve az egészségre és 

a környezetre gyakorolt lehetséges negatív 

hatások jobb megértését, valamint az 

Európai Unió nem felelős az információk 

harmadik felek általi felhasználásáért. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás az ENVI jelentésének 81. módosításán alapul. Biztosítani kell, hogy az adatok 

felhasználása ne legyen indokolatlanul korlátozott, ezért a szöveg kiegészül a „tudományos“ 

szóval, és az „ilyen célú“ kifejezés törlésre kerül. Az „ilyen célú“ kifejezés törlése 

egyértelműsíti a rendelkezést és védi az EU-t az esetleges költséges peres eljárásokkal 

szemben, mivel nem szabad semmi kétséget hagyni afelől, hogy az EU nem felelős a harmadik 

felek általi semmilyen felhasználásért. A jelenlegi megfogalmazás azt sejteti, hogy felelősség 

merülhet fel kereskedelmi célú felhasználás esetén. 

 


