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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/164 

Módosítás  164 

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 – 6 pont 

178/2002 rendelet – 39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

178/2002 rendelet – 39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Hatóság csak az alábbi 

információkra vonatkozóan dönthet a 

bizalmas kezelés mellett, mivel ezek 

ellenőrizhető indoklás esetén olyan 

információknak nyilváníthatók, amelyek 

közzététele súlyosan sérti az érintett 

érdekeket: 

(2) A Hatóság csak az alábbi 

információkra vonatkozóan dönthet a 

bizalmas kezelés mellett, amennyiben a 

bizalmas kezelés iránti kérelem megfelelő 

és ellenőrizhető indokolással alátámasztja, 

hogy a közzététel ténylegesen és súlyosan 
sérti a kérelmező kereskedelmi érdekeit: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/165 

Módosítás  165 

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 – 6 pont 

178/2002 rendelet – 39 cikk – 2 bekezdés – 3 pont 

178/2002 rendelet – 39 cikk – 2 bekezdés – 3 pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. a kérelmező beszerzési forrásait, 

piaci részesedéseit vagy üzleti stratégiáját 

felfedő kereskedelmi információk; 

valamint, 

3. a kérelmező beszerzési forrásait, a 

tervezett kutatási és fejlesztési stratégiákat 

érintő innovatív elképzeléseire vonatkozó 

információkat, piaci részesedéseit vagy 

üzleti stratégiáját felfedő kereskedelmi 

információk; valamint, 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás kompromisszumos megoldásra irányul azzal a céllal, hogy a 85. módosítás 

valamennyi képviselőcsoport számára elfogadható legyen. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/166 

Módosítás  166 

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 – 6 pont 

178/2002 rendelet – 39 cikk – 2a bekezdés (új) 

178/2002 rendelet – 39 cikk – 2a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A (2) bekezdésben említett 

eltéréseket megszorítóan kell értelmezni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/167 

Módosítás  167 

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 – 7 pont 

178/2002 rendelet – 39b cikk – 1 bekezdés 

178/2002 rendelet – 39b cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) késedelem nélkül nyilvánosságra 

hozza a kérelmező által benyújtott nem 

bizalmas verziót; 

a) amint a kérelmet elfogadhatónak 

nyilvánították, késedelem nélkül 

nyilvánosságra hozza a kérelmező által 

benyújtott nem bizalmas verziót; 

Or. en 

Indokolás 

Ezt a módosítást az előadó arra vonatkozó javaslatának alternatív koncepciójaként kell 

értelmezni, hogy az információkat csak akkor hozzák nyilvánosságra, ha elkészül az EFSA 

véleménytervezete. Egy olyan rendeletben, amelynek célja az átláthatóság javítása, nem 

indokolt, hogy az EFSA elkezdje munkáját anélkül, hogy birtokában lenne a teljes kép, közte a 

független tudósok véleménye. Az EFSA jelenleg csak nagyon ritkán ad ki véleménytervezetet. 

Ha ezt általános szabályként követeljük meg, az nem csak a Hatóságra hárít további terheket, 

hanem – a tervezet és a végleges vélemény eltérése esetén – az EFSA-t is kényes helyzetbe 

hozza. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/168 

Módosítás  168 

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 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

2001/18 irányelv – 25 cikk – 2 bekezdés 

2001/18 irányelv – 25 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 178/2002/EK rendelet 39. cikke 

(2) bekezdésén túlmenően és az említett 

rendelet értelemszerűen alkalmazandó 39. 

cikke (3) bekezdése szerint az alábbi 

információkra vonatkozóan van lehetőség 

a bizalmas kezelés iránti kérelem 

jóváhagyására, mivel ezek ellenőrizhető 

indoklás esetén olyan információknak 

nyilváníthatók, amelyek közzététele 

súlyosan sérti az érintett érdekeket: 

törölve 

(a) DNS-szekvenciára vonatkozó 

információk, a transzformációs esemény 

kimutatására, azonosításra és 

számszerűsítésére használt szekvenciák 

kivételével; valamint, 

 

(b) termesztési minták és stratégiák.;  

Or. en 

Indokolás 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/169 

Módosítás  169 

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 

3 cikk – 1 bekezdés – 10 pont 

1829/2003 rendelet – 30 cikk – 2 bekezdés 

1829/2003 rendelet – 30 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 39. cikk (2) bekezdésén 

túlmenően és a 178/2002/EK rendelet 39. 

cikke (3) bekezdése szerint a Hatóság az 

alábbi információkra vonatkozóan is 

dönthet a bizalmas kezelés mellett, mivel 

ezek ellenőrizhető indoklás esetén olyan 

információknak nyilváníthatók, amelyek 

közzététele súlyosan sérti az érintett 

érdekeket: 

törölve 

a) DNS-szekvenciára vonatkozó 

információk, a transzformációs esemény 

kimutatására, azonosításra és 

számszerűsítésére használt szekvenciák 

kivételével; valamint, 

 

b) termesztési minták és stratégiák.  

Or. en 

Indokolás 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities.  The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2018 A8-0417/170 

Módosítás  170 

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 

8 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

1107/2009 rendelet – 16 cikk 

1107/2009 rendelet – 16 cikk 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Hatóság késedelem nélkül értékeli a 

bizalmas kezelés iránti kérelmeket, és 

nyilvánosságra hozza a kérelmező által a 

15. cikk szerint szolgáltatott információkat, 

valamint a kérelmező által benyújtott 

kiegészítő információkat, azoknak az 

információknak a kivételével, amelyekre 

vonatkozóan a 178/2002/EK rendelet 

értelemszerűen alkalmazandó 38., 39‒39f. 

és 40. cikkeinek, valamint a jelen rendelet 

63. cikkének megfelelően bizalmas kezelés 

iránti kérelmet nyújtottak be, amelyet a 

Hatóság jóváhagyott.; 

A Hatóság késedelem nélkül értékeli a 

bizalmas kezelés iránti kérelmeket, és 

nyilvánosságra hozza a kérelmező által a 

15. cikk szerint szolgáltatott információkat, 

valamint a kérelmező által benyújtott 

kiegészítő információkat, azoknak az 

információknak a kivételével, amelyekre 

vonatkozóan a 178/2002/EK rendelet 

értelemszerűen alkalmazandó 38., 39‒39f. 

és 40. cikkeinek, valamint a jelen rendelet 

63. cikkének megfelelően bizalmas kezelés 

iránti kérelmet nyújtottak be, amelyet a 

Hatóság jóváhagyott, kivéve, ha 

közzétételüket magasabb rendű közérdek 

indokolja. 

Or. en 

Indokolás 

Ez a rendelkezés a jelenlegi 1107/2009/EK rendelet 16. cikkéből származik. Semmi nem 

indokolja, hogy az új szabályok ezt ne tartalmazzák. 

 


