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Módosítás 64
Martin Häusling

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet
2 bevezető hivatkozás

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet Módosítás

– tekintettel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
294. cikkének (2) bekezdésére, valamint
43. és 114. cikkére és 168. cikke 
(4) bekezdésének b) pontjára, amelyek 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C8-0144/2018),

– tekintettel az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
294. cikkének (2) bekezdésére, valamint 
43. és 114. cikkére, 168. cikke (4) 
bekezdésének b) pontjára, és 192. cikke 
(1) bekezdésére, amelyek alapján a 
Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C8 0144/2018),

Or. en

Indokolás

Géntechnológiával módosított organizmusok, növények vagy állatok termesztésének, illetve 
tenyésztésének vagy fogalomba hozatalának engedélyezése, valamint növényvédő szerek 
hatóanyagainak engedélyezése jelentős hatást gyakorol a természetes környezetre és az 
emberi egészségre; az emberi egészség védelme az uniós környezetvédelmi politika részét 
képezi.

Módosítás 65
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
178/2002/EK rendelete20 meghatározza az 
élelmiszerjog általános elveit és 
követelményeit, hogy az Unió és a 
tagállamok szintjén létrejöjjön az 
élelmiszerekre irányadó intézkedések 
egységes alapja. Többek között elrendeli, 
hogy az élelmiszerjognak 
kockázatelemzésen kell alapulnia, kivéve, 
ha a körülmények és az intézkedés jellege 

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 
178/2002/EK rendelete20 meghatározza az 
élelmiszerjog általános elveit és 
követelményeit, hogy az Unió és a 
tagállamok szintjén létrejöjjön az
élelmiszerekre irányadó intézkedések 
egységes alapja. Többek között elrendeli, 
hogy az élelmiszerjognak 
kockázatelemzésen kell alapulnia, kivéve, 
ha a körülmények és az intézkedés jellege 
ezt nem teszik lehetővé, és azt ki kell 
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ezt nem teszik lehetővé. egészíteni az elővigyázatosság elvével.

__________________ __________________

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) 
az élelmiszerjog általános elveinek és 
követelményeinek meghatározásáról, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-
biztonsággal kapcsolatos eljárások 
megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 
1. o.).

20 Az Európai Parlament és a Tanács 
178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) 
az élelmiszerjog általános elveinek és 
követelményeinek meghatározásáról, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszer-
biztonsággal kapcsolatos eljárások 
megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 
1. o.).

Or. en

Indokolás

Az 178/2002/EK rendelet 7. cikke előírja az elővigyázatosság elvének alkalmazását 
meghatározott körülmények között, amennyiben tudományos bizonytalanság áll fenn.

Módosítás 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A mézről szóló 
2001/110/EK irányelv 2. cikke 
(4) bekezdése a) pontjának 
második albekezdése kimondja, hogy ha a 
méz több tagállamból vagy harmadik 
országból származik, a származási 
országok kötelező feltüntetését – az 
esetnek megfelelően – az alábbi 
elnevezések egyikével lehet helyettesíteni: 
„EU-országokból származó mézkeverék”, 
„EU-n kívüli országokból származó 
mézkeverék” vagy „EU-országokból és 
EU-n kívüli országokból származó 
mézkeverék”; mivel az „EU-országokból 
és EU-n kívüli országokból származó 
mézkeverék”megjelölés nem elég 
informatív a fogyasztó számára;
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Or. en

Módosítás 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Számos mézcsomagoló és -
kereskedő visszaél ezzel a 
származásjelölési móddal a tényleges 
származási ország, illetve a különböző 
érintett országokból származó mézek 
arányának elhallgatása céljából, tekintve, 
hogy a vásárlók egyre tudatosabbak és 
bizalmatlanok egyes országokból 
származó élelmiszerekkel szemben;

Or. en

Módosítás 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c)Az EU méhészeti ágazata előtt álló 
kilátásokról és kihívásokról szóló, 
2018. március 1-jei európai parlamenti 
állásfoglalás „úgy véli, hogy az »EU-
országokból származó mézek keveréke«, 
az »EU-n kívüli országokból származó 
mézek keveréke« és különösen az »EU-
országokból és EU-n kívüli országokból 
származó mézek keveréke» címkézés teljes 
mértékben elrejti a fogyasztó elől a méz 
eredetét és ezért nem felel meg az uniós 
fogyasztóvédelmi jogszabályokban foglalt 
alapelveknek ((57) bekezdés)”, és ezért 
„kéri, hogy az »EU-országokból és EU-n 
kívüli országokból származó mézek 
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keveréke« jelölés helyett a címkéken azt 
tüntessék fel, hogy a végtermékben 
felhasznált mézek pontosan mely 
ország(ok)ból származnak, méghozzá 
olyan sorrendben, amely megfelel a 
végtermékben használt százalékos 
arányoknak.” ((59) bekezdés);

Or. en

Módosítás 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) Az európai és nemzeti méhészeti 
szervezetek képviselői szerint a hamisított 
méz folyamatos behozatala miatt romlott 
az EU belső mézpiacával kapcsolatos 
helyzet. mivel az EU-nak nem kell tovább 
tűrnie ezt a helyzetet, és meg kell tennie a 
megfelelő lépést, azaz ki kell igazítania a 
mézről szóló 2001/110/EK irányelv 
címkézésre vonatkozó szakaszát;

Or. en

Módosítás 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Rendeletre irányuló javaslat
1 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) A jelenlegi szabályok nem 
foglalkoznak a feldolgozott termékeket, 
például a kekszeket, a reggeli 
gabonapelyheket, az édességeket stb. 
érintő csalárd gyakorlatokkal; mivel a 
„méz” címke félrevezetheti a fogyasztókat 
az adott termék tényleges tartalmával 
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kapcsolatban, mert gyakran akkor is 
használják, ha a termék 
cukortartalmának kevesebb mint 50%-a 
származik mézből; mivel az ezzel 
kapcsolatos élelmiszerjelölési szabályok 
helyesbítésre szorulnak;

Or. en

Módosítás 71
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 178/2002/EK rendelet 
értékelése21 („az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata”) megállapította, 
hogy a kockázati kommunikációt általában 
véve nem tekintik elég hatékonynak, ami 
hatással van a fogyasztóknak a 
kockázatelemzési eljárás eredményeibe 
vetett bizalmára.

(3) A 178/2002/EK rendelet 
értékelése21 („az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata”) megállapította, 
hogy a kockázati kommunikációt általában 
véve nem tekintik elég hatékonynak, ami 
hatással van a fogyasztóknak a 
kockázatelemzési eljárás eredményeibe 
vetett bizalmára. A fogyasztói bizalmat
általánosabb értelemben veszélyezteti, 
hogy a hatóság nyilvánvalóan nem jár el 
objektíven a glifozát használatának 
emberi egészségre jelentett kockázatainak 
értékelésekor, mivel ártalmatlannak 
nyilvánította azt annak ellenére, hogy a 
Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség 
kimondta, hogy „valószínűleg rákkeltő 
hatású”.

__________________ __________________

21 Bizottsági szolgálati 
munkadokumentum: „Az általános 
élelmiszerjog (178/2002/EK rendelet) 
REFIT-értékelése”, SWD(2018)38 final, 
2018.1.15.

21 Bizottsági szolgálati 
munkadokumentum: „Az általános 
élelmiszerjog (178/2002/EK rendelet) 
REFIT-értékelése”, SWD(2018)38 final, 
2018.1.15.

Or. fr
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Módosítás 72
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 178/2002/EK rendelet 
értékelése21 („az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata”) megállapította, 
hogy a kockázati kommunikációt általában 
véve nem tekintik elég hatékonynak, ami 
hatással van a fogyasztóknak a 
kockázatelemzési eljárás eredményeibe
vetett bizalmára.

(3) A 178/2002/EK rendelet 
értékelése21 („az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata”) megállapította, 
hogy a kockázati kommunikációt általában 
véve nem tekintik elég hatékonynak, ami 
hatással van a fogyasztóknak a 
kockázatelemzési eljárásba vetett 
bizalmára, illetve a különböző 
érdekeltekre.

__________________ __________________

21 Bizottsági szolgálati 
munkadokumentum: „Az általános 
élelmiszerjog (178/2002/EK rendelet) 
REFIT-értékelése”, SWD(2018)38 final, 
2018.1.15.

21 Bizottsági szolgálati 
munkadokumentum: „Az általános 
élelmiszerjog (178/2002/EK rendelet) 
REFIT-értékelése”, SWD(2018)38 final, 
2018.1.15.

Or. en

Módosítás 73
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért a kockázatelemzési eljárás 
keretében átfogóbb és folyamatos 
kockázati kommunikációs eljárás 
biztosítására van szükség, amely garantálja 
az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és 
kockázatkezelők részvételét. A 
kockázatelemzési eljárás egységességének
és következetességének biztosítása 
érdekében ehhez az eljáráshoz az érdekelt 
felek közötti nyílt párbeszédnek kell 
társulnia.

(4) Ezért a kockázatelemzési eljárás 
keretében átfogóbb és folyamatos 
kockázati kommunikációs eljárás 
biztosítására van szükség, amely garantálja 
az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és 
kockázatkezelők részvételét. A 
kockázatelemzési eljárásnak vissza kell 
szereznie a polgárok bizalmát a 
tekintetben, hogy az eljárás egészét a 
rendelet célja támasztja alá, ami az emberi 
élet és egészség magas szintjének 
biztosítása, valamint a fogyasztói érdekek 
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védelme. Ezért egységességének,
következetességének és 
elszámoltathatóságának biztosítása 
érdekében ehhez az eljáráshoz az érdekelt 
felek, különösen a nyilvánosság közötti 
nyílt párbeszédnek kell társulnia

Or. en

Indokolás

A nyilvánosság bizalmának megnyerése érdekében az eljárással kapcsolatos minden 
kommunikációt és marketing tevékenységet valódi tartalommal kell megtölteni, ami konkrétan 
bizonyítja és igazolja, hogy javulás történt. Ellenkező esetben minden változtatás kudarcra 
van ítélve.

Módosítás 74
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért a kockázatelemzési eljárás 
keretében átfogóbb és folyamatos 
kockázati kommunikációs eljárás 
biztosítására van szükség, amely garantálja 
az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és 
kockázatkezelők részvételét. A 
kockázatelemzési eljárás egységességének 
és következetességének biztosítása 
érdekében ehhez az eljáráshoz az érdekelt 
felek közötti nyílt párbeszédnek kell 
társulnia.

(4) Ezért a kockázatelemzési eljárás 
keretében átfogóbb és folyamatos 
kockázati kommunikációs eljárás 
biztosítására van szükség, amely garantálja 
az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és 
kockázatkezelők részvételét. A 
kockázatelemzési eljárás egységességének 
és következetességének biztosítása 
érdekében ehhez az eljáráshoz az érdekelt 
felek közötti nyílt párbeszédnek kell 
társulnia. Általánosan fogalmazva, a 
hivatal értékelésének függetlensége az, 
ami szavatolja a szoros felügyeletet.

Or. fr

Módosítás 75
Martin Häusling
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért a kockázatelemzési eljárás 
keretében átfogóbb és folyamatos 
kockázati kommunikációs eljárás 
biztosítására van szükség, amely garantálja 
az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és 
kockázatkezelők részvételét. A 
kockázatelemzési eljárás egységességének
és következetességének biztosítása 
érdekében ehhez az eljáráshoz az érdekelt 
felek közötti nyílt párbeszédnek kell 
társulnia.

(4) Ezért a kockázatelemzési eljárás 
keretében átfogóbb, folyamatos és inkluzív 
kockázati kommunikációs eljárás 
biztosítására van szükség, amely garantálja 
az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és 
kockázatkezelők, valamint az érdekelt 
felek részvételét.

Or. en

Módosítás 76
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért a kockázatelemzési eljárás 
keretében átfogóbb és folyamatos 
kockázati kommunikációs eljárás 
biztosítására van szükség, amely garantálja 
az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és 
kockázatkezelők részvételét. A 
kockázatelemzési eljárás egységességének
és következetességének biztosítása 
érdekében ehhez az eljáráshoz az érdekelt 
felek közötti nyílt párbeszédnek kell 
társulnia.

(4) Ezért a kockázatelemzési eljárás 
keretében átfogóbb és folyamatos 
kockázati kommunikációs eljárás 
biztosítására van szükség, amely garantálja 
az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és 
kockázatkezelők részvételét. A közérdek 
kizárólagos érvényesülésének, a 
pontosságnak és kockázatelemzési eljárás 
következetességének biztosítása érdekében 
ehhez az eljáráshoz az érdekelt felek 
közötti nyílt párbeszédnek kell társulnia.

Or. it

Módosítás 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ezért a kockázatelemzési eljárás 
keretében átfogóbb és folyamatos 
kockázati kommunikációs eljárás 
biztosítására van szükség, amely garantálja 
az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és 
kockázatkezelők részvételét. A 
kockázatelemzési eljárás egységességének
és következetességének biztosítása 
érdekében ehhez az eljáráshoz az érdekelt 
felek közötti nyílt párbeszédnek kell 
társulnia.

(4) Ezért a kockázatelemzési eljárás 
keretében átfogóbb, folyamatos és inkluzív 
kockázati kommunikációs eljárás 
biztosítására van szükség, amely garantálja 
az uniós és a nemzeti kockázatértékelők és 
kockázatkezelők részvételét. A közérdek 
érvényesülésének, a pontosságnak és a
kockázatelemzési eljárás 
következetességének biztosítása érdekében 
ehhez az eljáráshoz az érdekelt felek 
közötti nyílt párbeszédnek kell társulnia.

Or. en

Módosítás 78
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Kiemelt hangsúlyt kell fektetni nem 
csupán a kockázatértékelési eredmények
következetes, megfelelő és időszerű 
elmagyarázására, hanem annak 
bemutatására is, hogy adott esetben egyéb 
indokolt tényezők mellett hogyan 
használják fel ezeket az eredményeket a 
megalapozott kockázatkezelési 
döntéshozatalhoz.

(5) Kiemelt hangsúlyt kell fektetni nem 
csupán a kockázatértékelési eredmények, 
hanem a kockázatkezelési döntések 
kidolgozására, megvitatására és 
elfogadására vonatkozó részletes
információk egyértelmű, objektív és 
időszerű nyilvánosságra hozatalára is.

Or. en

Módosítás 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Kiemelt hangsúlyt kell fektetni nem 
csupán a kockázatértékelési eredmények 
következetes, megfelelő és időszerű 
elmagyarázására, hanem annak 
bemutatására is, hogy adott esetben egyéb 
indokolt tényezők mellett hogyan 
használják fel ezeket az eredményeket a 
megalapozott kockázatkezelési 
döntéshozatalhoz.

(5) Kiemelt hangsúlyt kell fektetni nem 
csupán a kockázatértékelési eredmények 
egyértelmű, objektív és időszerű 
elmagyarázására, hanem annak 
bemutatására is, hogy adott esetben egyéb 
indokolt tényezők mellett hogyan 
használják fel ezeket az eredményeket a 
megalapozott kockázatkezelési 
döntéshozatalhoz.

Or. en

Módosítás 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az általános élelmiszerjog nem 
tartalmazza az „egyéb indokolt 
tényezők”fogalommeghatározását a 
céljával kapcsolatban. Ezt az elvet mindig 
eseti alapon kell alkalmazni, viszont mivel 
nincs általános iránymutatás az elv 
alkalmazására és értelmezésére 
vonatkozóan, alkalmazása nélkülözi a 
következetességet. A Bizottságnak ezért 
általános iránymutatásokat kell 
kidolgoznia ennek az elvnek az 
alkalmazására.

Or. en

Módosítás 81
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Ennek érdekében a 
kockázatértékelők és a kockázatkezelők 
szerepének figyelembevételével szükség 
van a kockázati kommunikáció általános 
célkitűzéseinek és elveinek 
meghatározására.

(6) Ennek érdekében a polgárok 
kifejezett elvárásainak és a
kockázatértékelők és a kockázatkezelők 
szerepének figyelembevételével szükség 
van a kockázati kommunikáció általános 
célkitűzéseinek és elveinek 
meghatározására.

Or. en

Módosítás 82
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Ezen általános célkitűzések és 
elvek alapján a Hatósággal és a 
tagállamokkal szoros együttműködésben és 
a megfelelő nyilvános konzultációkat 
követően szükség van a kockázati 
kommunikáció általános tervének 
kidolgozására.

(7) Ezen általános célkitűzések és 
elvek alapján a Hatósággal, a 
tagállamokkal és a Hatóságnál 
rendszeresen függetlenebb tagállami 
hatóságokkal szoros együttműködésben és 
a megfelelő nyilvános konzultációkat 
követően szükség van a kockázati 
kommunikáció általános tervének 
kidolgozására.

Or. fr

Módosítás 83
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az általános tervnek azonosítania
kell a kockázati kommunikációs 
tevékenység mérlegelésekor figyelembe 

(8) Az általános tervnek meg kell 
határoznia a szükséges információk 
nyilvánosság számára történő elérhetővé 
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venni szükséges tényezőket, mint a 
különböző kockázati szinteket, a kockázat 
jellegét és közegészségügyre kifejtett 
esetleges hatását, a kockázat kit vagy mit 
érint közvetlen vagy közvetett módon, a 
kockázatnak való kitettségi szinteket, a 
kockázat ellenőrzésének képességét, 
valamint egyéb olyan tényezőket, amelyek 
befolyásolják a kockázat megítélését, 
beleértve a sürgősséget, illetve a vonatkozó 
jogszabályi keretet és piaci 
összefüggéseket. Az általános tervnek 
emellett azonosítania kell az igénybe venni 
szükséges eszközöket és csatornákat, és 
létre kell hoznia a következetes kockázati 
kommunikációt lehetővé tevő megfelelő 
mechanizmusokat.

tételére vonatkozó gyakorlati 
intézkedéseket a kockázatkezelési 
folyamat magas szintű átláthatóságának 
biztosítása érdekében. Azonosítania kell a 
kockázati kommunikációs tevékenységek 
mérlegelésekor figyelembe venni 
szükséges tényezőket, mint a különböző 
kockázati szinteket, a kockázat jellegét és 
közegészségügyre kifejtett esetleges 
hatását, a kockázat kit vagy mit érint 
közvetlen vagy közvetett módon, a 
kockázatnak való kitettségi szinteket, a 
kockázat ellenőrzésének képességét, 
valamint egyéb olyan tényezőket, amelyek 
befolyásolják a kockázat megítélését, 
beleértve a sürgősséget, illetve a vonatkozó 
jogszabályi keretet és piaci 
összefüggéseket. Az általános tervnek 
emellett azonosítania kell az igénybe venni 
szükséges eszközöket és csatornákat, és 
létre kell hoznia a hatékony kockázati 
kommunikációt lehetővé tevő megfelelő 
mechanizmusokat.

Or. en

Módosítás 84
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az általános tervnek azonosítania 
kell a kockázati kommunikációs 
tevékenység mérlegelésekor figyelembe 
venni szükséges tényezőket, mint a 
különböző kockázati szinteket, a kockázat 
jellegét és közegészségügyre kifejtett 
esetleges hatását, a kockázat kit vagy mit 
érint közvetlen vagy közvetett módon, a 
kockázatnak való kitettségi szinteket, a 
kockázat ellenőrzésének képességét, 
valamint egyéb olyan tényezőket, amelyek 
befolyásolják a kockázat megítélését, 
beleértve a sürgősséget, illetve a vonatkozó

(8) Az általános tervnek azonosítania 
kell a kockázati kommunikációs 
tevékenység mérlegelésekor figyelembe 
venni szükséges tényezőket, mint a 
veszélyt, a különböző kockázati szinteket, a 
kockázat jellegét és közegészségügyre, az 
állategészségügyre és a környezetre
kifejtett esetleges hatását, a kockázat kit 
vagy mit érint közvetlen vagy közvetett 
módon, a kockázatnak való kitettségi 
szinteket, a kockázat ellenőrzésének 
képességét, valamint egyéb olyan 
tényezőket, amelyek befolyásolják a 
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jogszabályi keretet és piaci 
összefüggéseket. Az általános tervnek 
emellett azonosítania kell az igénybe venni 
szükséges eszközöket és csatornákat, és 
létre kell hoznia a következetes kockázati 
kommunikációt lehetővé tevő megfelelő 
mechanizmusokat.

kockázat megítélését, beleértve a 
sürgősséget, illetve a létező vagy nem
létező jogszabályi keretet. Az általános 
tervnek emellett azonosítania kell az 
igénybe venni szükséges eszközöket és 
csatornákat, és létre kell hoznia a 
következetes kockázati kommunikációt 
lehetővé tevő megfelelő mechanizmusokat.

Or. en

Módosítás 85
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az általános tervnek azonosítania 
kell a kockázati kommunikációs 
tevékenység mérlegelésekor figyelembe 
venni szükséges tényezőket, mint a 
különböző kockázati szinteket, a kockázat 
jellegét és közegészségügyre kifejtett 
esetleges hatását, a kockázat kit vagy mit 
érint közvetlen vagy közvetett módon, a 
kockázatnak való kitettségi szinteket, a 
kockázat ellenőrzésének képességét, 
valamint egyéb olyan tényezőket, amelyek 
befolyásolják a kockázat megítélését, 
beleértve a sürgősséget, illetve a vonatkozó 
jogszabályi keretet és piaci 
összefüggéseket. Az általános tervnek 
emellett azonosítania kell az igénybe venni 
szükséges eszközöket és csatornákat, és 
létre kell hoznia a következetes kockázati 
kommunikációt lehetővé tevő megfelelő 
mechanizmusokat.

(8) Az általános tervnek azonosítania 
kell a kockázati kommunikációs 
tevékenység mérlegelésekor figyelembe 
venni szükséges tényezőket, mint a 
különböző kockázati szinteket, a kockázat 
jellegét és közegészségügyre kifejtett
esetleges hatását, a kockázat kit vagy mit 
érint közvetlen vagy közvetett módon, a 
kockázatnak való kitettségi szinteket, a 
kockázat ellenőrzésének képességét, 
valamint egyéb olyan tényezőket, amelyek 
befolyásolják a kockázat megítélését, 
beleértve a sürgősséget, illetve a vonatkozó 
jogszabályi keretet és piaci 
összefüggéseket, és meg kell határoznia 
rangsorsolásuk legjobb módját. Az 
általános tervnek emellett azonosítania kell 
az igénybe venni szükséges eszközöket és 
csatornákat, és létre kell hoznia a 
következetes kockázati kommunikációt 
lehetővé tevő megfelelő mechanizmusokat.

Or. fr

Módosítás 86
Mairead McGuinness
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Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az általános tervnek azonosítania 
kell a kockázati kommunikációs 
tevékenység mérlegelésekor figyelembe 
venni szükséges tényezőket, mint a 
különböző kockázati szinteket, a kockázat 
jellegét és közegészségügyre kifejtett 
esetleges hatását, a kockázat kit vagy mit 
érint közvetlen vagy közvetett módon, a 
kockázatnak való kitettségi szinteket, a 
kockázat ellenőrzésének képességét, 
valamint egyéb olyan tényezőket, amelyek 
befolyásolják a kockázat megítélését, 
beleértve a sürgősséget, illetve a vonatkozó 
jogszabályi keretet és piaci 
összefüggéseket. Az általános tervnek 
emellett azonosítania kell az igénybe venni 
szükséges eszközöket és csatornákat, és 
létre kell hoznia a következetes kockázati 
kommunikációt lehetővé tevő megfelelő 
mechanizmusokat.

(8) Az általános tervnek azonosítania 
kell a kockázati kommunikációs 
tevékenység mérlegelésekor figyelembe 
venni szükséges tényezőket, mint a 
különböző kockázati szinteket, a kockázat 
jellegét és közegészségügyre kifejtett 
esetleges hatását, a kockázat kit vagy mit 
érint közvetlen vagy közvetett módon, a 
kockázatnak való kitettségi szinteket, a 
kockázat ellenőrzésének képességét, a 
kockázatcsökkentő intézkedéseket, 
valamint egyéb olyan tényezőket, amelyek 
befolyásolják a kockázat megítélését, 
beleértve a sürgősséget, illetve a vonatkozó 
jogszabályi keretet és piaci 
összefüggéseket. Az általános tervnek 
emellett azonosítania kell az igénybe venni 
szükséges eszközöket és csatornákat, és 
létre kell hoznia a következetes kockázati 
kommunikációt lehetővé tevő megfelelő 
mechanizmusokat.

Or. en

Módosítás 87
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A fogyasztók 
élelmiszerbiztonságba vetett bizalmát 
megrendítették a sorozatos és széles 
körben előforduló incidensek. Javítani 
kell a nyilvánosság ilyen incidensekre 
vonatkozó tájékoztatását, ideértve azt is, 
amikor az incidens az alkalmazandó uniós 
jogszabályok csalárd vagy megtévesztő 
gyakorlaton keresztül elkövetett, 
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esetlegesen szándékos megsértésének az 
eredménye.

Or. en

Módosítás 88
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kockázatértékelési eljárás 
átláthatósága feladatainak végrehajtását 
illetően megerősíti a Hatóság legitimitását 
a fogyasztók és a közvélemény szemében,
növeli a munkájába vetett bizalmukat, és 
biztosítja a Hatóság uniós polgárok előtti 
fokozottabb elszámoltathatóságát a 
demokratikus rendszerben. Ezért alapvető 
fontosságú a közvélemény és az egyéb 
érdekelt felek bizalmának megőrzése az 
uniós élelmiszerjogot alátámasztó 
kockázatelemzési eljárás, különösen pedig 
a kockázatértékelés, többek között a 
Hatóság szervezésének és 
függetlenségének és az átláthatóság 
tekintetében.

(9) A kockázatértékelési eljárás 
átláthatósága feladatainak végrehajtását 
illetően megerősíti a Hatóság legitimitását 
a fogyasztók és a közvélemény szemében, 
növeli a munkájába vetett bizalmukat, és 
biztosítja a Hatóság uniós polgárok előtti 
fokozottabb elszámoltathatóságát a 
demokratikus rendszerben. Ezért alapvető 
fontosságú a közvélemény és az egyéb 
érdekelt felek bizalmának megőrzése az 
uniós élelmiszerjogot alátámasztó 
kockázatelemzési eljárás, különösen pedig 
a kockázatértékelés, többek között a 
Hatóság szervezésének és 
függetlenségének és az átláthatóság 
tekintetében. A közvélemény bizalmát 
nehéz lesz megnyerni figyelemmel a 
közelmúlt botrányaira, amelyek aláásták a 
Hatóság hírnevét, különösen a 
függetlensége tekintetében.

Or. fr

Módosítás 89
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kockázatértékelési eljárás (9) A kockázatértékelési eljárás 
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átláthatósága feladatainak végrehajtását 
illetően megerősíti a Hatóság legitimitását 
a fogyasztók és a közvélemény szemében, 
növeli a munkájába vetett bizalmukat, és 
biztosítja a Hatóság uniós polgárok előtti 
fokozottabb elszámoltathatóságát a 
demokratikus rendszerben. Ezért alapvető 
fontosságú a közvélemény és az egyéb 
érdekelt felek bizalmának megőrzése az 
uniós élelmiszerjogot alátámasztó 
kockázatelemzési eljárás, különösen pedig 
a kockázatértékelés, többek között a 
Hatóság szervezésének és 
függetlenségének és az átláthatóság 
tekintetében.

átláthatóságának növelése feladatainak 
végrehajtását illetően megerősítené a 
Hatóság legitimitását a fogyasztók és a 
közvélemény szemében, növelné a 
munkájába vetett bizalmukat, és 
biztosítaná a Hatóság uniós polgárok előtti 
fokozottabb elszámoltathatóságát a 
demokratikus rendszerben.

Or. en

Módosítás 90
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kockázatértékelési eljárás 
átláthatósága feladatainak végrehajtását 
illetően megerősíti a Hatóság legitimitását 
a fogyasztók és a közvélemény szemében, 
növeli a munkájába vetett bizalmukat, és 
biztosítja a Hatóság uniós polgárok előtti 
fokozottabb elszámoltathatóságát a 
demokratikus rendszerben. Ezért alapvető 
fontosságú a közvélemény és az egyéb 
érdekelt felek bizalmának megőrzése az 
uniós élelmiszerjogot alátámasztó 
kockázatelemzési eljárás, különösen pedig 
a kockázatértékelés, többek között a 
Hatóság szervezésének és 
függetlenségének és az átláthatóság 
tekintetében.

(9) A kockázatértékelési eljárás 
átláthatóságának hiánya feladatainak 
végrehajtását illetően gyengítette a Hatóság 
legitimitását a fogyasztók és a 
közvélemény szemében, megrendítette a 
munkájába vetett bizalmukat, és nem 
sikerült növelnie a Hatóság uniós polgárok 
előtti elszámoltathatóságát a demokratikus 
rendszerben. Ezért alapvető fontosságú a 
közvélemény és az egyéb érdekelt felek 
bizalmának újraépítése az uniós 
élelmiszerjogot alátámasztó 
kockázatelemzési eljárás, különösen pedig 
a kockázatértékelés, többek között a 
Hatóság működésének és függetlenségének 
és az átláthatóság tekintetében.

Or. en
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Módosítás 91
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kockázatértékelési eljárás 
átláthatósága feladatainak végrehajtását 
illetően megerősíti a Hatóság legitimitását
a fogyasztók és a közvélemény szemében, 
növeli a munkájába vetett bizalmukat, és 
biztosítja a Hatóság uniós polgárok előtti 
fokozottabb elszámoltathatóságát a 
demokratikus rendszerben. Ezért alapvető 
fontosságú a közvélemény és az egyéb 
érdekelt felek bizalmának megőrzése az 
uniós élelmiszerjogot alátámasztó 
kockázatelemzési eljárás, különösen pedig 
a kockázatértékelés, többek között a 
Hatóság szervezésének és 
függetlenségének és az átláthatóság 
tekintetében.

(9) A kockázatértékelési eljárás 
átláthatósága feladatainak végrehajtását 
illetően legitimitást biztosít a Hatóság 
számára a fogyasztók és a közvélemény 
szemében, növeli a munkájába vetett 
bizalmukat, és biztosítja a Hatóság uniós 
polgárok előtti fokozottabb 
elszámoltathatóságát a demokratikus 
rendszerben. Ezért alapvető fontosságú a 
közvélemény és az egyéb érdekelt felek 
bizalmának újraépítése az uniós 
élelmiszerjogot alátámasztó 
kockázatelemzési eljárás, különösen pedig 
a kockázatértékelés, többek között a 
Hatóság szervezésének és 
függetlenségének és az átláthatóság 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 92
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Helyénvaló, hogy a Hatóság 
igazgatótanácsának összetételét 
hozzáigazítsák a decentralizált 
ügynökségekre vonatkozó közös 
megközelítéshez, az Európai Parlament, az 
Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság decentralizált ügynökségekről 
szóló 20122012-es együttes 
nyilatkozatának22 megfelelően.

(10) A kockázatértékelés és 
kockázatkezelés világos különválasztása 
mellett helyénvaló, hogy a Hatóság 
igazgatótanácsának összetételét 
hozzáigazítsák a decentralizált 
ügynökségekre vonatkozó közös 
megközelítéshez, az Európai Parlament, az 
Európai Unió Tanácsa és az Európai 
Bizottság decentralizált ügynökségekről 
szóló 2012-es együttes nyilatkozatának22

megfelelően.
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__________________ __________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint
_statement_and_common_approach_2012
_hu.pdf.

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint
_statement_and_common_approach_2012
_hu.pdf.

Or. en

Módosítás 93
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
Hatóság igazgatótanácsának szerepe az 
adminisztratív és pénzügyi szempontokra 
összpontosul, és nincs hatással a Hatóság 
által végzett tudományos munka 
függetlenségére. Ezért helyénvaló, hogy a 
Hatóság igazgatótanácsában minden 
tagállam képviseltesse magát, miközben 
előírás lenne, hogy ezek a képviselők 
különösen a kockázatértékelés területén 
megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek.

(11) A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
Hatóság igazgatótanácsának szerepe – a 
kockázatelemzéstől eltekintve – az 
adminisztratív és pénzügyi szempontokra
is összpontosul, és nincs hatással a Hatóság 
által végzett tudományos munka 
függetlenségére. Ezért helyénvaló, hogy a 
Hatóság igazgatótanácsában minden 
tagállam, valamint a Bizottság és a 
Parlament is képviseltessék magukat, 
miközben előírás lenne, hogy ezek a 
képviselők különösen a kockázatértékelés 
területén megfelelő tapasztalattal 
rendelkezzenek, és kerüljék az 
összeférhetetlenség minden formáját.

Or. en

Indokolás

Szükséges kiigazítás a Bizottság és a Parlament kinevezett személyeinek figyelembevétele 
érdekében a Bizottság 21. cikk (1a) bekezdésének c) pontjában tett javaslatának megfelelően. 
Ezenkívül a tagállamokat arra kérik, hogy nevezzenek ki az élelmiszerbiztonsággal 
összefüggésben alkalmazott kockázatértékelés, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági 
szabályozás és szakpolitika terén nagy szakértelemmel rendelkező tagokat a 8c. cikk 
(2) bekezdésének megfelelően, ezért félrevezető kizárólag az adminisztratív és pénzügyi 
szempontokra összpontosítani.
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Módosítás 94
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
Hatóság igazgatótanácsának szerepe az 
adminisztratív és pénzügyi szempontokra 
összpontosul, és nincs hatással a Hatóság 
által végzett tudományos munka 
függetlenségére. Ezért helyénvaló, hogy a 
Hatóság igazgatótanácsában minden 
tagállam képviseltesse magát, miközben 
előírás lenne, hogy ezek a képviselők 
különösen a kockázatértékelés területén 
megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek.

(11) A tapasztalat azt mutatja, hogy a 
Hatóság igazgatótanácsának szerepe az 
adminisztratív és pénzügyi szempontokra 
összpontosul, és nincs hatással a Hatóság 
által végzett tudományos munka 
függetlenségére. Helyénvaló, hogy a 
Hatóság igazgatótanácsában minden 
tagállam képviseltesse magát, miközben 
előírás lenne, hogy ezek a képviselők 
különösen a kockázatértékelés területén 
megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek.

Or. fr

Módosítás 95
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az igazgatótanács tagjait úgy kell 
kiválasztani, hogy a tagállamok, az Európai 
Parlament és a Bizottság képviselői között 
biztosított legyen a legmagasabb szintű 
hozzáértés és a megfelelő tapasztalatok 
széles köre.

(12) Az igazgatótanács tagjait úgy kell 
kiválasztani, hogy a tagállamok, az Európai 
Parlament, a Bizottság és a civil 
társadalom képviselői között biztosított 
legyen a legmagasabb szintű hozzáértés, 
pártatlanság, függetlenség, az 
összeférhetetlenség hiánya és a megfelelő 
tapasztalatok széles köre.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament egy politikai struktúra, ezért szükséges, hogy bárki legyen is kinevezve, 
az felelős a pártatlanságra és összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok betartásáért.
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Módosítás 96
Nicola Caputo

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az igazgatótanács tagjait úgy kell 
kiválasztani, hogy a tagállamok, az Európai 
Parlament és a Bizottság képviselői között 
biztosított legyen a legmagasabb szintű 
hozzáértés és a megfelelő tapasztalatok 
széles köre.

(12) Az igazgatótanács tagjait úgy kell 
kiválasztani, hogy a tagállamok, az Európai 
Parlament és a Bizottság képviselői 
körében biztosított legyen a legmagasabb 
szintű hozzáértés, az egészség- és a 
környezetvédelem iránti elkötelezettség és 
a megfelelő tapasztalatok széles köre.

Or. it

Módosítás 97
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata bizonyos 
hiányosságokat azonosított a Hatóság azon 
képességét illetően, hogy magas szintű 
szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A 
tudományos testületi tagságra jelentkező 
személyek számában csökkenés volt 
megfigyelhető. Ezért szükség van a 
rendszer megerősítésére, a tagállamoknak 
pedig aktívabb szerepet kell vállalniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy 
elegendő szakértő áll rendelkezésre az 
uniós kockázatértékelési rendszer magas 
szintű tudományos szakértelemre, 
függetlenségre és multidiszciplináris 
szakértelemre vonatkozó igényeinek 
kielégítéséhez.

(13) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata bizonyos 
hiányosságokat azonosított a Hatóság azon 
képességét illetően, hogy magas szintű 
szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A 
tudományos testületi tagságra jelentkező 
személyek számában csökkenés volt 
megfigyelhető. Ezért szükség van a 
rendszer megerősítésére, a tagállamoknak 
pedig aktívabb szerepet kell vállalniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy
elegendő szakértő áll rendelkezésre az 
uniós kockázatértékelési rendszer magas 
szintű tudományos szakértelemre, 
függetlenségre és multidiszciplináris 
szakértelemre vonatkozó igényeinek 
kielégítéséhez, anélkül, hogy az levonna a 
szakértelem minőségéből a nemzeti 
egészségügyi hatóságokon belül.
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Or. fr

Módosítás 98
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata bizonyos 
hiányosságokat azonosított a Hatóság azon 
képességét illetően, hogy magas szintű 
szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A 
tudományos testületi tagságra jelentkező 
személyek számában csökkenés volt 
megfigyelhető. Ezért szükség van a 
rendszer megerősítésére, a tagállamoknak 
pedig aktívabb szerepet kell vállalniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy 
elegendő szakértő áll rendelkezésre az 
uniós kockázatértékelési rendszer magas 
szintű tudományos szakértelemre, 
függetlenségre és multidiszciplináris 
szakértelemre vonatkozó igényeinek 
kielégítéséhez.

(13) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata bizonyos 
hiányosságokat azonosított a Hatóság azon 
képességét illetően, hogy szakértő 
személyzet révén magas szintű 
szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A 
tudományos testületi tagságra jelentkező 
személyek számában csökkenés volt 
megfigyelhető, és meg kell vizsgálni a 
csökkenés okát. A rendszernek 
ösztönöznie kell a jelölteket, hogy 
pályázzanak, a tagállamoknak pedig 
aktívabb szerepet kell vállalniuk annak 
biztosítása érdekében, hogy elegendő 
szakértő áll rendelkezésre az uniós 
kockázatértékelési rendszer magas szintű 
tudományos szakértelemre, függetlenségre 
és multidiszciplináris szakértelemre 
vonatkozó igényeinek kielégítéséhez.

Or. en

Módosítás 99
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata bizonyos 
hiányosságokat azonosított a Hatóság azon 
képességét illetően, hogy magas szintű 
szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A 

(13) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata bizonyos 
hiányosságokat azonosított a Hatóság azon 
képességét illetően, hogy magas szintű 
szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A 
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tudományos testületi tagságra jelentkező 
személyek számában csökkenés volt 
megfigyelhető. Ezért szükség van a 
rendszer megerősítésére, a tagállamoknak 
pedig aktívabb szerepet kell vállalniuk
annak biztosítása érdekében, hogy 
elegendő szakértő áll rendelkezésre az 
uniós kockázatértékelési rendszer magas 
szintű tudományos szakértelemre, 
függetlenségre és multidiszciplináris 
szakértelemre vonatkozó igényeinek 
kielégítéséhez.

tudományos testületi tagságra jelentkező 
személyek számában csökkenés volt 
megfigyelhető. A tagállamoknak 
támogatniuk kell a Hatóságnak a 
tudományos testületeiben és Tudományos 
Bizottságában való tagságra irányuló 
érdeklődésnyilvánítási felhívásának
terjesztését annak biztosítása érdekében, 
hogy elegendő szakértő áll rendelkezésre 
az uniós kockázatértékelési rendszer magas 
szintű tudományos szakértelemre, 
függetlenségre és multidiszciplináris 
szakértelemre vonatkozó igényeinek 
kielégítéséhez.

Or. en

Módosítás 100
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata bizonyos 
hiányosságokat azonosított a Hatóság azon 
képességét illetően, hogy magas szintű 
szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A 
tudományos testületi tagságra jelentkező 
személyek számában csökkenés volt 
megfigyelhető. Ezért szükség van a 
rendszer megerősítésére, a tagállamoknak 
pedig aktívabb szerepet kell vállalniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy 
elegendő szakértő áll rendelkezésre az
uniós kockázatértékelési rendszer magas 
szintű tudományos szakértelemre, 
függetlenségre és multidiszciplináris 
szakértelemre vonatkozó igényeinek 
kielégítéséhez.

(13) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata bizonyos 
hiányosságokat azonosított a Hatóság azon 
képességét illetően, hogy magas szintű 
szakértelmet tartson fenn hosszú távon. A 
tudományos testületi tagságra jelentkező 
személyek számában csökkenés volt 
megfigyelhető. Ezért szükség van a 
rendszer megerősítésére, a tagállamoknak 
pedig aktívabb szerepet kell vállalniuk 
annak biztosítása érdekében, hogy 
elegendő független szakértő áll 
rendelkezésre az uniós kockázatértékelési 
rendszer magas szintű tudományos 
szakértelemre, függetlenségre és 
multidiszciplináris szakértelemre 
vonatkozó igényeinek kielégítéséhez.

Or. en
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Módosítás 101
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a 
kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak 
tagállamok általi kijelölése, a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát és függetlenségét, valamint az 
egyes testületek által megkövetelt 
multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a 
célból alapvető fontosságú továbbá, hogy 
az EFSA érdekeinek, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségének 
védelmét ellátó ügyvezető igazgató 
szerepet kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. További intézkedéseket 
kell hozni továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a 
tudományos szakértők rendelkezésére, 
amelyeknek köszönhetően függetlenül 
járhatnak el.

(14) Annak érdekében, hogy a 
kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak 
tagállamok általi kijelölése, a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát és függetlenségét, valamint az 
egyes testületek által megkövetelt 
multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a 
célból alapvető fontosságú továbbá, hogy 
az EFSA érdekeinek, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségének 
védelmét ellátó ügyvezető igazgató 
szerepet kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. További intézkedéseket 
kell hozni továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a 
tudományos szakértők rendelkezésére, 
amelyeknek köszönhetően függetlenül 
járhatnak el. Ezenfelül, mivel a Hatóság 
felel a termékek értékelésért a különböző 
területeken, mégpedig a mezőgazdasági és 
az élelmiszeripari ágazatban, illetve az 
egészségügyi szektorban, fontos, hogy az 
érintett testület tagjai megfelelő 
szakértelemmel rendelkezzenek egy 
konkrét termék biztonságosságának és 
hatékonyságának értékeléséhez. Az 
értékelés során különösen figyelembe kell 
venni az adott anyag sajátos 
tulajdonságait, és a helyes értékeléshez az 
anyag jellegéhez leginkább igazodó 
megközelítés alkalmazásával megfelelő 
módszertant kell kidolgozni, amely eltér, 
ha a kémiai szintézissel nyert izolált 
vegyületek vagy természetes összetételű 
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anyagokról van szó.

Or. en

Indokolás

A természetes anyagok jellemzői különböznek az izolált kémiai vegyületek jellemzőitől. Mivel 
a vállalatok hajlandók beruházni olyan tanulmányokba, amelyek igazolják a természetes 
anyagokból készült termékeik hatékonyságát és biztonságosságát, az értékelésért felelős 
testületnek megfelelő szakértelemmel kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az 
elfogadott kritériumok figyelembe vegyék azoknak az anyagoknak a jellemzőit, és amennyiben 
nemzetközi szinten nincsenek érvényben releváns vagy teljes mértékben megfelelő normák, 
határozzanak meg megfelelő normákat.

Módosítás 102
Simona Bonafè

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a 
kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak 
tagállamok általi kijelölése, a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát és függetlenségét, valamint az 
egyes testületek által megkövetelt 
multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a 
célból alapvető fontosságú továbbá, hogy 
az EFSA érdekeinek, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségének 
védelmét ellátó ügyvezető igazgató 
szerepet kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. További intézkedéseket 
kell hozni továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a 
tudományos szakértők rendelkezésére, 
amelyeknek köszönhetően függetlenül 

(14) Annak érdekében, hogy a 
kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak 
tagállamok általi kijelölése, a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát és függetlenségét, valamint az 
egyes testületek által megkövetelt 
multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a 
célból alapvető fontosságú továbbá, hogy 
az EFSA érdekeinek, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségének 
védelmét ellátó ügyvezető igazgató 
szerepet kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. További intézkedéseket 
kell hozni továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a 
tudományos szakértők rendelkezésére, 
amelyeknek köszönhetően függetlenül 
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járhatnak el. járhatnak el. Fontos, hogy a vonatkozó
testület tagjai megfelelő szakértelemmel 
rendelkezzenek a biztonság és 
hatékonyság értékeléséhez konkrét 
esetekben. Az értékelés során különösen 
figyelembe kell venni az adott anyag 
sajátos tulajdonságait, és az anyag 
jellegéhez leginkább igazodó megközelítés 
alkalmazásával megfelelő módszertant 
kell kidolgozni.

Or. en

Módosítás 103
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a 
kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak 
tagállamok általi kijelölése, a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát és függetlenségét, valamint az 
egyes testületek által megkövetelt 
multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a 
célból alapvető fontosságú továbbá, hogy 
az EFSA érdekeinek, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségének 
védelmét ellátó ügyvezető igazgató 
szerepet kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. További intézkedéseket 
kell hozni továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a 
tudományos szakértők rendelkezésére, 
amelyeknek köszönhetően függetlenül 
járhatnak el.

(14) Annak érdekében, hogy a 
kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása, és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát és függetlenségét – mint 
például az, hogy semmilyen kapcsolatuk 
nem lehet az iparággal –, valamint az 
egyes testületek által megkövetelt 
multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a 
célból alapvető fontosságú továbbá, hogy 
az EFSA érdekeinek, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségének 
védelmét ellátó ügyvezető igazgató 
szerepet kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. Intézkedéseket – köztük 
megfelelő pénzügyi kompenzációra 
vonatkozó intézkedéseket – kell hozni 
annak biztosítása érdekében, hogy olyan 
eszközök álljanak a tudományos szakértők 
rendelkezésére, amelyeknek köszönhetően 
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függetlenül járhatnak el, és elegendő időt 
tudnak a Hatóság számára végzett 
kockázatértékelésre fordítani.

Or. en

Módosítás 104
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a 
kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak 
tagállamok általi kijelölése, a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát és függetlenségét, valamint az 
egyes testületek által megkövetelt 
multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a 
célból alapvető fontosságú továbbá, hogy 
az EFSA érdekeinek, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségének
védelmét ellátó ügyvezető igazgató
szerepet kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. További intézkedéseket 
kell hozni továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a 
tudományos szakértők rendelkezésére, 
amelyeknek köszönhetően függetlenül 
járhatnak el.

(14) Annak érdekében, hogy a 
kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak 
tagállamok általi kijelölése, a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát, integritását és függetlenségét, 
valamint az egyes testületek által 
megkövetelt multidiszciplináris 
szakértelmet. Ebből a célból alapvető 
fontosságú továbbá, hogy az ügyvezető 
igazgató, aki az EFSA jogi képviselője, és 
aki felelős a Hatóság feladatainak 
elvégzéséért, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségéért, szerepet 
kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. További intézkedéseket 
kell hozni továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a 
tudományos szakértők rendelkezésére, 
amelyeknek köszönhetően függetlenül 
járhatnak el.

Or. en
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Módosítás 105
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a 
kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak 
tagállamok általi kijelölése, a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát és függetlenségét, valamint az 
egyes testületek által megkövetelt 
multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a 
célból alapvető fontosságú továbbá, hogy 
az EFSA érdekeinek, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségének 
védelmét ellátó ügyvezető igazgató 
szerepet kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. További intézkedéseket 
kell hozni továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a 
tudományos szakértők rendelkezésére, 
amelyeknek köszönhetően függetlenül 
járhatnak el.

(14) Annak érdekében, hogy a 
kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak 
tagállamok általi kijelölése, a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát és függetlenségét, valamint az 
egyes testületek által megkövetelt 
multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a 
célból alapvető fontosságú továbbá, hogy 
az EFSA érdekeinek, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségének 
védelmét ellátó ügyvezető igazgató 
szerepet kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. További intézkedéseket 
kell hozni továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a 
tudományos szakértők rendelkezésére, 
amelyeknek köszönhetően függetlenül 
járhatnak el, és a lehető legnagyobb 
mértékben elkerülhető az 
összeférhetetlenség.

Or. fr

Módosítás 106
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy a (14) Annak érdekében, hogy a 
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kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak 
tagállamok általi kijelölése, a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát és függetlenségét, valamint az 
egyes testületek által megkövetelt 
multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a 
célból alapvető fontosságú továbbá, hogy 
az EFSA érdekeinek, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségének 
védelmét ellátó ügyvezető igazgató 
szerepet kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. További intézkedéseket 
kell hozni továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a 
tudományos szakértők rendelkezésére, 
amelyeknek köszönhetően függetlenül 
járhatnak el.

kockázatértékelés uniós szinten megőrizze 
a kockázatkezeléstől és egyéb érdekektől 
való függetlenségét, helyénvaló, hogy a 
tudományos testületek tagjainak a Hatóság 
ügyvezető igazgatója általi kiválasztása, és 
a Hatóság igazgatótanácsa általi kinevezése 
olyan szigorú kritériumok alapján 
történjen, amelyek biztosítják a szakértők 
kiválóságát és függetlenségét, valamint az 
egyes testületek által megkövetelt 
multidiszciplináris szakértelmet. Ebből a 
célból alapvető fontosságú továbbá, hogy 
az EFSA érdekeinek, különösen pedig a 
szakvélemények függetlenségének 
védelmét ellátó ügyvezető igazgató 
szerepet kapjon ezeknek a tudományos 
szakértőknek a kiválasztásában és 
kinevezésében. További intézkedéseket 
kell hozni továbbá annak biztosítása 
érdekében, hogy olyan eszközök álljanak a 
tudományos szakértők rendelkezésére, 
amelyeknek köszönhetően függetlenül 
járhatnak el, és elegendő időt tudnak a 
Hatóság számára végzett 
kockázatértékelésre fordítani.

Or. en

Módosítás 107
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Alapvető fontosságú a Hatóság 
hatékony működésének biztosítása és 
szakértelme fenntarthatóságának javítása. 
Ezért szükséges a Hatóság és a 
tagállamok által a Hatóság tudományos 
testületeinek nyújtott támogatás 
megerősítése. A Hatóságnak meg kell 
szerveznie a testületek feladataihoz 
támogatást nyújtó előkészítő munkát, 
többek között a Hatóság alkalmazottainak 
vagy a Hatósággal hálózati 

törölve
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együttműködést folytató nemzeti 
tudományos szervezetek felkérésével, hogy 
előkészítő tudományos szakvéleményeket 
állítsanak össze, amelyeket ezt követően a 
testületek szakmai vizsgálatnak vetnek alá 
és elfogadnak.

Or. en

Indokolás

Fennáll annak veszélye, hogy általános gyakorlattá válik, hogy az EFSA munkatársai készítik 
el a szakvéleményeket, amelyek lepecsételését elvárják a tudományos testületektől. Ez nem 
elfogadható, mivel ez aláásná a 28. cikk szerinti tudományos szakvéleményt készítő független 
tudományos szakértőkre vonatkozó elgondolás egészét.

Módosítás 108
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Alapvető fontosságú a Hatóság 
hatékony működésének biztosítása és 
szakértelme fenntarthatóságának javítása. 
Ezért szükséges a Hatóság és a tagállamok 
által a Hatóság tudományos testületeinek 
nyújtott támogatás megerősítése. A 
Hatóságnak meg kell szerveznie a 
testületek feladataihoz támogatást nyújtó 
előkészítő munkát, többek között a 
Hatóság alkalmazottainak vagy a 
Hatósággal hálózati együttműködést 
folytató nemzeti tudományos szervezetek 
felkérésével, hogy előkészítő tudományos 
szakvéleményeket állítsanak össze, 
amelyeket ezt követően a testületek 
szakmai vizsgálatnak vetnek alá és 
elfogadnak.

(15) Alapvető fontosságú a Hatóság 
hatékony működésének biztosítása és 
szakértelme fenntarthatóságának javítása. 
Ezért szükséges a Hatóság és a tagállamok 
által a Hatóság tudományos testületeinek 
nyújtott támogatás megerősítése. A 
Hatóságnak meg kell szerveznie a 
testületek feladataihoz támogatást nyújtó 
előkészítő munkát, többek között a 
Hatóság alkalmazottainak vagy a 
Hatósággal hálózati együttműködést 
folytató nemzeti tudományos szervezetek 
felkérésével, hogy előkészítő tudományos 
szakvéleményeket állítsanak össze, 
amelyeket ezt követően a testületek 
szakmai vizsgálatnak vetnek alá és 
elfogadnak. Ez nem sértheti a Hatóság 
tudományos értékeléseinek 
függetlenségét.

Or. en
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Módosítás 109
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Alapvető fontosságú a Hatóság 
hatékony működésének biztosítása és 
szakértelme fenntarthatóságának javítása. 
Ezért szükséges a Hatóság és a tagállamok 
által a Hatóság tudományos testületeinek 
nyújtott támogatás megerősítése. A 
Hatóságnak meg kell szerveznie a 
testületek feladataihoz támogatást nyújtó 
előkészítő munkát, többek között a 
Hatóság alkalmazottainak vagy a 
Hatósággal hálózati együttműködést 
folytató nemzeti tudományos szervezetek
felkérésével, hogy előkészítő tudományos 
szakvéleményeket állítsanak össze, 
amelyeket ezt követően a testületek 
szakmai vizsgálatnak vetnek alá és 
elfogadnak.

(15) Alapvető fontosságú a Hatóság 
hatékony működésének biztosítása és 
szakértelme fenntarthatóságának javítása. 
Ezért szükséges a Hatóság és a tagállamok 
által a Hatóság tudományos testületeinek 
nyújtott támogatás megerősítése. A 
Hatóságnak meg kell szerveznie a 
testületek feladataihoz támogatást nyújtó 
előkészítő munkát, többek között a 
Hatóság alkalmazottainak felkérésével, 
hogy előkészítő tudományos
szakvéleményeket állítsanak össze, 
amelyeket ezt követően a testületek 
szakmai vizsgálatnak vetnek alá és 
elfogadnak.

Or. en

Módosítás 110
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az engedélyezési eljárások alapját 
az az elv képezi, hogy a birtokában lévő 
tudományos ismeretek alapján a kérelmező 
feladata annak bizonyítása, hogy az 
engedélyezési kérelem tárgya eleget tesz az 
uniós biztonsági követelményeknek. Ez az 
elv azon a feltételezésen alapul, hogy a 
közegészségügy jobb védelme érhető el, ha 
a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher, 

(16) Az engedélyezési eljárások alapját 
az az elv képezi, hogy a birtokában lévő 
tudományos ismeretek alapján a kérelmező 
feladata annak bizonyítása, hogy az 
engedélyezési kérelem tárgya eleget tesz az 
uniós biztonsági követelményeknek. Ez az 
elv azon a feltételezésen alapul, hogy a 
közegészségügy jobb védelme érhető el, ha 
a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher, 
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mivel forgalomba hozatal előtt neki kell 
bizonyítania a termék biztonságosságát, 
nem pedig a közigazgatási szerveknek kell 
bizonyítaniuk a piacról való kitiltás 
érdekében, hogy a termék nem 
biztonságos. Emellett a közpénzeket nem 
olyan, költséges tanulmányok 
megrendelésére kellene felhasználni, 
amelyek végső fokon segítenek az iparnak 
egy termék forgalomba hozatalában. Ezen 
elvnek és a vonatkozó szabályozási 
követelményeknek megfelelően az uniós 
ágazati élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelmek mellé a 
kérelmezőknek mellékelniük kell a 
megfelelő tanulmányokat, többek között a 
kísérleteket, amelyekből kitűnik a termék 
biztonságossága, bizonyos esetekben pedig 
a termék hatékonysága.

mivel forgalomba hozatal előtt neki kell 
bizonyítania a termék biztonságosságát, 
nem pedig a közigazgatási szerveknek kell 
bizonyítaniuk a piacról való kitiltás 
érdekében, hogy a termék nem 
biztonságos. Emellett a közpénzeket nem 
olyan, költséges tanulmányok 
megrendelésére kellene felhasználni, 
amelyek végső fokon segítenek az iparnak 
egy termék forgalomba hozatalában. Ezen 
elvnek és a vonatkozó szabályozási 
követelményeknek megfelelően az uniós 
ágazati élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelmek mellé a 
kérelmezőknek mellékelniük kell a 
megfelelő tanulmányokat, többek között a 
kísérleteket, amelyekből kitűnik a termék 
biztonságossága, bizonyos esetekben pedig 
a termék hatékonysága. Mindazonáltal 
magának a Hatóságnak is képesnek kell 
lennie azon tanulmányok elkészítésére, 
amelyek annak bizonyításához 
szükségesek, hogy egy tétel nem 
biztonságos, amennyiben a forgalomba 
hozatalát követően kétségek merülnek fel 
biztonságosságával vagy hatásosságával 
kapcsolatban.

Or. fr

Módosítás 111
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az engedélyezési eljárások alapját 
az az elv képezi, hogy a birtokában lévő 
tudományos ismeretek alapján a kérelmező 
feladata annak bizonyítása, hogy az 
engedélyezési kérelem tárgya eleget tesz az 
uniós biztonsági követelményeknek. Ez az 
elv azon a feltételezésen alapul, hogy a 
közegészségügy jobb védelme érhető el, ha 
a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher, 

(16) Az engedélyezési eljárások alapját 
az az elv képezi, hogy a birtokában lévő 
tudományos ismeretek alapján a kérelmező 
feladata annak bizonyítása, hogy az 
engedélyezési kérelem tárgya eleget tesz az 
uniós biztonsági követelményeknek. Ez az 
elv azon a feltételezésen alapul, hogy a 
közegészségügy, az állategészségügy és a 
környezetvédelem jobb védelme érhető el, 
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mivel forgalomba hozatal előtt neki kell 
bizonyítania a termék biztonságosságát, 
nem pedig a közigazgatási szerveknek kell 
bizonyítaniuk a piacról való kitiltás 
érdekében, hogy a termék nem 
biztonságos. Emellett a közpénzeket nem 
olyan, költséges tanulmányok 
megrendelésére kellene felhasználni, 
amelyek végső fokon segítenek az iparnak 
egy termék forgalomba hozatalában. Ezen 
elvnek és a vonatkozó szabályozási 
követelményeknek megfelelően az uniós 
ágazati élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelmek mellé a 
kérelmezőknek mellékelniük kell a 
megfelelő tanulmányokat, többek között a 
kísérleteket, amelyekből kitűnik a termék 
biztonságossága, bizonyos esetekben pedig 
a termék hatékonysága.

ha a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher, 
mivel forgalomba hozatal előtt neki kell 
bizonyítania a termék biztonságosságát, 
nem pedig a közigazgatási szerveknek kell 
bizonyítaniuk a piacról való kitiltás 
érdekében, hogy a termék nem 
biztonságos. Emellett a közpénzeket nem 
olyan, költséges tanulmányok 
megrendelésére kellene felhasználni, 
amelyek végső fokon segítenek az iparnak 
egy termék forgalomba hozatalában, és a 
versenytársakkal szemben relatív 
versenyelőnyt teremtenek. Ezen elvnek és 
a vonatkozó szabályozási 
követelményeknek megfelelően az uniós 
ágazati élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelmek mellé a 
kérelmezőknek mellékelniük kell a 
megfelelő, igazolható és megbízható
tanulmányokat, többek között a 
kísérleteket, amelyekből kitűnik a termék 
biztonságossága, bizonyos esetekben pedig 
a termék hatékonysága.

Or. en

Módosítás 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Az engedélyezési eljárások alapját 
az az elv képezi, hogy a birtokában lévő 
tudományos ismeretek alapján a kérelmező 
feladata annak bizonyítása, hogy az 
engedélyezési kérelem tárgya eleget tesz az 
uniós biztonsági követelményeknek. Ez az 
elv azon a feltételezésen alapul, hogy a 
közegészségügy jobb védelme érhető el, ha 
a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher, 
mivel forgalomba hozatal előtt neki kell 
bizonyítania a termék biztonságosságát, 
nem pedig a közigazgatási szerveknek kell 
bizonyítaniuk a piacról való kitiltás 

(16) Az engedélyezési eljárások alapját 
az az elv képezi, hogy a birtokában lévő 
tudományos ismeretek alapján a kérelmező 
feladata annak bizonyítása, hogy az 
engedélyezési kérelem tárgya eleget tesz az 
uniós biztonsági követelményeknek. Ez az 
elv azon a feltételezésen alapul, hogy a 
közegészségügy jobb védelme érhető el, ha 
a kérelmezőre hárul a bizonyítási teher, 
mivel forgalomba hozatal előtt neki kell 
bizonyítania a termék biztonságosságát, 
nem pedig a közigazgatási szerveknek kell 
bizonyítaniuk a piacról való kitiltás 
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érdekében, hogy a termék nem 
biztonságos. Emellett a közpénzeket nem 
olyan, költséges tanulmányok 
megrendelésére kellene felhasználni, 
amelyek végső fokon segítenek az iparnak 
egy termék forgalomba hozatalában. Ezen 
elvnek és a vonatkozó szabályozási 
követelményeknek megfelelően az uniós 
ágazati élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelmek mellé a 
kérelmezőknek mellékelniük kell a 
megfelelő tanulmányokat, többek között a 
kísérleteket, amelyekből kitűnik a termék 
biztonságossága, bizonyos esetekben pedig 
a termék hatékonysága.

érdekében, hogy a termék nem 
biztonságos. Emellett a közpénzeket nem 
olyan, költséges tanulmányok 
megrendelésére kellene felhasználni, 
amelyek végső fokon segítenek az iparnak 
egy termék forgalomba hozatalában. Ezen 
elvnek és a vonatkozó szabályozási 
követelményeknek megfelelően az uniós 
ágazati élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelmek mellé a 
kérelmezőknek mellékelniük kell a 
megfelelő és igazolt tanulmányokat, 
beleértve azokat a kísérleteket, amelyeket 
a nemzetközi normáknak és a helyes 
laboratóriumi gyakorlatnak (HLGY) 
megfelelően végeztek el a termék 
biztonságosságának, bizonyos esetekben 
pedig a termék hatékonyságának 
igazolására.

Or. en

Módosítás 113
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A javaslat az engedélyezési 
kérelmek tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmaz. A Hatóság 
által végzett tudományos értékelés legjobb 
minőségének biztosítása érdekében 
alapvető fontosságú, hogy a Hatósághoz 
kockázatértékelés céljából benyújtott 
engedélyezési kérelmek eleget tegyenek a 
vonatkozó követelményeknek. A 
kérelmezők, különösen a kis- és 
középvállalkozások nem minden esetben 
értik meg hiánytalanul ezeket a 
követelményeket. Ezért helyénvaló, hogy 
egy kérelem hivatalos benyújtása előtt a 
Hatóság kérésre a vonatkozó szabályokra 
és az engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó tanácsokkal lássa el a 

(17) A javaslat az engedélyezési 
kérelmek tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmaz. A Hatóság 
által végzett tudományos értékelés legjobb 
minőségének biztosítása érdekében 
alapvető fontosságú, hogy a Hatósághoz 
kockázatértékelés céljából benyújtott 
engedélyezési kérelmek eleget tegyenek a 
vonatkozó követelményeknek. A 
kérelmezők, különösen a kis- és 
középvállalkozások nem minden esetben 
értik meg hiánytalanul ezeket a 
követelményeket. Ezért helyénvaló, hogy 
egy kérelem hivatalos benyújtása előtt a 
Hatóság kérésre a vonatkozó szabályokra 
és az engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó tanácsokkal lássa el a 
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potenciális kérelmezőket, anélkül hogy 
beleavatkozna a benyújtani kívánt 
tanulmányok kialakításába, ami a 
kérelmező feladata marad. Az eljárás 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
szükség van a Hatóság által nyújtott 
tanácsok közzétételére.

potenciális kérelmezőket, anélkül hogy 
beleavatkozna a benyújtani kívánt 
tanulmányok kialakításába, ami a 
kérelmező feladata marad. Az eljárás 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
szükség van a Hatóság által nyújtott 
tanácsok közzétételére. A jelen rendelet 
hatálybalépése után 36 hónappal a 
Bizottság értékeli ezeknek a benyújtás 
előtti üléseknek a Hatóság működésére 
gyakorolt hatását. Különösen azt értékeli, 
hogy milyen hatást gyakorolnak a 
Hatóság erőforrásainak szétosztására és 
függetlenségére.

Or. en

Módosítás 114
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A javaslat az engedélyezési 
kérelmek tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmaz. A Hatóság 
által végzett tudományos értékelés legjobb 
minőségének biztosítása érdekében 
alapvető fontosságú, hogy a Hatósághoz 
kockázatértékelés céljából benyújtott 
engedélyezési kérelmek eleget tegyenek a 
vonatkozó követelményeknek. A 
kérelmezők, különösen a kis- és 
középvállalkozások nem minden esetben 
értik meg hiánytalanul ezeket a 
követelményeket. Ezért helyénvaló, hogy 
egy kérelem hivatalos benyújtása előtt a 
Hatóság kérésre a vonatkozó szabályokra 
és az engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó tanácsokkal lássa el a 
potenciális kérelmezőket, anélkül hogy 
beleavatkozna a benyújtani kívánt 
tanulmányok kialakításába, ami a 
kérelmező feladata marad. Az eljárás 
átláthatóságának biztosítása érdekében 

(17) Az engedélyezési kérelmek 
tartalmára vonatkozó rendelkezéseket 
ellenőrizni kell, és azokat úgy kell 
megfogalmazni, hogy az engedély iránti 
kérelmek megfeleljenek a legmagasabb 
normáknak az átláthatóságot és 
megbízhatóságot illetően. A Hatóság által 
végzett tudományos értékelés legjobb 
minőségének biztosítása érdekében 
alapvető fontosságú, hogy a Hatósághoz 
kockázatértékelés céljából benyújtott 
engedélyezési kérelmek eleget tegyenek a 
vonatkozó követelményeknek. A 
kérelmezők, különösen a kis- és 
középvállalkozások nem minden esetben 
értik meg hiánytalanul ezeket a 
követelményeket. Ezért helyénvaló, hogy 
egy kérelem hivatalos benyújtása előtt a 
Hatóság kérésre a vonatkozó szabályokra 
és az engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó tanácsokkal lássa el a 
potenciális kérelmezőket, anélkül hogy 
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szükség van a Hatóság által nyújtott 
tanácsok közzétételére.

beleavatkozna a benyújtani kívánt 
tanulmányok kialakításába, ami a 
kérelmező feladata marad. Az eljárás 
átláthatóságának, valamint a kérelem 
összeállítására vonatkozó, mindenki 
számára hasznos gyakorlati 
információkhoz való hozzáférés
biztosítása érdekében a Hatóság által 
nyújtott tanácsok közzétételre kerülnek.

Or. en

Módosítás 115
Lukas Mandl

Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A javaslat az engedélyezési 
kérelmek tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmaz. A Hatóság 
által végzett tudományos értékelés legjobb 
minőségének biztosítása érdekében 
alapvető fontosságú, hogy a Hatósághoz 
kockázatértékelés céljából benyújtott 
engedélyezési kérelmek eleget tegyenek a 
vonatkozó követelményeknek. A 
kérelmezők, különösen a kis- és 
középvállalkozások nem minden esetben 
értik meg hiánytalanul ezeket a 
követelményeket. Ezért helyénvaló, hogy 
egy kérelem hivatalos benyújtása előtt a 
Hatóság kérésre a vonatkozó szabályokra 
és az engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó tanácsokkal lássa el a 
potenciális kérelmezőket, anélkül hogy 
beleavatkozna a benyújtani kívánt 
tanulmányok kialakításába, ami a 
kérelmező feladata marad. Az eljárás 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
szükség van a Hatóság által nyújtott 
tanácsok közzétételére.

(17) A javaslat az engedélyezési 
kérelmek tartalmára vonatkozó 
rendelkezéseket is tartalmaz. A Hatóság 
által végzett tudományos értékelés legjobb 
minőségének biztosítása érdekében 
alapvető fontosságú, hogy a Hatósághoz 
kockázatértékelés céljából benyújtott 
engedélyezési kérelmek eleget tegyenek a 
vonatkozó követelményeknek. A 
kérelmezők, különösen a kis- és 
középvállalkozások nem minden esetben 
értik meg hiánytalanul ezeket a 
követelményeket. Ezért helyénvaló, hogy 
egy kérelem hivatalos benyújtása előtt a 
Hatóság kérésre a vonatkozó szabályokra 
és az engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó tanácsokkal lássa el a 
potenciális kérelmezőket.

Or. de
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Módosítás 116
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának céljából végez. Ennek 
céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 
tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a 
tanulmányokat végző laboratóriumok a 
megrendelés pillanatában értesítsék a 
Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A 
bejelentett tanulmányokra vonatkozó 
információkat csak azt követően szabad 
nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó 
engedélyezési kérelmet az átláthatóságra 
vonatkozó szabályok szerint közzétették.

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának céljából végez. Ennek
céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 
tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a 
tanulmányokat végző laboratóriumok a 
megrendelés pillanatában értesítsék a 
Hatóságot ezekről a tanulmányokról annak 
biztosítása érdekében, hogy a kérelmező 
által megrendelt tanulmányokat ne 
lehessen elrejteni a Hatóság elől, 
különösen akkor, ha azok eredménye 
kétségbe vonja a vizsgálat alatt álló tétel 
biztonságát vagy hatásosságát. A 
bejelentett tanulmányokra vonatkozó 
információkat csak azt követően szabad 
nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó 
engedélyezési kérelmet az átláthatóságra 
vonatkozó szabályok szerint közzétették.

Or. fr

Módosítás 117
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának céljából végez. Ennek 
céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 
tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a 

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának céljából végez. Ennek 
céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 
tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a 
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tanulmányokat végző laboratóriumok a 
megrendelés pillanatában értesítsék a 
Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A 
bejelentett tanulmányokra vonatkozó 
információkat csak azt követően szabad
nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó 
engedélyezési kérelmet az átláthatóságra 
vonatkozó szabályok szerint közzétették.

tanulmányokat végző laboratóriumok a 
megrendelés pillanatában értesítsék a 
Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A 
bejelentett tanulmányokra vonatkozó 
információkat nyilvánosságra kell hozni, 
amint a kapcsolódó engedélyezési vagy 
megújítási kérelmet az átláthatóságra 
vonatkozó szabályok szerint közzétették.

Or. en

Módosítás 118
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának céljából végez. Ennek 
céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 
tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a 
tanulmányokat végző laboratóriumok a 
megrendelés pillanatában értesítsék a 
Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A 
bejelentett tanulmányokra vonatkozó 
információkat csak azt követően szabad 
nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó 
engedélyezési kérelmet az átláthatóságra 
vonatkozó szabályok szerint közzétették.

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának céljából végez. Ennek 
céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 
tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a 
tanulmányokat végző laboratóriumok a 
megrendelés pillanatában értesítsék a 
Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A 
bejelentett tanulmányokra vonatkozó 
információkat csak azt követően szabad 
nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó 
engedélyezési kérelmet közzétették, és a 
Hatóság közzétette tudományos 
véleménytervezetét az átláthatóságra 
vonatkozó szabályok szerint.

Or. en

Módosítás 119
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának céljából végez. Ennek 
céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 
tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a 
tanulmányokat végző laboratóriumok a 
megrendelés pillanatában értesítsék a 
Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A 
bejelentett tanulmányokra vonatkozó 
információkat csak azt követően szabad 
nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó 
engedélyezési kérelmet az átláthatóságra 
vonatkozó szabályok szerint közzétették.

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának céljából végez. Ennek 
céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 
tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a 
tanulmányokat végző intézmény, pl. 
laboratórium, intézet vagy egyetem a 
megrendelés pillanatában értesítsék a 
Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A 
bejelentett tanulmányokra vonatkozó 
információkat csak azt követően szabad 
nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó 
engedélyezési kérelmet az átláthatóságra 
vonatkozó szabályok szerint közzétették.

Or. en

Indokolás

Az egy dokumentációban szereplő valamennyi tanulmányt előzetes be kell jelenteni ahhoz, 
hogy azok elfogadhatók legyenek szabályozási eljárásokhoz és határozatokhoz függetlenül 
attól, hogy ki készítette a tanulmányt. Számos tereptanulmányt egyetemek, intézetek és magán 
vállalkozások készítenek.

Módosítás 120
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának céljából végez. Ennek 
céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 
tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a 
tanulmányokat végző laboratóriumok a 
megrendelés pillanatában értesítsék a 

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának vagy megújításának 
céljából végez. Ennek céljából szükséges 
és helyénvaló, hogy a tanulmányokat 
megrendelő vállalkozó és a tanulmányokat 
végző laboratóriumok a megrendelés 
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Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A 
bejelentett tanulmányokra vonatkozó 
információkat csak azt követően szabad 
nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó 
engedélyezési kérelmet az átláthatóságra 
vonatkozó szabályok szerint közzétették.

pillanatában értesítsék a Hatóságot ezekről 
a tanulmányokról. A bejelentett 
tanulmányokra vonatkozó információkat 
csak azt követően szabad nyilvánosságra 
hozni, hogy a kapcsolódó engedélyezési 
kérelmet az átláthatóságra vonatkozó 
szabályok szerint közzétették.

Or. en

Módosítás 121
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának céljából végez. Ennek 
céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 
tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a 
tanulmányokat végző laboratóriumok a 
megrendelés pillanatában értesítsék a 
Hatóságot ezekről a tanulmányokról. A
bejelentett tanulmányokra vonatkozó 
információkat csak azt követően szabad 
nyilvánosságra hozni, hogy a kapcsolódó 
engedélyezési kérelmet az átláthatóságra 
vonatkozó szabályok szerint közzétették.

(18) A Hatóságnak ismernie kell minden 
olyan tanulmány tárgyát, amelyet a 
kérelmező az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem jövőbeli 
benyújtásának céljából végez. Ennek 
céljából szükséges és helyénvaló, hogy a 
tanulmányokat megrendelő vállalkozó és a 
tanulmányokat végző laboratóriumok a 
megrendelés pillanatában értesítsék a 
Hatóságot ezekről a tanulmányokról. 
Valamennyi bejelentett tanulmányra
vonatkozó információkat csak azt követően 
szabad nyilvánosságra hozni, hogy a 
kapcsolódó engedélyezési kérelmet 
benyújtották, a Hatóság pedig közzétette 
tudományos szakvéleményét.

Or. nl

Indokolás

A tudományos adatok és tanulmányok, valamint az engedélyezési kérelmek alátámasztására 
szolgáló egyéb információk csak akkor kerülhetnek nyilvánosságra, ha a Hatóság közzéteszi 
tudományos eredményeit. Amennyiben ez korábban történik, akkor fennáll annak a veszélye, 
hogy a versenytársak hozzáférhetnek az innovatív termékötletekkel vagy termelési 
folyamatokkal kapcsolatos információkhoz. Emellett valódi veszélye lenne a nemkívánatos 
politikai beavatkozásnak a kockázatértékelési folyamatba.
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Módosítás 122
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az engedélyek megújítására 
vonatkozó kérelmek esetén az 
engedélyezett anyag vagy termék már több 
éve piaci forgalomban van. 
Következésképpen az adott anyagra vagy 
termékre vonatkozóan tapasztalatok és 
ismeretek állnak rendelkezésre. Ezért 
helyénvaló, hogy a megújítási kérelmek 
alátámasztására szolgáló tervezett 
tanulmányokról a kérelmező értesítse a 
Hatóságot, a tervezett tanulmányokkal 
kapcsolatban harmadik felekkel folytatott 
konzultációt követően pedig a Hatóság a 
beérkező észrevételek figyelembevételével 
szisztematikusan tanácsokkal lássa el a 
kérelmezőket a benyújtani kívánt 
megújítási kérelem tartalmára 
vonatkozóan.

(19) Az engedélyek megújítására 
vonatkozó kérelmek esetén az 
engedélyezett anyag vagy termék már több 
éve piaci forgalomban van. 
Következésképpen az adott anyagra vagy 
termékre vonatkozóan tapasztalatok és 
ismeretek állnak rendelkezésre. Ezért 
helyénvaló, hogy a megújítási kérelmek 
alátámasztására szolgáló tervezett 
tanulmányokról a kérelmező értesítse a 
Hatóságot, a tervezett tanulmányokkal 
kapcsolatban harmadik felekkel folytatott 
konzultációt követően pedig a Hatóság a 
beérkező észrevételek figyelembevételével 
szisztematikusan tanácsokkal lássa el a 
kérelmezőket a benyújtani kívánt 
megújítási kérelem tartalmára 
vonatkozóan, és közzétegyen minden 
információt.

Or. en

Módosítás 123
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) Ismeretes, hogy egyes esetekben a 
tudományos kockázatértékelés nem képes 
önmagában biztosítani az összes olyan 
információt, amelyre a kockázatkezelési 
döntést alapozni kellene, és hogy a 
vizsgálat tárgyát képező kérdéshez tartozó 
egyéb releváns tényezők is megfelelően 
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figyelembe vehetők, ideértve a társadalmi, 
gazdasági tradicionális, etikai és a 
környezetvédelmi tényezőket, valamint az 
ellenőrzések kivitelezhetőségét minden 
alkalommal, amikor komoly egészségügyi 
kockázat áll fenn.

Or. es

Indokolás

A tapasztalat azt mutatja, hogy az EFSA-t túlterhelték a szokásos hatáskörébe nem tartozó 
feladatokkal – különösen az állat-jóllétet és a növényegészség-védelmet illetően –, amelyek 
nem mindig kapcsolódnak közvetlenül az élelmiszerbiztonsághoz, és átfedésben vannak más 
ügynökségek feladataival. Világos különbséget kell tenni az állat-jóllét és a növényegészség-
védelem tekintetében, és azokat csak olyan esetekben célszerű belevenni, amikor az egészség 
szempontjából komoly kockázat áll fenn.

Módosítás 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közvéleménynek bizonyos 
aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, 
hogy a Hatóság által az engedélyezés 
keretében végzett értékelés elsősorban 
ágazati tanulmányokon alapul. A Hatóság 
már most is végez kutatásokat a 
tudományos irodalomban annak érdekében, 
hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb 
adatokat és tanulmányokat is figyelembe 
vegye. Annak fokozottabb garantálása 
érdekében, hogy a Hatóság hozzáfér az 
engedélyezési eljárás tárgyára vonatkozó 
minden lényeges tudományos adathoz és 
tanulmányhoz, helyénvaló a harmadik 
felekkel folytatott konzultáció elrendelése, 
amelynek célja az egyéb rendelkezésre álló 
lényeges tudományos adatok vagy 
tanulmányok azonosítása. A konzultáció 
hatékonyságának növelése érdekében a 
konzultációra akkor kell sort keríteni, 

(20) A közvéleménynek bizonyos 
aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, 
hogy a Hatóság által az engedélyezés 
keretében végzett értékelés elsősorban 
ágazati tanulmányokon alapul. A Hatóság 
már most is végez kutatásokat a 
tudományos irodalomban annak érdekében, 
hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb 
adatokat és tanulmányokat is figyelembe 
vegye. Annak fokozottabb garantálása 
érdekében, hogy a Hatóság hozzáfér az 
engedélyezési eljárás tárgyára vonatkozó 
minden lényeges tudományos adathoz és 
tanulmányhoz, helyénvaló a harmadik 
felekkel folytatott konzultáció elrendelése, 
amelynek célja az egyéb rendelkezésre álló 
lényeges tudományos adatok vagy 
tanulmányok azonosítása. A konzultáció 
hatékonyságának növelése érdekében a 
konzultációra akkor kell sort keríteni, 
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amikor az ipar által az engedélyezési 
kérelem keretében benyújtott 
tanulmányokat a jelen rendelet 
átláthatósági szabályainak megfelelően 
nyilvánosságra hozzák.

amikor az ipar által az engedélyezési 
kérelem keretében benyújtott 
tanulmányokat a jelen rendelet 
átláthatósági szabályainak megfelelően 
nyilvánosságra hozzák. Figyelembe kell 
venni a konzultációs eljárás keretében 
benyújtott tudományos adatokat és 
tanulmányokat, feltéve, hogy azok 
igazoltak, relevánsak összhangban 
vannak a nemzetközi normákkal, és a 
helyes laboratóriumi gyakorlattal.

Or. en

Módosítás 125
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közvéleménynek bizonyos
aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, 
hogy a Hatóság által az engedélyezés 
keretében végzett értékelés elsősorban 
ágazati tanulmányokon alapul. A Hatóság 
már most is végez kutatásokat a 
tudományos irodalomban annak érdekében, 
hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb 
adatokat és tanulmányokat is figyelembe 
vegye. Annak fokozottabb garantálása 
érdekében, hogy a Hatóság hozzáfér az 
engedélyezési eljárás tárgyára vonatkozó 
minden lényeges tudományos adathoz és 
tanulmányhoz, helyénvaló a harmadik 
felekkel folytatott konzultáció elrendelése, 
amelynek célja az egyéb rendelkezésre álló 
lényeges tudományos adatok vagy 
tanulmányok azonosítása. A konzultáció 
hatékonyságának növelése érdekében a 
konzultációra akkor kell sort keríteni, 
amikor az ipar által az engedélyezési 
kérelem keretében benyújtott 
tanulmányokat a jelen rendelet 
átláthatósági szabályainak megfelelően 

(20) A közvéleménynek aggodalmai 
vannak azzal kapcsolatban, hogy a Hatóság 
által az engedélyezés keretében végzett 
értékelés elsősorban ágazati 
tanulmányokon alapul. A Hatóság köteles 
szisztematikus kutatásokat végezni a 
tudományos irodalomban annak érdekében, 
hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb 
adatokat és tanulmányokat is figyelembe 
vegye. E tekintetben a Hatóságnak meg 
kell valósítania a szükséges 
intézkedéseket, struktúrákat és 
alkalmazásokat ahhoz, hogy hozzáférést 
biztosítson a tárgy szempontjából 
relevánst teljes tudományos irodalomhoz.
Annak fokozottabb garantálása érdekében, 
hogy a Hatóság hozzáfér az engedélyezési 
eljárás tárgyára vonatkozó minden 
lényeges tudományos adathoz és 
tanulmányhoz, helyénvaló független
harmadik felekkel folytatott konzultáció 
elrendelése is, amelynek célja az egyéb 
rendelkezésre álló lényeges tudományos 
adatok vagy tanulmányok azonosítása. A 
konzultáció hatékonyságának növelése 
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nyilvánosságra hozzák. érdekében a konzultációra akkor kell sort 
keríteni, amikor az ipar által az 
engedélyezési kérelem keretében 
benyújtott tanulmányokat a jelen rendelet 
átláthatósági szabályainak megfelelően 
nyilvánosságra hozzák.

Or. en

Módosítás 126
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közvéleménynek bizonyos 
aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, 
hogy a Hatóság által az engedélyezés 
keretében végzett értékelés elsősorban 
ágazati tanulmányokon alapul. A Hatóság 
már most is végez kutatásokat a 
tudományos irodalomban annak érdekében, 
hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb 
adatokat és tanulmányokat is figyelembe 
vegye. Annak fokozottabb garantálása 
érdekében, hogy a Hatóság hozzáfér az 
engedélyezési eljárás tárgyára vonatkozó 
minden lényeges tudományos adathoz és 
tanulmányhoz, helyénvaló a harmadik 
felekkel folytatott konzultáció elrendelése, 
amelynek célja az egyéb rendelkezésre álló 
lényeges tudományos adatok vagy 
tanulmányok azonosítása. A konzultáció 
hatékonyságának növelése érdekében a 
konzultációra akkor kell sort keríteni, 
amikor az ipar által az engedélyezési 
kérelem keretében benyújtott 
tanulmányokat a jelen rendelet 
átláthatósági szabályainak megfelelően 
nyilvánosságra hozzák.

(20) A közvéleménynek bizonyos 
aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, 
hogy a Hatóság által az engedélyezés 
keretében végzett értékelés elsősorban 
ágazati tanulmányokon alapul. Ezek az 
aggodalmak megalapozottak, tekintettel 
arra, hogy a Hatóság bizonyíthatóan nem 
volt képes minden esetben függetlenül 
eljárni. A Hatóság már most is végez 
kutatásokat a tudományos irodalomban 
annak érdekében, hogy az értékelés 
tárgyáról meglévő egyéb adatokat és 
tanulmányokat is figyelembe vegye. Annak 
fokozottabb garantálása érdekében, hogy a 
Hatóság hozzáfér az engedélyezési eljárás 
tárgyára vonatkozó minden lényeges 
tudományos adathoz és tanulmányhoz, 
helyénvaló a harmadik felekkel folytatott 
konzultáció elrendelése, amelynek célja az 
egyéb rendelkezésre álló lényeges 
tudományos adatok vagy tanulmányok 
azonosítása. A konzultáció 
hatékonyságának növelése érdekében a 
konzultációra akkor kell sort keríteni, 
amikor az ipar által az engedélyezési 
kérelem keretében benyújtott 
tanulmányokat a jelen rendelet 
átláthatósági szabályainak megfelelően 
nyilvánosságra hozzák.



PE627.781v01-00 46/156 AM\1162805HU.docx

HU

Or. fr

Módosítás 127
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közvéleménynek bizonyos 
aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, 
hogy a Hatóság által az engedélyezés 
keretében végzett értékelés elsősorban 
ágazati tanulmányokon alapul. A Hatóság 
már most is végez kutatásokat a 
tudományos irodalomban annak érdekében, 
hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb 
adatokat és tanulmányokat is figyelembe 
vegye. Annak fokozottabb garantálása 
érdekében, hogy a Hatóság hozzáfér az 
engedélyezési eljárás tárgyára vonatkozó 
minden lényeges tudományos adathoz és 
tanulmányhoz, helyénvaló a harmadik 
felekkel folytatott konzultáció elrendelése, 
amelynek célja az egyéb rendelkezésre álló 
lényeges tudományos adatok vagy 
tanulmányok azonosítása. A konzultáció 
hatékonyságának növelése érdekében a 
konzultációra akkor kell sort keríteni, 
amikor az ipar által az engedélyezési 
kérelem keretében benyújtott 
tanulmányokat a jelen rendelet 
átláthatósági szabályainak megfelelően 
nyilvánosságra hozzák.

(20) A közvéleménynek bizonyos 
aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, 
hogy a Hatóság által az engedélyezés 
keretében végzett értékelés elsősorban 
ágazati tanulmányokon alapul. 
Amennyiben egy új alkalmazás áll fenn, a
Hatóságnak kutatásokat kell végeznie a 
tudományos irodalomban annak érdekében, 
hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb 
adatokat és tanulmányokat is figyelembe 
vegye, és szükség esetén kiegészít 
tanulmány készítését rendelje el. Annak 
fokozottabb garantálása érdekében, hogy a 
Hatóság hozzáfér az engedélyezési eljárás 
tárgyára vonatkozó minden lényeges 
tudományos adathoz és tanulmányhoz, 
helyénvaló a harmadik felekkel folytatott 
konzultáció elrendelése, amelynek célja az 
egyéb rendelkezésre álló lényeges 
tudományos adatok vagy tanulmányok 
azonosítása. A konzultáció 
hatékonyságának növelése érdekében a 
konzultációra közvetlenül azt követően kell 
sort keríteni, hogy az ipar által az 
engedélyezési kérelem keretében 
benyújtott tanulmányokat a jelen rendelet 
átláthatósági szabályainak megfelelően 
nyilvánosságra hozták.

Or. en

Módosítás 128
Mireille D’Ornano
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Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) A közvéleménynek bizonyos
aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, 
hogy a Hatóság által az engedélyezés 
keretében végzett értékelés elsősorban 
ágazati tanulmányokon alapul. A Hatóság 
már most is végez kutatásokat a 
tudományos irodalomban annak érdekében, 
hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb 
adatokat és tanulmányokat is figyelembe 
vegye. Annak fokozottabb garantálása 
érdekében, hogy a Hatóság hozzáfér az 
engedélyezési eljárás tárgyára vonatkozó 
minden lényeges tudományos adathoz és 
tanulmányhoz, helyénvaló a harmadik 
felekkel folytatott konzultáció elrendelése, 
amelynek célja az egyéb rendelkezésre álló 
lényeges tudományos adatok vagy 
tanulmányok azonosítása. A konzultáció 
hatékonyságának növelése érdekében a 
konzultációra akkor kell sort keríteni, 
amikor az ipar által az engedélyezési 
kérelem keretében benyújtott 
tanulmányokat a jelen rendelet 
átláthatósági szabályainak megfelelően 
nyilvánosságra hozzák.

(20) A közvéleménynek komoly
aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, 
hogy a Hatóság által az engedélyezés 
keretében végzett értékelés elsősorban 
ágazati tanulmányokon alapul. A Hatóság 
már most is végez kutatásokat a 
tudományos irodalomban annak érdekében, 
hogy az értékelés tárgyáról meglévő egyéb 
adatokat és tanulmányokat is figyelembe 
vegye. Annak fokozottabb garantálása 
érdekében, hogy a Hatóság hozzáfér az 
engedélyezési eljárás tárgyára vonatkozó 
minden lényeges tudományos adathoz és 
tanulmányhoz, helyénvaló a harmadik 
felekkel folytatott konzultáció elrendelése, 
amelynek célja az egyéb rendelkezésre álló 
lényeges tudományos adatok vagy 
tanulmányok azonosítása. A konzultáció 
hatékonyságának növelése érdekében a 
konzultációra akkor kell sort keríteni, 
amikor az ipar által az engedélyezési 
kérelem keretében benyújtott 
tanulmányokat a jelen rendelet 
átláthatósági szabályainak megfelelően 
nyilvánosságra hozzák.

Or. fr

Módosítás 129
Mairead McGuinness

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 

(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 
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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.

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 – az Európai 
Bizottság Egészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságához 
tartozó „Egészségügy és élelmiszer-
biztonság – ellenőrzés és elemzés” 
Igazgatóságával együttműködve – arra 
irányuló ellenőrzését, hogy az ilyen 
tanulmányokat és kísérleteket végző 
laboratóriumok végrehajtják-e ezeket az 
elveket, a Bizottság ellenőrzi.

Or. en

Módosítás 130
Anja Hazekamp

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, 

(21) A vállalkozók által az uniós ágazati 
élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmek alátámasztásához benyújtott 
tanulmányok, a kísérleteket is beleértve, 
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 
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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.

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 és 
auditálási rendszer bevezetése, amelynek 
keretében a tagállamok és harmadik 
országok arra irányuló ellenőrzését, hogy 
az ilyen tanulmányokat és kísérleteket 
végző laboratóriumok végrehajtják-e 
ezeket az elveket, a Bizottság ellenőrzi.

Or. en

Indokolás

Az egészségügyi és élelmiszer-biztonsági főigazgatóság nem csak az Unióban, hanem 
harmadik országokban is végez ellenőrzéseket, ezért az érintett országokat is bele kell venni a 
minőség és a laboratóriumok közötti egyenlő feltételek biztosítása érdekében.

Módosítás 131
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez 
az eszköz nevezetesen a további 
tanulmányok elkészíttetése, amelynek 
célja a kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 

törölve
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uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Bizottság feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett 
bizonyítékoktól eltérő szempontokra is ki 
kell terjedniük (például új tudományos 
eredmények váltak elérhetővé).

Or. en

Módosítás 132
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Bizottság feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása.
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, szükséges egy 
további ellenőrzési eszköz létrehozása
legalább azon esetek kezelésére, 
amelyeknél biztonsági kérdésekben és a 
lehetséges kockázatokat illetően 
bizonytalanság vagy ellentmondás merül 
fel. Ez az eszköz nevezetesen a további 
tanulmányok elkészíttetése, amelynek célja 
a kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Bizottság feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása, 
különösen a civil társadalom kérésére.
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
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(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 
(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

Or. en

Indokolás

Amint azt megállapítottuk, az élelmiszerbiztonság a polgárok elsődleges érdeke. Az Európai 
Bizottsággal együtt, szigorúan meghatározott feltételek mellett a polgárok számára 
engedélyezni kell, hogy meghatározott témákban felvethessék aggodalmaikat. Ily módon 
elmondhatják véleményüket, és a polgárok pénzét a polgárok kérésére fordíthatják.

Módosítás 133
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Bizottság feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Bizottság feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 
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(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé). Ez a kezdeményezés, a 
Hatóság függetlenségének hiányát 
előszeretettel hangsúlyozó egyes 
parlamenti képviselők törekvéseivel 
együttesen mérlegelve, szükségessé teszi a 
Hatóság kockázatkezelési eljárásának 
alapos felülvizsgálatát.

Or. fr

Módosítás 134
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a
Bizottság feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 
(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz arányosságát, és az tudományos 
bizonytalanság esetén nem helyettesítheti 
az elővigyázatosság elvét. A Bizottság, a 
tagállamok és az Európai Parlament 
számára biztosítani kell a lehetőséget, 
hogy felkérjék a Hatóságot ilyen ellenőrző 
tanulmányok elkészítésére. Figyelembe 
kell venni azt a tényt, hogy bizonyos 
sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 
(például új tudományos eredmények váltak 
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elérhetővé).

Or. en

Módosítás 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Bizottság feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 
(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Hatóság feladata a biztonsági kérdésekkel, 
hiányzó adatokkal és/vagy tudományos 
bizonytalansággal kapcsolatos 
ellentmondás esetén az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 
(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

Or. en
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Módosítás 136
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Bizottság feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 
(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. Bár
a finanszírozás az uniós költségvetésből 
történne, és biztosítani kell a rendkívüli 
ellenőrző eszköz használatának 
arányosságát, a Bizottságnak nem 
feltétlenül feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Ilyen tanulmányokat tagállamok is 
megrendelhetnek. Figyelembe kell venni 
azt a tényt, hogy bizonyos sajátos 
esetekben a megrendelt tanulmányoknak az 
érintett bizonyítékoktól eltérő 
szempontokra is ki kell terjedniük (például 
új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

Or. fr

Módosítás 137
Mairead McGuinness

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Bizottság feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 
(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 
való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Hatóság feladata – a Bizottsággal való 
egyeztetés mellett – az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 
(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

Or. en

Módosítás 138
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára egy elsődleges 
fontosságú érzékeny terület. Annak az 
elvnek a fenntartása mellett, hogy az 
ágazatot terheli az Unió követelményeinek 

(22) Az élelmiszerbiztonság minden 
uniós polgár számára jogosan egy 
elsődleges fontosságú érzékeny terület. 
Annak az elvnek a fenntartása mellett, 
hogy az ágazatot terheli az Unió 
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való megfelelés bizonyítása, fontos 
létrehozni egy további ellenőrzési eszközt 
az olyan, magas fokú társadalmi 
jelentőséggel bíró konkrét esetek 
kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Bizottság feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 
(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

követelményeinek való megfelelés 
bizonyítása, fontos létrehozni egy további 
ellenőrzési eszközt az olyan, magas fokú 
társadalmi jelentőséggel bíró konkrét 
esetek kezelésére, amelyeknél biztonsági 
kérdésekben ellentmondás merül fel. Ez az 
eszköz nevezetesen a további tanulmányok 
elkészíttetése, amelynek célja a 
kockázatértékelés kontextusában 
alkalmazott bizonyítékok ellenőrzése. 
Tekintettel arra, hogy a finanszírozás az 
uniós költségvetésből történne, és 
biztosítani kell a rendkívüli ellenőrző 
eszköz használatának arányosságát, a 
Bizottság feladata az ilyen ellenőrző 
tanulmányok megrendelésének elindítása. 
Figyelembe kell venni azt a tényt, hogy 
bizonyos sajátos esetekben a megrendelt 
tanulmányoknak az érintett bizonyítékoktól 
eltérő szempontokra is ki kell terjedniük 
(például új tudományos eredmények váltak 
elérhetővé).

Or. fr

Módosítás 139
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A nyilvánosság részvételének 
növelése és annak érdekében, hogy a 
polgárokat feljogosítsa, hogy legfőbb 
aggodalmaikat jelezzék a döntéshozók 
számára, a Bizottságnak az európai 
polgári kezdeményezésre vonatkozókkal 
azonos feltételek mellett létre kell hoznia
azt a mechanizmust, amely lehetővé teszi a 
polgárok számára, hogy kérjék olyan 
kiegészítő tanulmányok megrendelését, 
amelyekkel a Hatóság foglalkozik. A 
kezdeményezőkkel és a Hatósággal való 
egyeztetést követően ki kell dolgozni a 
tanulmányok specifikációit, és a 
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megrendelés folyamata azonnal 
elkezdődik.

Or. en

Módosítás 140
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata rámutatott, hogy 
bár a Hatóság jelentős előrelépéseket tett 
az átláthatóság területén, a 
kockázatértékelési eljárás, különösen az 
agrár-élelmiszeripari láncot érintő 
engedélyezési eljárások összefüggésében 
nincs mindig teljesen átláthatónak tekintve. 
Ennek oka részben a 
178/2002/EK rendeletben és az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó egyéb 
uniós jogalkotási aktusokban szereplő 
eltérő átláthatósági és titoktartási 
szabályok. Az ezek közötti kölcsönhatások 
hatással lehetnek a kockázatértékelés 
közvélemény általi elfogadhatóságára.

(23) Az Aarhusi Egyezmény részes 
feleként az Unió felismerte, hogy a 
környezetvédelem területén az információ 
hozzáférhetősége és a nyilvánosság 
részvétele a döntéshozatalban javítja a 
döntések minőségét és végrehajtását, 
hozzájárul a nyilvánosságnak a környezeti 
kérdésekkel kapcsolatos tudatosságához, 
lehetőséget biztosít a nyilvánosságnak 
arra, hogy tagjai álláspontjukat 
kifejthessék, továbbá lehetővé teszi a 
hatóságok számára azok megfelelő 
figyelembe vételét. Az általános 
élelmiszerjog célravezetőségi vizsgálata 
azonban rámutatott, hogy bár a Hatóság 
jelentős előrelépéseket tett az átláthatóság 
területén, a kockázatértékelési eljárás, 
különösen az agrár-élelmiszeripari láncot 
érintő engedélyezési eljárások 
összefüggésében nincs mindig teljesen 
átláthatónak tekintve. Ennek oka részben a 
178/2002/EK rendeletben és az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó egyéb 
uniós jogalkotási aktusokban szereplő 
eltérő átláthatósági és titoktartási 
szabályok. Az ezek közötti kölcsönhatások 
hatással lehetnek a kockázatértékelés 
közvélemény általi elfogadhatóságára.

Or. en
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Módosítás 141
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata rámutatott, hogy 
bár a Hatóság jelentős előrelépéseket tett 
az átláthatóság területén, a 
kockázatértékelési eljárás, különösen az 
agrár-élelmiszeripari láncot érintő 
engedélyezési eljárások összefüggésében 
nincs mindig teljesen átláthatónak 
tekintve. Ennek oka részben a 
178/2002/EK rendeletben és az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó egyéb 
uniós jogalkotási aktusokban szereplő 
eltérő átláthatósági és titoktartási 
szabályok. Az ezek közötti kölcsönhatások 
hatással lehetnek a kockázatértékelés 
közvélemény általi elfogadhatóságára.

(23) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata rámutatott, hogy 
bár a Hatóság jelentős előrelépéseket tett 
az átláthatóság területén, a 
kockázatértékelési eljárás, különösen az 
agrár-élelmiszeripari láncot érintő 
engedélyezési eljárások összefüggésében 
továbbra sem teljesen átlátható.

Or. en

Módosítás 142
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata rámutatott, hogy 
bár a Hatóság jelentős előrelépéseket tett 
az átláthatóság területén, a 
kockázatértékelési eljárás, különösen az 
agrár-élelmiszeripari láncot érintő 
engedélyezési eljárások összefüggésében 
nincs mindig teljesen átláthatónak
tekintve. Ennek oka részben a 
178/2002/EK rendeletben és az agrár-
élelmiszeripari láncra vonatkozó egyéb 
uniós jogalkotási aktusokban szereplő 

(23) Az általános élelmiszerjog 
célravezetőségi vizsgálata rámutatott, hogy 
bár a Hatóság bizonyos előrelépéseket tett 
az átláthatóság területén, a 
kockázatértékelési eljárás, különösen az 
agrár-élelmiszeripari láncot érintő 
engedélyezési eljárások összefüggésében 
nem teljesen átlátható. Ennek oka részben 
a kockázatértékelésre, valamint a 
közérdeket felülíró titoktartási 
szabályokra vonatkozó átláthatóság 
hiánya, az 1049/2001/EK rendelet 
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eltérő átláthatósági és titoktartási 
szabályok. Az ezek közötti kölcsönhatások 
hatással lehetnek a kockázatértékelés 
közvélemény általi elfogadhatóságára.

4. cikkében, illetve az agrár-élelmiszeripari 
láncra vonatkozó egyéb uniós jogalkotási 
aktusokban leírtak alapján. A 
dokumentumokhoz való hozzáférésre 
vonatkozó általános szabály 
alkalmazásának elmaradása és a 
korlátozott átláthatósággal való
kölcsönhatások hatással vannak a 
kockázatértékelés közvélemény általi 
elfogadhatóságára.

Or. en

Indokolás

Az átláthatóság legalább meglévő szintű biztosítása érdekében továbbra is alkalmazni kell a 
1049/2001/EK rendelet 4. cikkétől való eltérést.

Módosítás 143
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az Aarhusi Egyezmény a 
környezet tekintetében számos jogot 
biztosít a nyilvánosság számára. Az 
egyezmény kimondja, hogy mindenkinek 
jogában áll hozzáférni a hatóságok 
birtokában lévő, környezettel kapcsolatos 
információkhoz, részt venni a környezetet 
érintő döntéshozatalban, és betekinteni az 
eljárásokba, hogy adott esetben 
megtámadhasson olyan hatósági 
döntéseket, melyeket a fent említett két jog 
vagy általában véve a környezetvédelmi 
jogszabályok figyelmen kívül hagyásával 
hoztak.

Or. en
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Módosítás 144
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Ezért szükség van a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságának 
proaktív módon történő javítására. A 
kockázatértékelési eljárás lehető legkorábbi 
szakaszában biztosítani kell a nyilvánosság 
hozzáférését az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelmeket, illetve az egyéb 
tudományos támogatásra vonatkozó 
kérelmeket alátámasztó minden 
tudományos adathoz és információhoz. Ez 
az eljárás azonban nem sértheti a meglévő 
szellemi tulajdonjogokat vagy az uniós 
élelmiszerjog azon rendelkezéseit, 
amelyek védelmet nyújtanak az 
innovátorok által az érintett engedélyezési 
kérelmeket alátámasztó információk és 
adatok megszerzésének érdekében végzett 
beruházások számára.

(25) Ezért szükség van a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságának 
proaktív módon történő javítására. A 
kockázatértékelési eljárás lehető legkorábbi 
szakaszában biztosítani kell a nyilvánosság 
hozzáférését az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelmeket, illetve az egyéb 
tudományos támogatásra vonatkozó 
kérelmeket alátámasztó minden 
tudományos adathoz és információhoz.

Or. en

Módosítás 145
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Ezért szükség van a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságának 
proaktív módon történő javítására. A 
kockázatértékelési eljárás lehető legkorábbi 
szakaszában biztosítani kell a nyilvánosság 
hozzáférését az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelmeket, illetve az egyéb 
tudományos támogatásra vonatkozó 
kérelmeket alátámasztó minden 
tudományos adathoz és információhoz. Ez 

(25) Ezért szükség van a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságának 
proaktív módon történő javítására. A 
kockázatértékelési eljárás lehető legkorábbi 
szakaszában biztosítani kell a nyilvánosság 
hozzáférését az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelmeket, illetve az egyéb 
tudományos támogatásra vonatkozó 
kérelmeket alátámasztó minden 
tudományos adathoz és információhoz. E 
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az eljárás azonban nem sértheti a meglévő 
szellemi tulajdonjogokat vagy az uniós 
élelmiszerjog azon rendelkezéseit, 
amelyek védelmet nyújtanak az 
innovátorok által az érintett engedélyezési 
kérelmeket alátámasztó információk és 
adatok megszerzésének érdekében végzett 
beruházások számára.

rendelet rendelkezéseinek tükrözniük kell 
az átláthatóság elvének fontosságát az 
elsődleges uniós jogban és azon 
nemzetközi szerződésekben, amelynek az 
EU részes fele, ideértve az Aarhusi 
Egyezményt is.

Or. en

Módosítás 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az Európai Vegyianyag-
ügynökség fellebbezési tanácsának 
mintájára – a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH) szóló 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 89–
93. cikkében megállapítottakkal 
összhangban – felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján létre kell hozni az 
EFSA fellebbezési tanácsát.

Or. en

Indokolás

Az EMA és az EFSA egyaránt rendelkezik valamilyen fellebbezési tanáccsal. Ennek célja 
biztosítani a kérelmező számára véleményének felülvizsgálatát. A Bizottságnak 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján ugyanezt a lehetőséget kell biztosítania az EFSA-
ban.

Módosítás 147
Anja Hazekamp
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Rendeletre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26) Tekintettel arra, hogy az általa 
nyújtott tudományos támogatás keretében 
a Hatóságnak biztosítania kell a 
nyilvánosság hozzáférését minden 
alátámasztó információhoz, azokban az 
esetekben, amikor az uniós élelmiszerjog 
szerinti engedélyezési eljárásokkal 
kapcsolatban kikérik a Hatóság 
véleményét, a Hatóság feladata a bizalmas 
kezelés iránti kérelmek értékelése.

törölve

Or. en

Módosítás 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A megfelelő egyensúlyt teremtő 
közzétételi szint meghatározása érdekében 
a 178/2002/EK rendelet célkitűzéseinek 
figyelembevétele mellett össze kell vetni a 
nyilvánosságnak a kockázatértékelési 
eljárás átláthatóságára vonatkozó jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival.

(27) A megfelelő egyensúlyt teremtő 
közzétételi szint meghatározása érdekében 
a 178/2002/EK rendelet célkitűzéseinek, az 
emberi élet és egészség magas szintű 
védelmének és a fogyasztói érdekek 
védelmének, az állatok egészségének 
védelmének, az állatok, valamint a 
növények és a környezet védelmének a
figyelembevétele mellett össze kell vetni a 
nyilvánosságnak a kockázatértékelési 
eljárás átláthatóságára vonatkozó jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival.

Or. en

Indokolás

A 178/2002/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének megfogalmazása.
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Módosítás 149
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A megfelelő egyensúlyt teremtő 
közzétételi szint meghatározása érdekében 
a 178/2002/EK rendelet célkitűzéseinek 
figyelembevétele mellett össze kell vetni a 
nyilvánosságnak a kockázatértékelési 
eljárás átláthatóságára vonatkozó jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival.

(27) A megfelelő egyensúlyt teremtő 
közzétételi szint meghatározása érdekében 
a 178/2002/EK rendelet célkitűzéseinek 
figyelembevétele mellett össze kell vetni a 
nyilvánosságnak a kockázatértékelési 
eljárás átláthatóságára vonatkozó jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival, feltéve, 
hogy a kérelmezők igazolni tudják, hogy 
egyes információk közzététele bizonyosan
sértené üzleti érdekeiket. 

Or. fr

Módosítás 150
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A megfelelő egyensúlyt teremtő 
közzétételi szint meghatározása érdekében 
a 178/2002/EK rendelet célkitűzéseinek 
figyelembevétele mellett össze kell vetni a 
nyilvánosságnak a kockázatértékelési 
eljárás átláthatóságára vonatkozó jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival.

(27) E rendelet célja, hogy a Hatóság 
dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférés jogát a lehető legteljesebb 
mértékben érvényre juttassa, és ösztönözze 
a proaktív közzétételt, és az 1049/2001/EK
és az 1367/2006/EK rendelettel együtt 
értelmezendő.

Or. en

Módosítás 151
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A megfelelő egyensúlyt teremtő 
közzétételi szint meghatározása érdekében 
a 178/2002/EK rendelet célkitűzéseinek 
figyelembevétele mellett össze kell vetni a 
nyilvánosságnak a kockázatértékelési 
eljárás átláthatóságára vonatkozó jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival.

(27) A megfelelő egyensúlyt teremtő 
közzétételi szint meghatározása érdekében 
e rendeletnek figyelembe kell vennie és 
teljes mértékben végre kell hajtania az 
Aarhusi Egyezmény átláthatóságra
vonatkozó rendelkezéseit tisztázva azt, 
hogy a szóban forgó rendelkezések, 
valamint az 1367/2006/EK rendelet 
rendelkezései miként vonatkoznak az 
uniós élelmiszerjog összefüggésében.

Or. en

Módosítás 152
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A megfelelő egyensúlyt teremtő 
közzétételi szint meghatározása érdekében 
a 178/2002/EK rendelet célkitűzéseinek 
figyelembevétele mellett össze kell vetni a 
nyilvánosságnak a kockázatértékelési 
eljárás átláthatóságára vonatkozó jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival.

(27) A megfelelő egyensúlyt teremtő 
proaktív közzétételi szint meghatározása 
érdekében a 178/2002/EK rendelet 
célkitűzéseinek figyelembevétele mellett 
össze kell vetni a kockázatértékelési eljárás 
átláthatósága biztosításának 
szükségességét a kereskedelmi kérelmezők 
jogaival.

Or. en

Módosítás 153
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27a) E rendeletben az aktív terjesztésre 
vonatkozóan megállapított 
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rendelkezéseknek semmilyen módon nem 
szándékozza korlátozni az 1049/2001/EK
és az 1367/2006/EK rendeletek által 
biztosított jogok terjedelmét.

Or. en

Módosítás 154
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra, az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos információkat általában 
érzékenynek tekintenek, ezért a különböző 
ágazati engedélyezési eljárások során meg 
kell őrizni azok bizalmas jellegét. 
Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet 
meghatározza azoknak az információknak 
a horizontális listáját, amelyek közzététele 
az érintett kereskedelmi érdekek jelentős 
megsértésének tekinthető, ezért nem 
hozhatók nyilvánosságra („a bizalmas 
információk általános horizontális listája”). 
Ezek az információk csak olyan nagyon 
korlátozott és rendkívüli körülmények 
között hozhatók nyilvánosságra, amikor 
előrelátható egészségügyi hatásokkal lehet 
számolni, vagy amikor az emberi egészség, 
az állati egészség és a környezet sürgősen 
védelemre szorul.

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra, az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos információkat általában 
érzékenynek tekintenek, ezért a különböző 
ágazati engedélyezési eljárások során –
ellenőrizhető indokok benyújtását 
követően, amely minden egyes esetben és 
minden információra vonatkozóan 
ismerteti annak indoklását, hogy a 
közzététel miért befolyásolná jelentősen, 
kifejezetten és ténylegesen a kereskedelmi 
érdekek védelmét – meg kell őrizni azok 
bizalmas jellegét. Helyénvaló, hogy a 
178/2002/EK rendelet meghatározza 
azoknak az információknak a teljes
horizontális listáját, amelyek kérésre és a 
fent említett előfeltétel teljesítését 
követően bizalmasan kezelhetők („a 
bizalmas információk általános horizontális 
listája”). Az átláthatóság elve alól 
mentesség csak nagyon korlátozott és 
rendkívüli körülmények között adható.
Még ha az információk nyilvánosságra 
hozása vélhetően veszélyeztetné is a 
gazdasági szereplő kereskedelmi érdekeit, 
az információ akkor sem tartható 
titokban, ha az 1367/2006/EK és az 
1049/2001/EK rendelet szerinti közzétételi 
feltételeket teljesítő kérelmet nyújtottak be 
a dokumentumokhoz való hozzáférés 
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iránt.

Or. en

Módosítás 155
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra, az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos információkat általában 
érzékenynek tekintenek, ezért a különböző 
ágazati engedélyezési eljárások során meg 
kell őrizni azok bizalmas jellegét.
Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet 
meghatározza azoknak az információknak 
a horizontális listáját, amelyek közzététele 
az érintett kereskedelmi érdekek jelentős 
megsértésének tekinthető, ezért nem 
hozhatók nyilvánosságra („a bizalmas 
információk általános horizontális 
listája”). Ezek az információk csak olyan 
nagyon korlátozott és rendkívüli 
körülmények között hozhatók 
nyilvánosságra, amikor előrelátható 
egészségügyi hatásokkal lehet számolni, 
vagy amikor az emberi egészség, az állati 
egészség és a környezet sürgősen 
védelemre szorul.

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra 
helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet 
meghatározza azoknak az információknak 
a horizontális listáját, amelyek közzététele
kötelező az Aarhusi Egyezménnyel, 
valamint az 1367/2006/EK rendeletben 
megállapított elvekkel összhangban, 
illetve az állati egészség és az emberi 
egészség védelmére való tekintettel.

Or. en

Módosítás 156
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra, az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos információkat általában 
érzékenynek tekintenek, ezért a különböző 
ágazati engedélyezési eljárások során meg 
kell őrizni azok bizalmas jellegét. 
Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet 
meghatározza azoknak az információknak 
a horizontális listáját, amelyek közzététele 
az érintett kereskedelmi érdekek jelentős 
megsértésének tekinthető, ezért nem 
hozhatók nyilvánosságra („a bizalmas 
információk általános horizontális listája”). 
Ezek az információk csak olyan nagyon 
korlátozott és rendkívüli körülmények 
között hozhatók nyilvánosságra, amikor 
előrelátható egészségügyi hatásokkal lehet 
számolni, vagy amikor az emberi egészség, 
az állati egészség és a környezet sürgősen 
védelemre szorul.

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra, az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos információkat általában 
érzékenynek tekintenek, ezért a különböző 
ágazati engedélyezési eljárások során meg 
kell őrizni azok bizalmas jellegét. 
Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet 
meghatározza azoknak az információknak
az általános, teljes horizontális listáját, 
amelyek közzététele az érintett 
kereskedelmi érdekek jelentős 
megsértésének tekinthető, ezért nem 
hozhatók nyilvánosságra („a bizalmas 
információk általános horizontális listája”). 
Ez az információ azonban csak akkor 
tartható titokban, ha az információk 
terjesztését ellenző kérelmező 
ellenőrizhető indokokkal bizonyítja, hogy 
a proaktív közzététel jelentősen 
veszélyeztetné az érintett kereskedelmi 
érdekeit. Az átláthatóság elve alóli 
kivételeket szigorúan kell értelmezni. Még 
ha az információk nyilvánosságra hozása 
vélhetően kereskedelmi érdekeket 
veszélyeztetne is, az információ 
semmiképpen sem tartható titokban, ha a 
közzétételt kérelmezték és az kiemelten 
közérdekűnek tekinthető.

Or. en

Módosítás 157
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra, az 

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra, az 



PE627.781v01-00 68/156 AM\1162805HU.docx

HU

eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos információkat általában 
érzékenynek tekintenek, ezért a különböző 
ágazati engedélyezési eljárások során meg 
kell őrizni azok bizalmas jellegét. 
Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet 
meghatározza azoknak az információknak 
a horizontális listáját, amelyek közzététele 
az érintett kereskedelmi érdekek jelentős
megsértésének tekinthető, ezért nem 
hozhatók nyilvánosságra („a bizalmas 
információk általános horizontális listája”). 
Ezek az információk csak olyan nagyon 
korlátozott és rendkívüli körülmények 
között hozhatók nyilvánosságra, amikor 
előrelátható egészségügyi hatásokkal lehet 
számolni, vagy amikor az emberi egészség, 
az állati egészség és a környezet sürgősen 
védelemre szorul.

eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos információkat általában 
érzékenynek tekintenek, ezért a különböző 
ágazati engedélyezési eljárások során meg 
kell őrizni azok bizalmas jellegét. 
Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet 
meghatározza azoknak az információknak 
a teljes horizontális listáját, amelyeket 
bizalmasan lehet kezelni azon az alapon, 
hogy közzétételük jelentősen sértené a
kereskedelmi érdekek védelmét („a 
bizalmas információk általános horizontális 
listája”). A bizalmas kezelés kérésénél a 
szóban forgó vállalatnak indokolással 
alátámasztva bizonyítania kell, hogy az 
információk proaktív közzététele 
jelentősen veszélyeztetné kereskedelmi 
érdekeit. Mindenesetre, ha a közzétételhez 
kiemelkedően fontos közérdek fűződik, az 
információk nem kezelhetők bizalmasan.

Or. en

Módosítás 158
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra, az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos információkat általában 
érzékenynek tekintenek, ezért a különböző 
ágazati engedélyezési eljárások során meg 
kell őrizni azok bizalmas jellegét. 
Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet 
meghatározza azoknak az információknak 
a horizontális listáját, amelyek közzététele 
az érintett kereskedelmi érdekek jelentős 
megsértésének tekinthető, ezért nem 
hozhatók nyilvánosságra („a bizalmas 
információk általános horizontális listája”). 
Ezek az információk csak olyan nagyon

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra, az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos információkat általában 
érzékenynek tekintenek, ezért a különböző 
ágazati engedélyezési eljárások során meg 
kell őrizni azok bizalmas jellegét. 
Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet 
meghatározza azoknak az információknak 
a horizontális listáját, amelyek közzététele 
az érintett kereskedelmi érdekek jelentős 
megsértésének tekinthető, ezért nem 
hozhatók nyilvánosságra („a bizalmas 
információk általános horizontális listája”). 
Ezek az információk csak olyan korlátozott
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korlátozott és rendkívüli körülmények 
között hozhatók nyilvánosságra, amikor 
előrelátható egészségügyi hatásokkal lehet 
számolni, vagy amikor az emberi egészség, 
az állati egészség és a környezet sürgősen
védelemre szorul.

körülmények között hozhatók 
nyilvánosságra, amikor előrelátható 
egészségügyi hatásokkal lehet számolni, 
vagy amikor az emberi egészség, az állati 
egészség vagy a környezet védelemre 
szorul, és amikor azt nyomós közérdek 
indokolja.

Or. en

Indokolás

Így megfogalmazva az új rendszer a jelenleginél kisebb átláthatóságot fog eredményezni.

Módosítás 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra, az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos információkat általában 
érzékenynek tekintenek, ezért a különböző 
ágazati engedélyezési eljárások során meg 
kell őrizni azok bizalmas jellegét. 
Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet 
meghatározza azoknak az információknak 
a horizontális listáját, amelyek közzététele 
az érintett kereskedelmi érdekek jelentős 
megsértésének tekinthető, ezért nem 
hozhatók nyilvánosságra („a bizalmas 
információk általános horizontális listája”). 
Ezek az információk csak olyan nagyon 
korlátozott és rendkívüli körülmények 
között hozhatók nyilvánosságra, amikor 
előrelátható egészségügyi hatásokkal lehet 
számolni, vagy amikor az emberi egészség, 
az állati egészség és a környezet sürgősen 
védelemre szorul.

(28) Ennek megfelelően és tekintettel az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelmeket szabályozó eljárásokra, az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bizonyos információkat általában 
érzékenynek tekintenek, ezért a különböző 
ágazati engedélyezési eljárások során meg 
kell őrizni azok bizalmas jellegét. 
Helyénvaló, hogy a 178/2002/EK rendelet 
meghatározza azoknak az információknak 
a horizontális listáját, amelyek közzététele 
az érintett kereskedelmi érdekek jelentős 
megsértésének tekinthető, ezért nem 
hozhatók nyilvánosságra („a bizalmas 
információk általános horizontális listája”). 
Ezek az információk csak olyan nagyon 
korlátozott és rendkívüli körülmények 
között hozhatók nyilvánosságra, amikor 
előrelátható egészségügyi hatásokkal lehet 
számolni, vagy amikor az emberi egészség, 
az állati egészség és az állatok jólléte vagy 
a környezet sürgősen védelemre szorul.

Or. en
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Módosítás 160
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29) Az egyértelműség céljából és a 
jogbiztonság növelése érdekében szükség 
van azoknak a konkrét eljárási 
követelményeknek a meghatározására, 
amelyeknek az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési eljárások keretében 
benyújtott információk bizalmas 
kezelésére irányuló kérelmeknek eleget 
kell tenniük.

törölve

Or. en

Módosítás 161
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) Emellett az Európai Parlament és a 
Tanács 45/2001/EK rendeletének24, illetve 
az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendeletének25

figyelembevételével szükség van a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságához 
kapcsolódó személyes adatok védelmére 
vonatkozó követelmények 
meghatározására. Ennek megfelelően a 
jelen rendelet értelmében semmilyen
személyes adat nem hozható 
nyilvánosságra, kivéve, ha erre a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságának, 
függetlenségének és megbízhatóságának 
biztosítása céljából szükséges van és ezzel 
a céllal arányos, miközben biztosított az 
összeférhetetlenségek megelőzése.

(30) Emellett az Európai Parlament és a 
Tanács 45/2001/EK rendeletének, illetve az 
Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendeletének 
figyelembevételével szükség van a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságához 
kapcsolódó személyes adatok védelmére 
vonatkozó követelmények 
meghatározására. Ennek megfelelően a 
jelen rendelet értelmében minden olyan 
esetben nyilvánosságra kell hozni a
személyes adatokat, amikor erre a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságának, 
függetlenségének és megbízhatóságának 
biztosítása céljából szükség van, a közös 
érdek pedig ennek során az emberi 
egészség, az állati egészség és a környezet 
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legmagasabb szintű védelme.

__________________

24 Az Európai Parlament és a Tanács 
45/2001/EK rendelete 
(2000. december 18.) a személyes adatok 
közösségi intézmények és szervek által
történő feldolgozása tekintetében az 
egyének védelméről, valamint az ilyen 
adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 
2001.1.12., 1. o.).

25 Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete 
(2016. április 27.) a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi 
rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Or. en

Módosítás 162
Mireille D’Ornano

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Továbbá, a Hatóságra vonatkozó 
különböző rendelkezések hatékonyságának 
és hatásosságának értékelése érdekében 
helyénvaló a Hatóság Bizottság általi 
értékelésének elrendelése a decentralizált 
ügynökségekre vonatkozó közös 
megközelítéssel összhangban. A 
függetlenség és a hozzáértés biztosítása, 
illetve az összeférhetetlenségek 
megelőzése érdekében az értékelésnek meg 
kell vizsgálnia a Tudományos Bizottság és 
a testületek tagjainak kiválasztási eljárásait 
átláthatósági szint, költséghatékonyság és 
fenntarthatóság szempontjából.

(33) Továbbá, a Hatóságra vonatkozó 
különböző rendelkezések hatékonyságának 
és hatásosságának értékelése érdekében 
helyénvaló a Hatóság Bizottság, a 
tagállamok és nemzeti egészségügyi 
hatóságaik általi értékelésének elrendelése 
a decentralizált ügynökségekre vonatkozó 
közös megközelítéssel összhangban. A 
függetlenség és a hozzáértés biztosítása, 
illetve az összeférhetetlenségek 
megelőzése érdekében az értékelésnek meg 
kell vizsgálnia a Tudományos Bizottság és 
a testületek tagjainak kiválasztási eljárásait 
átláthatósági szint, költséghatékonyság és 
fenntarthatóság szempontjából.
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Or. fr

Módosítás 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Továbbá, a Hatóságra vonatkozó 
különböző rendelkezések hatékonyságának 
és hatásosságának értékelése érdekében 
helyénvaló a Hatóság Bizottság általi
értékelésének elrendelése a decentralizált 
ügynökségekre vonatkozó közös 
megközelítéssel összhangban. A 
függetlenség és a hozzáértés biztosítása, 
illetve az összeférhetetlenségek 
megelőzése érdekében az értékelésnek meg 
kell vizsgálnia a Tudományos Bizottság és 
a testületek tagjainak kiválasztási eljárásait 
átláthatósági szint, költséghatékonyság és 
fenntarthatóság szempontjából.

(33) Továbbá, a Hatóságra vonatkozó 
különböző rendelkezések hatékonyságának 
és hatásosságának értékelése érdekében 
helyénvaló a Hatóság független
értékelésének elvégzése. A függetlenség és 
a hozzáértés biztosítása, illetve az 
összeférhetetlenségek megelőzése 
érdekében az értékelésnek meg kell 
vizsgálnia a Tudományos Bizottság és a 
testületek tagjainak kiválasztási eljárásait 
átláthatósági szint, költséghatékonyság és 
fenntarthatóság szempontjából.

Or. en

Módosítás 164
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) A 7. környezetvédelmi cselekvési 
program prioritásként kezeli a vegyi 
anyagok emberi egészségre és a 
környezetre gyakorolt együttes hatásának 
kezelését szolgáló irányvonalak 
kidolgozását és megvalósítását. A 
„koktélhatások” értékeléséhez ágazatközi 
megközelítésre, az ellenőrző ügynökségek 
közötti szorosabb európai szintű 
együttműködésre és megfelelő eljárások 
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kidolgozására van szükség.

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja, hogy valamennyi releváns ágazat az európai vegyi anyag 
értékelési folyamat tekintetében összehangolt megközelítést fogadjon el, amelyben kiemelt 
szerep jut az EFSA-nak. Ezenkívül az értékelést végzők számára fontos, hogy figyelembe 
vegyék a koktélhatásokat is, hogy végre lehessen hajtani a megfelelő irányítási intézkedéseket.

Módosítás 165
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A bizalmas információkra 
vonatkozó ágazati sajátosságok 
figyelembevételének biztosítása érdekében 
az uniós ágazati jogszabályok 
célkitűzéseinek és a megszerzett 
tapasztalatok figyelembevétele mellett 
össze kell vetni a nyilvánosságnak a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságára 
vonatkozó, többek között az Aarhusi 
Egyezményből35 eredő jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival. Ennek 
megfelelően szükség van a 2001/18/EK 
irányelv, az 1829/2003/EK rendelet, az 
1831/2003/EK rendelet, az 1935/2004/EK 
rendelet és az 1107/2009/EK rendelet 
módosítására, hogy a 178/2002/EK 
rendeletben meghatározottakhoz képest 
további bizalmas információkról 
rendelkezzenek.

törölve

__________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
1367/2006/EK rendelete (2006. 
szeptember 6.) a környezeti ügyekben az 
információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
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igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 
13. o.).

Or. en

Indokolás

Nem elfogadható a jelenlegi átláthatósági jogok gyengítése.

Módosítás 166
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A bizalmas információkra 
vonatkozó ágazati sajátosságok 
figyelembevételének biztosítása érdekében 
az uniós ágazati jogszabályok 
célkitűzéseinek és a megszerzett 
tapasztalatok figyelembevétele mellett 
össze kell vetni a nyilvánosságnak a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságára 
vonatkozó, többek között az Aarhusi 
Egyezményből35 eredő jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival. Ennek 
megfelelően szükség van a 
2001/18/EK irányelv, az 
1829/2003/EK rendelet, az 
1831/2003/EK rendelet, az 
1935/2004/EK rendelet és az 
1107/2009/EK rendelet módosítására, hogy 
a 178/2002/EK rendeletben 
meghatározottakhoz képest további
bizalmas információkról rendelkezzenek.

(36) A bizalmas információkra 
vonatkozó ágazati sajátosságok 
figyelembevételének biztosítása érdekében 
az uniós ágazati jogszabályok 
célkitűzéseinek és a megszerzett 
tapasztalatok figyelembevétele mellett 
össze kell vetni a nyilvánosságnak a 
kockázatértékelési eljáráshoz kapcsolódó 
információk proaktív közzététele 
hasznosítására vonatkozó jogait, hogy 
hasznot húzzon a kockázatértékelési 
eljáráshoz kapcsolódó információk 
közzétételéből a kereskedelmi kérelmezők 
jogaival. Ennek megfelelően szükség van a 
2001/18/EK irányelv, az 
1829/2003/EK rendelet, az 
1831/2003/EK rendelet, az 
1935/2004/EK rendelet és az 
1107/2009/EK rendelet módosítására, hogy 
a 178/2002/EK rendeletben 
meghatározottakhoz képest a bizalmas 
információk további teljes listájáról
rendelkezzenek. E rendeletben az aktív 
terjesztésre vonatkozóan megállapított új 
rendelkezéseknek és a bizalmas kezelés 
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iránti kérelem Hatóság általi 
értékelésének nem szándéka semmilyen 
módon korlátozni az 1049/2001/EK és az 
1367/2006/EK rendeletek által biztosított 
jogokat.

__________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
1367/2006/EK rendelete 
(2006. szeptember 6.) a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 
13. o.).

Or. en

Módosítás 167
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A bizalmas információkra 
vonatkozó ágazati sajátosságok 
figyelembevételének biztosítása érdekében 
az uniós ágazati jogszabályok 
célkitűzéseinek és a megszerzett 
tapasztalatok figyelembevétele mellett 
össze kell vetni a nyilvánosságnak a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságára
vonatkozó, többek között az Aarhusi 
Egyezményből35 eredő jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival. Ennek 
megfelelően szükség van a 2001/18/EK 
irányelv, az 1829/2003/EK rendelet, az 
1831/2003/EK rendelet, az 1935/2004/EK 
rendelet és az 1107/2009/EK rendelet 
módosítására, hogy a 178/2002/EK 
rendeletben meghatározottakhoz képest 

(36) A bizalmas információkra 
vonatkozó ágazati sajátosságok 
figyelembevételének biztosítása érdekében 
az uniós ágazati jogszabályok 
célkitűzéseinek és a megszerzett 
tapasztalatok figyelembevétele mellett 
össze kell vetni a nyilvánosságnak az 
átláthatóságra vonatkozó jogait –
beleértve a kockázatértékelési eljáráshoz 
kapcsolódó proaktív információk
használatának jogát – a kereskedelmi 
kérelmezők jogaival. Ennek megfelelően 
szükség van a 2001/18/EK irányelv, az 
1829/2003/EK rendelet, az 
1831/2003/EK rendelet, az 
1935/2004/EK rendelet és az 
1107/2009/EK rendelet módosítására, hogy 
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további bizalmas információkról 
rendelkezzenek.

a 178/2002/EK rendeletben 
meghatározottakhoz képest további 
bizalmas információkról rendelkezzenek.
Az aktív terjesztésre vonatkozó új 
rendelkezések semmilyen körülmények 
között nem korlátozhatják az 
1049/2001/EK és az 
1367/2006/EK rendeletben biztosított,
igény szerinti tájékoztatásra vonatkozó 
jogokat.

__________________ __________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
1367/2006/EK rendelete 
(2006. szeptember 6.) a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 
13. o.).

Or. en

Módosítás 168
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A bizalmas információkra 
vonatkozó ágazati sajátosságok 
figyelembevételének biztosítása érdekében
az uniós ágazati jogszabályok 
célkitűzéseinek és a megszerzett 
tapasztalatok figyelembevétele mellett 
össze kell vetni a nyilvánosságnak a 
kockázatértékelési eljárás átláthatóságára 
vonatkozó, többek között az Aarhusi 
Egyezményből35 eredő jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival. Ennek 
megfelelően szükség van a 

(36) A bizalmas információkra 
vonatkozó ágazati sajátosságok 
figyelembevételének biztosítása érdekében
a kereskedelmi kérelmezők jogait össze 
kell vetni az uniós hatóságok birtokában 
lévő információk proaktív közzétételére 
vonatkozó kötelezettséggel és a 
nyilvánosságnak a kockázatértékelési 
eljárás átláthatóságára vonatkozó, az 
Aarhusi Egyezményből eredő jogaival, 
valamint a dokumentumokhoz kérelem 
alapján való hozzáférés Bíróság által 
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2001/18/EK irányelv, az 
1829/2003/EK rendelet, az 
1831/2003/EK rendelet, az 
1935/2004/EK rendelet és az 
1107/2009/EK rendelet módosítására, 
hogy a 178/2002/EK rendeletben 
meghatározottakhoz képest további 
bizalmas információkról rendelkezzenek.

értelmezett jogával az 
1049/2001/EK rendelettel és az 
1367/2006/EK rendelettel összhangban35.

__________________ __________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
1367/2006/EK rendelete 
(2006. szeptember 6.) a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 
13. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
1367/2006/EK rendelete 
(2006. szeptember 6.) a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 
13. o.).

Or. en

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás félreértelmezéshez vezethet, miközben az új szabályok nem 
érinthetik a nyilvánosság dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférésére vonatkozó 
jogát.

Módosítás 169
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) A bizalmas információkra 
vonatkozó ágazati sajátosságok 
figyelembevételének biztosítása érdekében
az uniós ágazati jogszabályok 
célkitűzéseinek és a megszerzett 
tapasztalatok figyelembevétele mellett 
össze kell vetni a nyilvánosságnak a 

(36) A kockázatértékelési eljárás 
átláthatósága hatékonyságának 
biztosítása érdekében, többek között az 
Aarhusi Egyezményből eredően szükség 
van a 2001/18/EK irányelv, az 
1829/2003/EK rendelet, az 
1831/2003/EK rendelet, az 
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kockázatértékelési eljárás átláthatóságára
vonatkozó, többek között az Aarhusi 
Egyezményből35 eredő jogait a 
kereskedelmi kérelmezők jogaival. Ennek 
megfelelően szükség van a 
2001/18/EK irányelv, az 
1829/2003/EK rendelet, az 
1831/2003/EK rendelet, az 
1935/2004/EK rendelet és az 
1107/2009/EK rendelet módosítására, hogy 
a 178/2002/EK rendeletben 
meghatározottakhoz képest további 
bizalmas információkról rendelkezzenek.

1935/2004/EK rendelet és az 
1107/2009/EK rendelet módosítására,
megkönnyítve az e rendeletek 
szempontjából releváns konkrét 
egészségügyi és környezetvédelmi 
információk azonnali közzétételét. Az 
aktív terjesztésre vonatkozó új 
rendelkezések nem érintik az 
1049/2011/EK és az 
1367/2006/EK rendeletekben foglalt, a 
tájékoztatáshoz való hozzáférésre 
vonatkozó jogokat.

__________________ __________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 
1367/2006/EK rendelete 
(2006. szeptember 6.) a környezeti 
ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és 
az igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 
13. o.).

Or. en

Indokolás

A meglévő szabályozás biztosít bizonyos szintű átláthatóságot, amit nem szabad korlátozni a 
kereskedelmi kérelmezők jogai miatt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a polgárok és 
hatóságok a jobb működés érdekében nagyobb hozzáférést és nagyobb átláthatóságot kérnek.

Módosítás 170
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36a) Az általános élelmiszerjog 
megfelelőségi ellenőrzése kiemelte a 
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kockázatkezelési eljárások 
átláthatóságának hiányát is. A
nyilvánosságot megfelelőbben kell 
tájékoztatni a vizsgált kockázati 
lehetőségekre, valamint a fogyasztók és 
állatok egészsége és a környezet 
tekintetében az egyes lehetőségek által 
elérni kívánt védelem szintjére 
vonatkozóan, továbbá a kockázatértékelés 
eredményeitől eltérő azon tényezőket 
illetően, amelyeket a kockázatkezelők 
figyelembe vesznek, illetve arra 
vonatkozóan, hogy ezeket hogyan vetik 
egymással össze a döntéshozatali 
eljárásokban.

Or. en

Módosítás 171
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az uniós és nemzeti 
kockázatértékelők és kockázatkezelők 
közötti kapcsolat további megerősítése, 
valamint a kockázati kommunikáció 
egységességének és következetességének
javítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el, az agrár-élelmiszeripari láncot 
érintő kérdésekkel kapcsolatos kockázati 
kommunikáció általános tervének 
elfogadása érdekében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munkája 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 

(37) Az uniós és nemzeti 
kockázatértékelők és kockázatkezelők 
közötti, valamint az élelmiszeripari lánc 
egyéb érdekelt feleivel, például a 
gazdasági szereplőkkel, fogyasztói és 
egyéb civil társadalmi szervezetekkel való 
kapcsolat további megerősítése érdekében 
a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy 
a Szerződés 290. cikkének megfelelően 
jogi aktusokat fogadjon el, az agrár-
élelmiszeripari láncot érintő kérdésekkel 
kapcsolatos kockázati kommunikáció 
általános tervének elfogadása érdekében. A 
kockázati kommunikáció általános 
tervének meg kell határoznia a szükséges 
információk nyilvánosság számára 
történő elérhetővé tételére vonatkozó 
gyakorlati intézkedéseket a 
kockázatkezelési folyamat magas szintű 
átláthatóságának biztosítása érdekében. 
Ezért különösen fontos, hogy a Bizottság 
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biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

az előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Or. en

Módosítás 172
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Az uniós és nemzeti 
kockázatértékelők és kockázatkezelők 
közötti kapcsolat további megerősítése,
valamint a kockázati kommunikáció 
egységességének és következetességének 
javítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy a Szerződés 
290. cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el, az agrár-élelmiszeripari láncot 
érintő kérdésekkel kapcsolatos kockázati 
kommunikáció általános tervének 
elfogadása érdekében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munkája 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 

(37) Az interaktív információcsere 
javítása érdekében a kockázatelemzés 
teljes folyamata során az uniós és nemzeti 
kockázatértékelők és kockázatkezelők 
között, valamint az élelmiszeripari lánc 
gazdasági szereplőivel, fogyasztói és egyéb 
civil társadalmi szervezetekkel, a 
Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 
Szerződés 290. cikkének megfelelően jogi 
aktusokat fogadjon el, az agrár-
élelmiszeripari láncot érintő kérdésekkel 
kapcsolatos kockázati kommunikáció 
általános tervének elfogadása érdekében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
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biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Or. en

Módosítás 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A nyilvánosságra hozandó 
információk típusa nem érinti az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság 
dokumentumaihoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2001. május 31-i 
1049/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletet, illetve a közokiratokhoz 
való nyilvános hozzáférésről szóló nemzeti 
vagy uniós jogszabályokat.

Or. en

Indokolás

Az 1049/2001/EK rendelet kimondja, hogy egy hivatalos dokumentumhoz való hozzáférés 
iránti kérelem csak akkor utasítható el, ha az intézmény arra a következtetésre jut, hogy az 
információra érvényes a 4. cikkben felsorolt mentességek valamelyike.

Módosítás 174
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) Ezenkívül a kockázati 
kommunikáció általános tervének meg 
kell határoznia a szükséges információk 
nyilvánosság számára történő elérhetővé 
tételére vonatkozó gyakorlati 
intézkedéseket a kockázatkezelési 
folyamat magas szintű átláthatóságának 
biztosítása érdekében.

Or. en

Módosítás 175
Jytte Guteland

Rendeletre irányuló javaslat
37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37a) A nyilvánosságra hozandó 
információk körére vonatkozó 
rendelkezések nem érintik az 
1049/2001/EK rendeletet, illetve a 
közokiratokhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló nemzeti vagy uniós 
jogszabályokat.

Or. en

Módosítás 176
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Tekintettel arra, hogy a 7. 
környezetvédelmi cselekvési program 
prioritásként kezeli a vegyi anyagok 
használatának kimutatását, elemzését és 
„koktélhatásai” megelőzését szolgáló 
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közös módszertan elfogadását, elegendő 
anyagi forrást kell allokálni e hatások 
tanulmányozására és a tagállami 
ügynökségek közötti együttműködés 
megerősítésére e tárggyal kapcsolatosan.

Or. en

Módosítás 177
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40a) A közelmúlt élelmiszerbiztonsággal 
összefüggő eseményei bizonyították, hogy 
veszélyhelyzetekben szükség van olyan 
intézkedésekre, amelyek célja, hogy az 
összes élelmiszer – jellegétől és 
származásától függetlenül –, valamint az 
összes takarmány az emberek és az állatok 
egészségét és a környezetet fenyegető 
súlyos veszély esetén egységes eljárások 
hatálya alá tartozzék; a veszélyhelyzetre 
vonatkozó élelmiszerbiztonsági 
intézkedések ilyen átfogó 
megközelítésének lehetővé kell tennie 
hatékony intézkedések foganatosítását, és 
harmonizált közös élelmiszerriasztás-
kezelési eljáráson keresztül meg kell 
előznie az élelmiszereket vagy 
takarmányokat fenyegető súlyos veszély 
kezelésében jelentkező mesterséges 
különbségeket.

Or. es

Indokolás

A 178/2002/EK rendelet (50–54. cikk) létrehozza a RASFF rendszert annak alapvető 
rendelkezéseivel, hatályával és működésével együtt. Később azonosították a rendszer 
gyengeségeit, amelyek kiigazítást tettek szükségessé a 16/2011/EU rendelet elfogadása révén, 
amely azonban nem tartalmazott valamennyi tagállam által követendő harmonizált 
eljárásokat, vagy a Bizottság hatáskörének szükséges bővítését a riasztások kezelése 
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érdekében. Szükség van egy közös, kötelező és megerősített eljárásra az élelmiszerbiztonsági 
riasztások kezeléséhez.

Módosítás 178
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A szöveg a 
(2) preambulumbekezdés után a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:

„Az élelmiszertermékek közvetlenül 
kapcsolódnak egyfelől a közegészséghez, 
másfelől pedig az Európai Unió 
élelmiszerellátásának függetlenségéhez. 
Ezért szükség van a közösségi preferencia 
elvének – azaz az EU-ban előállított áruk 
kedvezményes kezelésének –
alkalmazására, arra ösztönözve a 
tagállamokat, hogy inkább partnereiktől 
vásároljanak ahelyett, hogy a világpiacon, 
kereskedelmi tárgyalások keretében 
vásárolnának.”

Or. fr

Módosítás 179
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A szöveg a 
(4) preambulumbekezdés után a következő 
preambulumbekezdéssel egészül ki:
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„Kereskedelmi megállapodások 
aláírásakor az Európai Uniónak 
biztosítania kell, hogy a harmadik 
országbeli partnerekre vonatkozó 
élelmiszerjog legalább az uniós joggal 
azonos mértékben biztosítsa az 
élelmiszerbiztonság védelmét a fogyasztók 
biztonságának garantálása és az európai 
termékkel való tisztességtelen verseny 
megelőzése érdekében.”

Or. fr

Módosítás 180
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. Az 1. cikk (2) bekezdése a 
következőképpen módosul:

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában e 
rendelet az élelmiszerekre és 
takarmányokra vonatkozó általános 
elveket fogalmazza meg általánosságban 
és az élelmiszer- és takarmánybiztonságra 
vonatkozó alapelveket különösen a 
Közösség és az egyes tagállamok szintjén, 
valamint nemzetközi szinten az Európai 
Unió és harmadik országok között 
megkötött kereskedelmi megállapodásokat 
illetően.

Or. fr

Módosítás 181
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
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178/2002/EK rendelet
4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A 4. cikk a következőképpen 
módosul:

(4a) bekezdéssel egészül ki: 

1. Ez a fejezet az élelmiszer, valamint 
az élelmiszer előállítására szánt állatok 
takarmányozását szolgáló és az állatok 
takarmányozására felhasznált takarmány 
termelésére, feldolgozására és 
forgalmazására vonatkozik.

2. Az 5–10. cikkben megállapított 
elvek az intézkedések meghozatala során 
követendő, horizontális, általános 
keretrendszert alkotnak.

3. Az 5–10. cikk rendelkezéseinek 
megfelelés céljából a lehető legrövidebb 
időn belül, de legkésőbb 2007. január 1-
jéig el kell végezni a meglevő 
élelmiszerjogi elvek és eljárások 
kiigazítását.

4. Addig a (2) bekezdés 
rendelkezéseitől eltérve az 5–10. cikkben 
meghatározott elvek figyelembevételével a 
hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

5. Kereskedelmi megállapodások 
megkötésekor a Bizottságnak biztosítania 
kell, hogy a harmadik országbeli 
kereskedelmi partnerek tiszteletben 
tartsák az e fejezetben megállapított 
elveket.

Or. fr

Módosítás 182
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. Az 5. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

5. cikk

„(1) Az élelmiszerjognak az emberi élet
és egészség magas szintű védelmének és a 
fogyasztói érdekek védelmének egy vagy 
több általános célját kell szolgálnia, 
beleértve az élelmiszerkereskedelem 
tisztességes gyakorlatának érvényesítését; 
ennek során lehetőség szerint tekintettel 
kell lenni az állatok egészségének 
védelmére, az állatok, valamint a 
növények és a környezet védelmére. Ez 
utóbbi akkor alkalmazandó, amikor 
komoly egészségügyi kockázat áll fenn.”

Or. es

Indokolás

A tapasztalat azt mutatja, hogy az EFSA-t túlterhelték a szokásos hatáskörébe nem tartozó 
feladatokkal – különösen az állatjóllét- és a növényegészség-védelmet illetően –, amelyek nem 
mindig kapcsolódnak közvetlenül az élelmiszerbiztonsághoz, és átfedésben vannak más 
ügynökségek feladataival. Világos különbséget kell tenni az állat-jóllét és a növényegészség-
védelem tekintetében, és azokat csak olyan esetekben célszerű belevenni, amikor az egészség 
szempontjából komoly kockázat áll fenn.

Módosítás 183
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A 6. cikk (1) bekezdése a 
következőképpen módosul:

„(1) Az emberi élet és egészség, 
valamint a környezet magas szintű 
védelmére vonatkozó általános célkitűzés 
megvalósítása érdekében az 
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élelmiszerjognak a kockázatelemzésre kell 
támaszkodnia, kivéve, ha a körülmények 
és az intézkedés jellege miatt a 
kockázatelemzés nem alkalmazható.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás kiegészül a „valamint a környezet” szöveggel. Mivel az általános 
élelmiszerjog kiterjed olyan kérdésekre is, mint a GMO-k és növényvédő szerek, a környezetet 
is meg kell itt említeni. Géntechnológiával módosított szervezetek, növények vagy állatok 
termesztésének, illetve tenyésztésének vagy fogalomba hozatalának engedélyezése, valamint 
növényvédő szerek hatóanyagainak engedélyezése jelentős hatást gyakorol a természetes 
környezetre és az emberi egészségre. Az emberi egészség védelme az uniós környezetvédelmi 
politika részét képezi.

Módosítás 184
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A 6. cikk (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(2) „A kockázatértékelést valamennyi 
rendelkezésre álló tudományos eredmény 
alapján, független, tárgyilagos és 
átlátható módon kell elvégezni.”

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. 
Elfogadása esetén a szövegben mindenütt 
el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Or. en

Indokolás

A glifozátra vonatkozóan a kérelmező a rendelkezésre álló tudományos publikációk mindössze 
52%-át nyújtotta be saját tanulmányával együtt. A Német Szövetségi Kockázatbecslő Intézet –
amely az EFSA referense – által adott „Klimisch pontszámon” keresztül e tanulmányok 
többsége „korlátozott értékű” besorolást kapott, jelezve, hogy nem sok hatásuk van 
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értékelésének eredményére. Ennek eredményeképp az EFSA nagyobb súlyt helyez a kérelmező 
saját tanulmányaira. Egy kockázati elemzésnél nem lenne szabad a szakmai publikációkat
elutasítani.

Módosítás 185
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(1) Azokban az esetekben, amikor a 
rendelkezésre álló információk értékelését 
követően bebizonyosodik az 
egészségkárosító hatások lehetősége, de a 
helyzet tudományos megítélése még 
bizonytalan, egy átfogóbb 
kockázatértékeléshez szükséges további 
tudományos információk összegyűjtéséig 
a Közösség területén előírt magas szintű 
egészségvédelem megvalósítása érdekében 
kockázatkezelési intézkedéseket kell 
bevezetni.”

Or. en

Indokolás

A „lehet” szó módosítása „kell”-re. A glifozáttal kapcsolatos dokumentációban az 
elővigyázatosság elvének kellett volna vezérelnie az EFSA-t és a Bizottságot a 
határozathozatalban, mivel a 7. cikknek megfelelően „bebizonyosodik az egészségkárosító 
hatások lehetősége, de a helyzet tudományos megítélése még bizonytalan”. Úgy tűnik, hogy a 
hatóságok az „ideiglenes kockázatkezelési intézkedések” (7. cikk) helyett „a kételyt az anyag 
javára kell értelmezni” megközelítést alkalmazták. Ezért ideiglenes kockázatkezelési 
intézkedéseket kell, nem pedig „lehet” hozni minden olyan esetben, amikor alkalmazandó az 
elővigyázatosság elve.

Módosítás 186
Anja Hazekamp
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kockázati kommunikáció az alábbi 
célokat szolgálja, miközben figyelembe 
veszi a kockázatértékelők és a 
kockázatkezelők szerepeit:

A kockázati kommunikáció hozzájárul a 
rendelet általános célkitűzésének 
eléréséhez, amely az alábbi kockázati 
kommunikációs célokat szolgálja, 
miközben figyelembe veszi a 
kockázatértékelők és a kockázatkezelők 
szerepeit:

Or. en

Indokolás

A kockázati kommunikációs cél elsődleges feladata, hogy hozzájáruljon a szabályozás 
általános célkitűzéseihez, ami az emberi egészség, valamint a fogyasztói érdekek magas szintű 
védelme.

Módosítás 187
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vizsgált kérdésekkel kapcsolatos 
tudatosság és tájékozottság elősegítése a 
kockázatelemzési eljárás teljes ideje alatt;

a) a vizsgált kérdésekkel kapcsolatos 
átláthatóság, tudatosság és tájékozottság 
elősegítése a kockázatelemzési és 
kockázatkezelési folyamatok teljes ideje 
alatt;

Or. en

Módosítás 188
Anja Hazekamp
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a következetesség és az átláthatóság 
elősegítése a kockázatkezelési ajánlások 
megfogalmazásában;

b) a következetesség és az átláthatóság 
elősegítése a kockázatkezelési ajánlások 
megfogalmazásában az emberek és állatok 
egészségének, valamint a környezetnek a 
magas szintű védelmének elérése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 189
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a következetesség és az átláthatóság 
elősegítése a kockázatkezelési ajánlások 
megfogalmazásában;

b) az egészség és a környezet magas 
szintű védelmének, valamint az 
átláthatóság elősegítése a kockázatkezelési 
ajánlások megfogalmazásában;

Or. en

Módosítás 190
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a következetesség és az átláthatóság b) a következetesség és az átláthatóság 
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elősegítése a kockázatkezelési ajánlások 
megfogalmazásában;

elősegítése a kockázatkezelési ajánlások és 
döntések megfogalmazásában;

Or. nl

Módosítás 191
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a következetesség és az átláthatóság 
elősegítése a kockázatkezelési ajánlások 
megfogalmazásában;

b) a következetesség és az átláthatóság 
elősegítése a kockázatkezelési lehetőségek 
és ajánlások megfogalmazásában;

Or. en

Módosítás 192
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a következetesség és az átláthatóság 
elősegítése a kockázatkezelési ajánlások 
megfogalmazásában;

b) a következetesség, az átláthatóság
és a közérthetőség elősegítése a 
kockázatkezelési ajánlások 
megfogalmazásában;

Or. fr

Módosítás 193
Karin Kadenbach
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a következetesség és az átláthatóság 
elősegítése a kockázatkezelési ajánlások 
megfogalmazásában;

b) az átláthatóság és a közérthetőség 
elősegítése a kockázatkezelési lehetőségek 
és ajánlások megfogalmazásában;

Or. en

Módosítás 194
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kockázatkezelési döntések 
megértését lehetővé tevő szilárd alap 
biztosítása;

c) a kockázatkezelési döntések 
megértését lehetővé tevő tudományos alap 
biztosítása, beleértve a következőkre 
vonatkozó információkat:

Or. en

Módosítás 195
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kockázatkezelési döntések 
megértését lehetővé tevő szilárd alap 
biztosítása;

c) a kockázatkezelési döntések 
megértését lehetővé tevő szilárd alap 
biztosítása; beleértve a következőkre 
vonatkozó információkat:
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Or. en

Módosítás 196
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kockázatkezelési döntések 
megértését lehetővé tevő szilárd alap 
biztosítása;

c) a kockázatkezelési döntések 
megértését lehetővé tevő szilárd 
tudományos alap biztosítása;

Or. fr

Módosítás 197
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kockázatkezelési döntések 
megértését lehetővé tevő szilárd alap 
biztosítása;

c) a kockázatkezelési döntések 
megértését lehetővé tevő szilárd 
tudományos alap biztosítása;

Or. en

Módosítás 198
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a vizsgált kockázatkezelési 
lehetőségek, adott esetben beleértve a 
jelen rendelet 7. cikke szerinti ideiglenes 
intézkedések elfogadásának lehetőségét;

Or. en

Módosítás 199
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) az, hogy a vizsgált különböző 
kockázatkezelési lehetőségek milyen 
mértékben tükrözik a kockázatértékelés 
bizonytalanságának fokát, valamint 
fogyasztók és állatok egészsége, továbbá a 
környezet védelmének a lehetőségek által 
elérni kívánt szintje;

Or. en

Módosítás 200
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cc) az e rendelet 6. cikkének 
(3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a kockázatértékelés 
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eredményeitől eltérő azon tényezők, 
amelyeket a kockázatkezelők figyelembe 
vettek, és az, hogy e tényezőket miként 
vetették egymással össze;

Or. en

Módosítás 201
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kockázatelemzési eljárás 
nyilvánosság általi megértésének 
támogatása, az eredményekbe vetett 
bizalom növelése érdekében;

d) a kockázatelemzési eljárás 
nyilvánosság általi megértésének 
támogatása, az eredményekbe vetett 
bizalom növelése érdekében, beleértve 
közérthető és következetes információk 
biztosítását a kockázatértékelők és 
kockázatkezelők feladatit, hatáskörét és 
felelősségi köreit illetően;

Or. nl

Módosítás 202
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a kockázatelemzési eljárás 
nyilvánosság általi megértésének 
támogatása, az eredményekbe vetett 
bizalom növelése érdekében;

d) a kockázatelemzési eljárás 
nyilvánosság általi megértésének 
támogatása, az eredmények számon 
kérhetősége érdekében;

Or. en
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Módosítás 203
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az összes érdekelt fél megfelelő
bevonásának elősegítése; valamint

e) az összes érdekelt fél – köztük az 
élelmiszeripari lánc gazdasági szereplői, 
fogyasztói és egyéb civil társadalmi 
szervezetek – kiegyensúlyozott
bevonásának elősegítése; valamint

Or. en

Módosítás 204
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az összes érdekelt fél megfelelő
bevonásának elősegítése; valamint

e) az összes érdekelt fél – köztük az 
élelmiszeripari lánc gazdasági szereplői, 
fogyasztói és egyéb civil társadalmi 
szervezetek – kiegyensúlyozott
bevonásának elősegítése; valamint

Or. en

Módosítás 205
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az agrár-élelmiszeripari lánccal 
kapcsolatos kockázatokra vonatkozó 
információk érdekelt felekkel való 
megfelelő megosztásának biztosítása.

f) az agrár-élelmiszeripari lánccal 
kapcsolatos kockázatokra vonatkozó 
információk érdekelt felekkel való 
átlátható és méltányos megosztásának 
biztosítása.

Or. en

Módosítás 206
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) az agrár-élelmiszeripari lánccal 
kapcsolatos kockázatokra vonatkozó 
információk érdekelt felekkel való 
megfelelő megosztásának biztosítása.

f) az agrár-élelmiszeripari lánccal 
kapcsolatos kockázatokra vonatkozó 
információk méltányos megosztásának 
biztosítása ezekkel az érdekelt felekkel.

Or. en

Módosítás 207
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 a cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) a valótlan információk és azok 
forrásai elterjedésének megelőzése.

Or. nl
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Indokolás

A Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy reagáljon a félrevezető médiatudósításokra,
illetve a média vagy a nemzeti hatóságok pontatlan vagy aránytalan nyilatkozataira. 
Tekintettel az EU belső piacra vonatkozó rendelkezéseire, ennek kiemelt jelentősége van. A 
2017-es Fipronil-válság idején kiadott kommunikáció világossá tette, hogy az Unió 
élelmiszerbiztonsági kockázatkommunikációja nem optimális, nem harmonizált és nem 
valósul meg megfelelő mértékben valamennyi tagállamban.

Módosítás 208
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 b cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az átláthatóság, a nyilvánosság és a 
reakcióképesség elvei alapján biztosítja a 
pontos, megfelelő és időszerű információk 
interaktív megosztását;

a) az átláthatóság, a nyilvánosság és a 
reakcióképesség elvei alapján biztosítja a 
pontos, teljes és időszerű információk 
interaktív megosztását minden érdekelt 
féllel is;

Or. en

Módosítás 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 b cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az átláthatóság, a nyilvánosság és a 
reakcióképesség elvei alapján biztosítja a 
pontos, megfelelő és időszerű információk 
interaktív megosztását;

a) az átláthatóság, a nyilvánosság és a 
reakcióképesség elvei alapján biztosítja a 
pontos, megfelelő, releváns és időszerű 
információk interaktív megosztását;

Or. en
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Módosítás 210
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 b cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) figyelembe veszi a kockázat 
megítélését;

c) figyelembe veszi a különféle 
érdekek képviseletében tapasztalható 
egyensúlyhiányt;

Or. en

Módosítás 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 b cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) figyelembe veszi a kockázat 
megítélését;

c) kezeli a kockázat megítélését és a 
kockázattal kapcsolatos tévhiteket;

Or. en

Módosítás 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 b cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hozzáférhető, azok számára is, akik 
az eljárásban közvetlenül nincsenek 

e) hozzáférhető, azok számára is, akik 
az eljárásban közvetlenül nincsenek 
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érintve, miközben figyelembe veszi a 
személyes adatok bizalmas jellegét és 
védelmét.

érintve.

Or. en

Módosítás 213
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 b cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hozzáférhető, azok számára is, akik 
az eljárásban közvetlenül nincsenek 
érintve, miközben figyelembe veszi a 
személyes adatok bizalmas jellegét és 
védelmét.

e) hozzáférhető, azok számára is, akik 
az eljárásban közvetlenül nincsenek 
érintve.

Or. en

Módosítás 214
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 b cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hozzáférhető, azok számára is, akik 
az eljárásban közvetlenül nincsenek 
érintve, miközben figyelembe veszi a 
személyes adatok bizalmas jellegét és 
védelmét.

e) hozzáférhető, azok számára is, akik 
az eljárásban közvetlenül nincsenek 
érintve.

Or. en
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Módosítás 215
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 b cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hozzáférhető, azok számára is, akik 
az eljárásban közvetlenül nincsenek 
érintve, miközben figyelembe veszi a 
személyes adatok bizalmas jellegét és 
védelmét.

e) hozzáférhető, azok számára is, akik 
az eljárásban közvetlenül nincsenek 
érintve, miközben figyelembe veszi az
adatok és a szellemi tulajdon bizalmas 
jellegét, és a személyes adatok védelmét.

Or. en

Módosítás 216
Guillaume Balas

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 b cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) hozzáférhető, azok számára is, akik 
az eljárásban közvetlenül nincsenek 
érintve, miközben figyelembe veszi a 
személyes adatok bizalmas jellegét és 
védelmét.

e) hozzáférhető, azok számára is, akik 
az eljárásban közvetlenül nincsenek 
érintve, miközben figyelembe veszi a 
személyes adatok védelmét.

Or. en

Módosítás 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 b cikk – e a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) megközelítéseket alakít ki a veszély 
és kockázat közötti különbség jobb 
kommunikálása érdekében.

Or. en

Módosítás 218
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 c cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett célcsoportok 
figyelembevételével azonosítja a kockázati 
kommunikációs célokra igénybe vett fő 
megfelelő eszközöket és csatornákat;
valamint

b) azonosítja a kockázati 
kommunikációs célokra igénybe vett fő 
megfelelő eszközöket és csatornákat, 
figyelembe véve valamennyi érdekelt fél, 
köztük az élelmiszeripari lánc gazdasági 
szereplői, fogyasztói, egészségügyi és 
egyéb civil társadalmi szervezetek 
kiegyensúlyozott részvétele biztosításának 
szükségességét;

Or. en

Módosítás 219
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 c cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett célcsoportok 
figyelembevételével azonosítja a kockázati 
kommunikációs célokra igénybe vett fő 
megfelelő eszközöket és csatornákat;

b) azonosítja a kockázati 
kommunikációs célokra igénybe vett fő 
megfelelő eszközöket és csatornákat, 
figyelembe véve valamennyi érdekelt fél, 
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valamint köztük az élelmiszeripari lánc gazdasági 
szereplői, fogyasztói és egyéb civil 
társadalmi szervezetek kiegyensúlyozott 
részvétele biztosításának szükségességét;

Or. en

Módosítás 220
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 c cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kockázatértékelők és 
kockázatkezelők által végzett kockázati 
kommunikáció következetességének 
megerősítése és az érdekelt felek közötti 
nyílt párbeszéd biztosítása érdekében 
létrehozza a megfelelő mechanizmusokat.

c) a kockázatértékelők és 
kockázatkezelők által végzett kockázati 
kommunikáció következetességének 
megerősítése érdekében létrehozza a 
megfelelő mechanizmusokat, többek között 
a tudományos értékelések vagy a kockázat 
elfogadható szintjére vonatkozó 
felmérések közötti eltérések, ha van ilyen, 
szisztematikus elismerése és kifejtése 
révén.

Or. en

Módosítás 221
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 c cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) meghatározza az 55a. cikk 
(1) bekezdésében említett információk 
nyilvános hozzáférhetővé tételére 
vonatkozó gyakorlati intézkedéseket és 
határidőket.
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Or. en

Indokolás

Az új 55a. cikkre hivatkozik az előadó javaslatának megfelelően („A kockázatkezelés 
átláthatósága”).

Módosítás 222
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 c cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) meghatározza a következő 
információk nyilvános hozzáférhetővé 
tételére vonatkozó gyakorlati 
intézkedéseket és határidőket:

Or. en

Módosítás 223
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 c cikk – 2 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a Hatóság Tudományos 
Bizottságának, tudományos testületeinek 
és munkacsoportjai üléseinek napirendjei 
és részletes jegyzőkönyvei;

Or. en

Módosítás 224
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 c cikk – 2 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

dc) a kockázatkezelési folyamat korai 
szakaszában, a vizsgált kockázatkezelési 
intézkedéstervezetek;

Or. en

Módosítás 225
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 c cikk – 2 bekezdés – d e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

de) a kormányzati szakértők 
munkacsoportjai azon üléseinek 
napirendjei és részletes jegyzőkönyvei, 
amelyek keretében a kockázatkezelési 
intézkedéseket megvitatják;

Or. en

Módosítás 226
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 c cikk – 2 bekezdés – d f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

df) a szabályozási bizottságok azon 
üléseinek napirendjei és részletes 
összefoglaló jelentései, amelyek keretében 
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a kockázatkezelési intézkedéseket 
megvitatják és szavazásra bocsátják, 
ideértve az egyes tagállamok szavazatának 
magyarázatát és az 8a. cikk c) pontjában 
említett információkat.

Or. en

Módosítás 227
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8 c cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság [e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
két éven belül] elfogadja a kockázati 
kommunikáció általános tervét, valamint a 
műszaki és tudományos fejlődés, illetve a 
megszerzett tapasztalatok 
figyelembevételével gondoskodik annak 
aktualizálásáról;

(3) A Bizottság [e rendelet 
alkalmazásának kezdőnapjától számított 
két éven belül] elfogadja a kockázati 
kommunikáció általános tervét, valamint a 
műszaki és tudományos fejlődés, a 
megszerzett tapasztalatok és a társadalmi 
elvárások figyelembevételével 
gondoskodik annak aktualizálásáról;

Or. en

Módosítás 228
Annie Schreijer-Pierik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
8 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8d. cikk

A kockázati kommunikáció céljai

(1) A Bizottság, a Hatóság és a 
tagállamok az élelmiszerjoggal 
kapcsolatos kockázati kommunikáció 
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keretében nagyfokú átláthatóság mellett 
végzik tevékenységeiket. A 
kockázatkommunikáció átláthatóságának 
biztosítására irányuló megközelítések és 
intézkedések kidolgozása során szigorúan 
betartják a kockázatkommunikáció e 
rendelet 8b. cikkében meghatározott 
általános elveit, és előzetesen 
konzultálnak minden érintett érdekelt 
féllel, szükség esetén beleértve az 
elsődleges termelőket a láncon belül.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
követelmények teljesítése érdekében a 
Bizottság és a Hatóság vonatkozó 
iránymutatásokat fogad el.

Or. nl

Indokolás

A szigorúbb átláthatósági szabályok elfogadásának kötelezettsége a nemzeti hatóságok, a 
Hatóság és a Bizottság minden kockázatkommunikációjára is vonatkozik. A 2017-es Fipronil-
válság azt mutatja, hogy a kockázatkommunikáció a tagállamokban nem harmonizált, és nem 
felel meg az európai iránymutatásoknak és az európai kockázatértékeléseknek. Továbbá 
abban az időben a nemzeti hatóságok egy vagy több tagállamban aránytalan kommunikációt 
bocsátottak ki.

Módosítás 229
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Az állampolgárokkal folytatott 
konzultáció

A kockázatelemzés során, valamint az 
élelmiszerjog egyes jogszabályainak 
előkészítése, értékelése és felülvizsgálata 
során – közvetlenül vagy érdekképviseleti 
szervezeteken keresztül – nyitott és 
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átlátható, az állampolgárokkal folytatott 
konzultációra van szükség, kivéve, ha az 
ügyek sürgőssége ezt nem teszi lehetővé.”

Or. en

Indokolás

Az alábbi szövegrész beillesztése javasolt: „kockázatelemzés során, valamint...” A 
178/2002/EK rendeletben szabályozott átláthatóság elvére vonatkozó módosítás összhangban 
van a Bizottság azon szándékával, hogy megerősítse az átláthatóságot a kockázatelemzési 
folyamat során.

Módosítás 230
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 10. cikk helyébe a következő 
szöveg lép:

„(1) A Közösség és az egyes tagállamok 
jogszabályaiban a dokumentumokhoz való 
hozzáférésre vonatkozó rendelkezések 
sérelme nélkül, minden olyan esetben, 
amikor fennáll az alapos gyanúja annak, 
hogy egy élelmiszer vagy takarmány 
veszélyt jelenthet az emberek vagy az 
állatok egészségére, a közjogi hatóságok 
megteszik a szükséges és időszerű 
intézkedéseket az állampolgárok 
tájékoztatására az egészséget veszélyeztető 
kockázat jellegéről, a lehető 
legpontosabban meghatározzák az érintett 
termékeket, az azokkal összefüggő 
kockázatot, valamint megadják a kockázat 
megelőzésére, csökkentésére vagy 
felszámolására vonatkozó, már megtett 
vagy előkészületben lévő intézkedéseket. 
Ezt a bekezdést kell alkalmazni az 
alkalmazandó uniós jogszabályok csalárd 
vagy megtévesztő gyakorlaton keresztül 
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elkövetett, esetleges szándékos 
megsértéséből eredő meg nem felelés 
gyanúja esetén is.

(2) A jelen cikk (1) bekezdésének 
egységes végrehajtásának biztosítására a 
Bizottság végrehajtási rendeleteket fogad 
el alkalmazásának módozataira 
vonatkozóan a rendelet hatálybalépése 
után 12 hónappal.”

Or. en

Módosítás 231
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 22. cikk (7) bekezdésének 
második albekezdése helyébe a következő 
szöveg lép:

„A többi uniós értékelő ügynökséggel 
együttműködve kell eljárnia.”

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak a szándéka megkönnyíteni az EFSA törvényes felhatalmazását és az 
ügynökségek közötti koordinációt, tekintettel arra, hogy szükség van figyelembe venni 
általában a nyilvánosság és a környezet vegyi anyagoknak való kitettségén alapuló összes 
lehetséges forgatókönyvet.

Módosítás 232
Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
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178/2002/EK rendelet
23 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 23. cikk a következőképpen módosul:

A Hatóság feladatai a következők:

a) a lehető legjobb tudományos 
szakvélemények elkészítése a Közösség 
intézményei és a tagállamok számára a 
közösségi törvények által előírt esetekben 
és a Hatóság küldetéséhez tartozó összes 
kérdésben;

b) egységes kockázatértékelési 
módszerek kidolgozásának támogatása és 
koordinálása átfogó megközelítéssel a 
küldetéséhez tartozó területeken, 
figyelemmel különösen azon vegyi 
anyagok „koktélhatására”, amelyek 
hatással lehetnek az emberi egészségre és 
a környezetre;

c) tudományos és szakmai segítség 
nyújtása a Bizottság számára a Hatóság 
küldetéséhez tartozó területeken, illetve –
felkérés esetén – a kockázatértékelési 
szakvélemények értelmezése és vizsgálata;

d) a küldetés teljesítéséhez szükséges 
szakmai tanulmányok megrendelése;

e) a küldetéshez tartozó területeken 
tudományos és szakmai információk 
felkutatása, gyűjtése, rendszerezése, 
elemzése és összegzése;

f) a küldetéshez tartozó területeken 
intézkedések kezdeményezése a felmerülő 
kockázatok felismerése és leírása 
érdekében;

g) a küldetéshez tartozó területeken 
tevékenykedő szervezetek hálózatait 
összefogó rendszer felállítása és a 
rendszer működtetésére vonatkozó 
felelősségvállalás;

h) a Bizottság felkérése esetén 
tudományos és szakmai segítségnyújtás az 
élelmiszerek és takarmányok biztonsága 
tekintetében a Bizottság által 
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megvalósított válságkezelési eljárásokban;

i) a Bizottság felkérése esetén 
tudományos és szakmai segítségnyújtás a 
Közösség, a csatlakozni kívánó országok, 
a nemzetközi szervezetek és harmadik 
országok közötti együttműködés fejlesztése 
céljából;

j) annak biztosítása, hogy az érdekelt 
felek és a közvélemény gyorsan 
megbízható, tárgyilagos és érthető 
információkat kapjanak a Hatóság 
küldetésének minden területén;

k) a Hatóság küldetéséhez tartozó 
ügyekben független következtetések és 
iránymutatások megfogalmazása;

l) a Hatóság küldetésének területén 
belül egyéb feladatok ellátása a Bizottság 
megbízása alapján.

Or. fr

Módosítás 233
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
178/2002/EK rendelet
23 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 23. cikk b) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:

b) egységes kockázatértékelési 
módszerek kidolgozásának támogatása és 
koordinálása átfogó megközelítéssel a 
küldetéséhez tartozó területeken, 
figyelemmel különösen azon vegyi 
anyagok „koktélhatására”, amelyek 
hatással lehetnek az emberi egészségre és 
a környezetre;

Or. fr
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Indokolás

Ennek a módosításnak a célja, hogy valamennyi releváns ágazat az európai vegyi anyag 
értékelési folyamat tekintetében összehangolt megközelítést fogadjon el, amelyben kiemelt 
szerep jut az EFSA-nak. Ezenkívül az értékelést végzők számára fontos, hogy figyelembe 
vegyék a koktélhatásokat is, hogy végre lehessen hajtani a megfelelő irányítási intézkedéseket.

Módosítás 234
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)
178/2002/EK rendelet
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A 24. cikk a következő 
bekezdésekkel egészül ki:

da) egy etikai bizottság;

db) egy kiválasztási bizottság az 
ellenőrző tanulmányokhoz.

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja egy harmonizált megközelítés elfogadása az átláthatóságra 
vonatkozóan a rendeletre irányuló javaslat értelmében, az összeférhetetlenségek és az EFSA-
n belül egy szakmai etikai bizottság létrehozása tekintetében.

Módosítás 235
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
25 cikk – 1 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Parlament által 
kinevezett egy tag, aki szavazati joggal 
rendelkezik.

b) az Európai Parlament által 
kinevezett és az Európai Parlamentet 
képviselő két tag és póttag, akik szavazati 
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joggal rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 236
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
25 cikk – 1 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Parlament által 
kinevezett egy tag, aki szavazati joggal 
rendelkezik.

b) az Európai Parlament által 
kinevezett két tag és két póttag, akik
szavazati joggal rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 237
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
25 cikk – 1 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Parlament által 
kinevezett egy tag, aki szavazati joggal 
rendelkezik.

b) az Európai Parlament kinevezett két
tag és két póttag, akik szavazati joggal 
rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Más ügynökségek jelenlegi gyakorlatához igazítás.

Módosítás 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
25 cikk – 1 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Parlament által 
kinevezett egy tag, aki szavazati joggal 
rendelkezik.

b) az Európai Parlament által 
kinevezett egy tag és egy póttag, akik
szavazati joggal rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
25 cikk – 1 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az Európai Parlament által 
kinevezett egy tag, aki szavazati joggal 
rendelkezik.

b) az Európai Parlament által 
kinevezett két tag, akik szavazati joggal 
rendelkeznek.

Or. en

Módosítás 240
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
25 cikk – 1 a bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a civil társadalmat és az 
élelmiszerlánc érdekeit képviselő, 
szavazati joggal rendelkező négy tag: egy a 
fogyasztói szervezetek, egy a 
környezetvédelmi nem kormányzati 

c) a civil társadalmat és az 
élelmiszerláncot képviselő, szavazati 
joggal rendelkező öt tag: egy a fogyasztói 
szervezetek, egy a környezetvédelmi nem 
kormányzati szervezetek, egy a 
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szervezetek, egy a gazdálkodói
szervezetek, egy pedig az ipari szervezetek 
képviseletében. Ezeket a tagokat a Tanács 
nevezi ki az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultáció után, a Bizottság által 
összeállított névjegyzékből, amely a 
betöltendő helyek számánál több nevet 
tartalmaz. A Bizottság által összeállított 
névjegyzéket a lényeges háttéranyagokkal 
együtt megküldik az Európai 
Parlamentnek. Az Európai Parlament a 
lehető leghamarabb, de legfeljebb 
három hónapon belül megfontolásra 
megküldheti véleményét a Tanácsnak, 
amely azt követően kinevezi a tagokat.

közegészségügyi nem kormányzati
szervezetek, egy az állategészségügyi 
szervezetek, egy pedig az agrár-
élelmiszeripari szervezetek képviseletében. 
Ezeket a tagokat a Tanács nevezi ki az 
Európai Parlamenttel folytatott konzultáció 
után, a Bizottság által összeállított 
névjegyzékből, amely a betöltendő helyek 
számánál több nevet tartalmaz. A Bizottság 
által összeállított névjegyzéket a lényeges 
háttéranyagokkal együtt megküldik az 
Európai Parlamentnek. Az Európai 
Parlament a lehető leghamarabb, de 
legfeljebb három hónapon belül 
megfontolásra megküldheti véleményét a 
Tanácsnak, amely azt követően kinevezi a 
tagokat.

Or. en

Indokolás

A 178/2002/EK rendelet célja az emberi egészség magas szintű védelme. Az egészségügyi 
szervezetek képviselőjét fel kell venni az igazgatótanácsba. Az igazgatótanács biztosítja, hogy 
a Hatóság végrehajtsa a küldetését, kinevezze a tudományos testületek tagjait és elfogadja a 
Hatóság programját. A kinevezett tagoknak ezért saját szervezeteiket és azok meglátásait kell 
képviselniük, azonban nem az a szerepük, hogy képviseljék az ipar érdekeit vagy lobbizzanak 
azért.

Módosítás 241
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
25 cikk – 1 a bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a civil társadalmat és az 
élelmiszerlánc érdekeit képviselő, 
szavazati joggal rendelkező négy tag: egy a 
fogyasztói szervezetek, egy a 
környezetvédelmi nem kormányzati 
szervezetek, egy a gazdálkodói 
szervezetek, egy pedig az ipari szervezetek

c) a civil társadalmat képviselő, 
szavazati joggal rendelkező négy tag: kettő
a fogyasztói szervezetek, kettő pedig a 
környezetvédelmi nem kormányzati 
szervezetek képviseletében. Ezeket a 
tagokat a Tanács nevezi ki az Európai 
Parlamenttel folytatott konzultáció után, a 



AM\1162805HU.docx 117/156 PE627.781v01-00

HU

képviseletében. Ezeket a tagokat a Tanács 
nevezi ki az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultáció után, a Bizottság által 
összeállított névjegyzékből, amely a 
betöltendő helyek számánál több nevet 
tartalmaz. A Bizottság által összeállított 
névjegyzéket a lényeges háttéranyagokkal 
együtt megküldik az Európai 
Parlamentnek. Az Európai Parlament a 
lehető leghamarabb, de legfeljebb 
három hónapon belül megfontolásra 
megküldheti véleményét a Tanácsnak, 
amely azt követően kinevezi a tagokat.

Bizottság által összeállított névjegyzékből, 
amely a betöltendő helyek számánál több 
nevet tartalmaz. A Bizottság által 
összeállított névjegyzéket a lényeges 
háttéranyagokkal együtt megküldik az 
Európai Parlamentnek. Az Európai 
Parlament a lehető leghamarabb, de 
legfeljebb három hónapon belül 
megfontolásra megküldheti véleményét a 
Tanácsnak, amely azt követően kinevezi a 
tagokat.

Or. en

Indokolás

Az EFSA igazgatósága az EFSA cégére, amely biztosítja a Hatóság semlegességét és 
objektivitását. Rendszerint az ipar keresi meg az EFSA-t termékjóváhagyásokkal 
kapcsolatban. Ezért az ipar és a gazdálkodók képviselőinek EFSA igazgatótanácsába való 
felvétele biztos nem fogja segíteni a nyilvánosság EFSA-ba vetett bizalmának helyreállítását. 
A 42. cikkel összhangban a Hatóságnak mindenesetre lehetősége van egyedi esetekben, és 
szükség esetén felvenni a kapcsolatot a gazdálkodók képviselőivel.

Módosítás 242
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
25 cikk – 1 a bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a civil társadalmat és az 
élelmiszerlánc érdekeit képviselő, 
szavazati joggal rendelkező négy tag: egy a 
fogyasztói szervezetek, egy a 
környezetvédelmi nem kormányzati 
szervezetek, egy a gazdálkodói 
szervezetek, egy pedig az ipari szervezetek 
képviseletében. Ezeket a tagokat a Tanács 
nevezi ki az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultáció után, a Bizottság által 
összeállított névjegyzékből, amely a 

c) a civil társadalmat és az 
élelmiszerlánc munkavállalóinak érdekeit 
képviselő, szavazati joggal rendelkező öt
tag: egy az egészségügyi szervezetek, egy a 
fogyasztói szervezetek, egy a 
környezetvédelmi nem kormányzati 
szervezetek, egy a gazdálkodói 
szervezetek, egy pedig az ipari szervezetek 
képviseletében. Ezeket a tagokat a Tanács 
nevezi ki az Európai Parlamenttel folytatott 
konzultáció után, a Bizottság által 
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betöltendő helyek számánál több nevet 
tartalmaz. A Bizottság által összeállított 
névjegyzéket a lényeges háttéranyagokkal 
együtt megküldik az Európai 
Parlamentnek. Az Európai Parlament a 
lehető leghamarabb, de legfeljebb 
három hónapon belül megfontolásra 
megküldheti véleményét a Tanácsnak, 
amely azt követően kinevezi a tagokat.

összeállított névjegyzékből, amely a 
betöltendő helyek számánál több nevet 
tartalmaz. A Bizottság által összeállított 
névjegyzéket a lényeges háttéranyagokkal 
együtt megküldik az Európai 
Parlamentnek. Az Európai Parlament a
lehető leghamarabb, de legfeljebb 
három hónapon belül megfontolásra 
megküldheti véleményét a Tanácsnak, 
amely azt követően kinevezi a tagokat.

Or. en

Módosítás 243
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
178/2002/EK rendelet
25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagok és a póttagok hivatali ideje 
négy év. Az (1a) bekezdés a) és 
b) pontjaiban említett tagok hivatali 
idejének időtartama ugyanakkor nincs 
korlátozva. Az (1a) bekezdés c) pontjában 
említett tagok hivatali ideje csak egyetlen 
alkalommal hosszabbítható meg.”,

(2) A tagok és a póttagok hivatali ideje 
négy év. Az (1a) bekezdés c) pontjában 
említett tagok hivatali ideje csak egyetlen 
alkalommal hosszabbítható meg.”,

Or. en

Indokolás

A felülvizsgálat lehetővé tétele, és a gondos ügyintézés elvének betartása érdekében nem lehet 
korlátlan hivatali idő. Ez egybeesik más ügynökségek jelenlegi gyakorlatával.

Módosítás 244
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
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178/2002/EK rendelet
26 cikk – 2 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 26. cikk (2) bekezdése a 
következő ponttal egészül ki: 

„ha) az összeférhetetlenség 
fennállásának hiánya a Hatóságon belül, 
és a kockázatelemzést szabályozó elvek 
teljes körű alkalmazása a jelen rendelet 
6. cikkében meghatározottak szerint.”

Or. en

Indokolás

A Hatóság ügyvezető igazgatóját nem lehet kizárólag adminisztratív feladatokkal megbízni. 
Gondoskodnia kell arról is, hogy a Hatóság alkalmazza az általános élelmiszerjog 
valamennyi elvét és célkitűzését, különösen pedig a kockázatelemzést szabályozó elveket.

Módosítás 245
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
27 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 27. cikk (4) bekezdésének 
d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d) ha a Hatóság és egy tagállam egy 
újonnan fellépő kockázatot azonosítanak 
vagy egy kockázat lehetőségét azonosítják. 
Ebben az esetben, és amennyiben egy 
termék kockázatelemzésére vonatkozóan 
megosztott a hatáskör, az újonnan fellépő 
kockázatot vagy a kockázat lehetőségét 
értékelni és megfelelően kezelni kell vagy 
a Hatóság vagy a tagállamok illetékes 
testületei által.”

Or. en
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Indokolás

Új megfogalmazás az „újonnan fellépő kockázatot” után. A glifozáttal kapcsolatos 
dokumentációban az EFSA azonosította egy kockázat lehetőségét a hatóanyag bizonyos 
segédanyagokkal való keverékét illetően, de, a tagállamok illetékes hatóságaival fennálló 
megosztott hatáskör miatt az azonosított kockázatot egyáltalán nem értékelték és nem 
kezelték. Nem szabad engedni, hogy az EFSA elhárítsa a felelősséget ilyen összefüggésben.

Módosítás 246
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új)
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A következő mondat kerül a 
(3) bekezdés végére:

„A tudományos szakértők aktív kutatást 
végző és kutatási eredményeiket 
tudományos folyóiratban publikáló 
tudósok.”

Or. en

Indokolás

Ezzel a mondattal lenne kiegészítve a jelenlegi „A Tudományos Bizottság tagjai a tudományos 
testületek elnökei, illetve a tudományos testületekhez nem tartozó, hat független tudományos 
szakértő” szöveg. Ez a rendelkezés az EFSA szakvéleményei kiválóságának biztosításához 
szükséges. Manapság a „tudományos szakértők” közül sokan közalkalmazottak, akik szinte 
soha semmit nem publikáltak.

Módosítás 247
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – -a pont (új)
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-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.

Módosítás 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Tudományos Bizottság azon 
tagjait, akik nem tagjai a tudományos 
testületeknek, valamint az 
(5b) bekezdésben említett kiegészítő 
tagokat az ügyvezető igazgató 
előterjesztése alapján az igazgatótanács 
nevezi ki öt év hivatali időre, – amely 
meghosszabbítható – miután pályázatot 
tettek közzé a tisztségek betöltésére az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, a 
vezető releváns tudományos 
kiadványokban és a Hatóság honlapján.”,

(5) A Tudományos Bizottság azon 
tagjait, akik nem tagjai a tudományos 
testületeknek, valamint a tudományos 
testületek tagjait az (5a) bekezdésben 
említett kiegészítő tagokat az 
igazgatótanács nevezi ki öt év 
meghosszabbítható hivatali időre, a 
következő eljárásnak megfelelően:

a) A felhívást az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, a témával foglalkozó 
vezető tudományos kiadványokban és a 
Hatóság weboldalán kell közzétenni;
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b) A tagállamok biztosítják a felhívás 
széles körben történő terjesztését a 
tudományos közösségben;

c) A beérkezett pályázatok és a 
Hatóság függetlenségre vonatkozó 
politikája alapján, valamint a tudományos 
testületek tagjaira vonatkozó végrehajtási 
szabályoknak megfelelően az ügyvezető 
igazgató minden tudományos testület 
számára összeállítja a szakértők 
névjegyzékét, amelyeken a kinevezendő 
tagok számánál több szakértő szerepel. Az 
ügyvezető igazgatónak lehetősége van 
arra, hogy ne állítson össze ilyen 
névjegyzéket, amennyiben bizonyítani 
tudja, hogy a d) pontban meghatározott 
kiválasztási kritériumok következtében a 
pályázatok nem teszik lehetővé számára 
egy bővebb névjegyzék összeállítását. Az 
ügyvezető igazgató kinevezés céljából az 
igazgatótanács elé terjeszti a névjegyzéket.

d) A tagállamok általi kijelölés, az 
ügyvezető igazgató általi kiválasztás és az 
igazgatótanács általi kinevezés az alábbi 
kritériumok alapján történik:

i. Magas szintű tudományos 
szakértelem;

ii. Függetlenség és az 
összeférhetetlenség hiánya, a 37. cikk 
(2) bekezdésének, illetve a Hatóság 
függetlenségre vonatkozó politikájának és 
a tudományos testületek tagjainak 
függetlenségére vonatkozó végrehajtási 
szabályoknak megfelelően;

iii. Annak a testületnek a 
multidiszciplináris szakértelem iránti 
igénye, amelybe a szakértőt kinevezik és 
az alkalmazandó nyelvi rendszer.

e) Az igazgatótanács biztosítja, hogy 
a végső kinevezésekkel a lehető 
legszélesebb földrajzi képviselet valósul 
meg.

Or. en
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Módosítás 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Tudományos Bizottság azon 
tagjait, akik nem tagjai a tudományos 
testületeknek, valamint az 
(5b) bekezdésben említett kiegészítő
tagokat az ügyvezető igazgató 
előterjesztése alapján az igazgatótanács 
nevezi ki öt év hivatali időre, – amely 
meghosszabbítható – miután pályázatot 
tettek közzé a tisztségek betöltésére az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, a vezető 
releváns tudományos kiadványokban és a 
Hatóság honlapján.”,

(5) A Tudományos Bizottság azon 
tagjait, akik nem tagjai a tudományos 
testületeknek, valamint a tudományos 
testületi tagokat az ügyvezető igazgató 
előterjesztése alapján az igazgatótanács 
nevezi ki öt év hivatali időre, – amely 
meghosszabbítható, – miután pályázatot 
tettek közzé a tisztségek betöltésére az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában, a vezető 
releváns tudományos kiadványokban és a 
Hatóság honlapján. A Hatóság az 
igazgatótanáccsal történt egyeztetést 
követően érdeklődésnyilvánítási felhívást 
tesz közzé a kritériumokat és a 
szakterületeket illetően.”,

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja, hogy nagyobb szerepet biztosítson az EFSA 
igazgatótanácsának, amelyben a tagállamok képviseltetik magukat, a szakértők EFSA 
tudományos testületébe történő kinevezésének folyamatában. Lehetővé teszi továbbá annak 
elkerülését, hogy a tagállamok saját tagságra irányuló érdeklődésnyilvánítási felhívást 
szervezzenek, ami nagy egyenlőtlenségeket eredményezhet a szakértőik függetlenségére 
vonatkozó szabályok végrehajtásában.

Módosítás 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 a bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(5 a) A tudományos testületek tagjait az 
igazgatótanács nevezi ki egy 
meghosszabbítható, öt éves hivatali időre, 
az alábbi eljárás szerint:

törölve

a) Az ügyvezető igazgató az 
igazgatótanáccsal folytatott konzultáció 
után kérelmet küld a tagállamoknak az 
egyes tudományos testületek 
multidiszciplináris szakértelemre irányuló 
igényeivel, amelyben feltünteti a 
tagállamok által kijelölendő szakértők 
számát. Az ügyvezető igazgató tájékoztatja 
a tagállamokat a Hatóság függetlenségre 
vonatkozó politikájáról és a tudományos 
testületek tagjaira érvényes végrehajtási 
szabályokról. A tagállamok pályázati 
felhívást tesznek közzé a szakértők 
kijelölésének érdekében. Az ügyvezető 
igazgató tájékoztatja az igazgatótanácsot a 
tagállamoknak küldött kérelmekről.

b) A tagállamok kijelölik a 
szakértőket, amelyek együttes száma eléri 
az ügyvezető igazgató által megjelölt 
számot. Minden tagállam legalább 12 
tudományos szakértőt jelöl ki. A 
tagállamok egyéb tagállamok 
állampolgárait is kijelölhetik. 

c) A tagállamok által végzett kijelölés 
alapján az ügyvezető igazgató minden 
tudományos testület számára összeállítja a 
szakértők névjegyzékét, amelyeken a 
kinevezendő tagok számánál több szakértő 
szerepel. Az ügyvezető igazgatónak 
lehetősége van arra, hogy ne állítson össze
ilyen névjegyzéket, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a d) pontban 
meghatározott kiválasztási kritériumok 
következtében a kijelölések nem teszik 
lehetővé számára egy bővebb névjegyzék 
összeállítását. Az ügyvezető igazgató 
kinevezés céljából az igazgatótanács elé 
terjeszti a névjegyzéket.

d) A tagállamok általi kijelölés, az 
ügyvezető igazgató általi kiválasztás és az 
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igazgatótanács általi kinevezés az alábbi 
kritériumok alapján történik:

i. Magas szintű tudományos 
szakértelem;

ii. Függetlenség és az
összeférhetetlenség hiánya, a 37. cikk (2) 
bekezdésének, illetve a Hatóság 
függetlenségre vonatkozó politikájának és 
a tudományos testületek tagjainak 
függetlenségére vonatkozó végrehajtási 
szabályoknak megfelelően;

iii. Annak a testületnek a 
multidiszciplináris szakértelem iránti 
igénye, amelybe a szakértőt kinevezik és 
az alkalmazandó nyelvi rendszer.

e) Az igazgatótanács biztosítja, hogy 
a végső kinevezésekkel a lehető 
legszélesebb földrajzi képviselet valósul 
meg. 

Or. en

Módosítás 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 a bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A szöveg az alábbi (5a) –
(5g) bekezdéssel egészül ki:

b) A szöveg az alábbi (5a) –
(5f) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A tudományos testületek tagjait az 
igazgatótanács nevezi ki egy 
meghosszabbítható, öt éves hivatali időre, 
az alábbi eljárás szerint:

„(5a) Amikor a Hatóság egy vagy több 
testület esetében a szükséges szakértelem 
hiányát azonosítja, az ügyvezető igazgató 
a testület(ek)be való kinevezés céljából 
további tagokat javasol az igazgatótanács 
számára, a bekezdésekben meghatározott 
eljárás szerint.

a) Az ügyvezető igazgató az 
igazgatótanáccsal folytatott konzultáció 
után kérelmet küld a tagállamoknak az 
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egyes tudományos testületek 
multidiszciplináris szakértelemre irányuló 
igényeivel, amelyben feltünteti a 
tagállamok által kijelölendő szakértők 
számát. Az ügyvezető igazgató tájékoztatja 
a tagállamokat a Hatóság függetlenségre 
vonatkozó politikájáról és a tudományos 
testületek tagjaira érvényes végrehajtási 
szabályokról. A tagállamok pályázati 
felhívást tesznek közzé a szakértők 
kijelölésének érdekében. Az ügyvezető 
igazgató tájékoztatja az igazgatótanácsot a 
tagállamoknak küldött kérelmekről.

b) A tagállamok kijelölik a 
szakértőket, amelyek együttes száma eléri 
az ügyvezető igazgató által megjelölt 
számot. Minden tagállam legalább 12 
tudományos szakértőt jelöl ki. A 
tagállamok egyéb tagállamok 
állampolgárait is kijelölhetik.

c) A tagállamok által végzett kijelölés 
alapján az ügyvezető igazgató minden 
tudományos testület számára összeállítja a 
szakértők névjegyzékét, amelyeken a 
kinevezendő tagok számánál több szakértő 
szerepel. Az ügyvezető igazgatónak 
lehetősége van arra, hogy ne állítson össze 
ilyen névjegyzéket, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a d) pontban 
meghatározott kiválasztási kritériumok 
következtében a kijelölések nem teszik 
lehetővé számára egy bővebb névjegyzék 
összeállítását. Az ügyvezető igazgató 
kinevezés céljából az igazgatótanács elé 
terjeszti a névjegyzéket.

d) A tagállamok általi kijelölés, az 
ügyvezető igazgató általi kiválasztás és az 
igazgatótanács általi kinevezés az alábbi 
kritériumok alapján történik:

i. Magas szintű tudományos 
szakértelem;

ii. Függetlenség és az 
összeférhetetlenség hiánya, a 37. cikk 
(2) bekezdésének, illetve a Hatóság 
függetlenségre vonatkozó politikájának és 
a tudományos testületek tagjainak 
függetlenségére vonatkozó végrehajtási 
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szabályoknak megfelelően;

iii. Annak a testületnek a 
multidiszciplináris szakértelem iránti 
igénye, amelybe a szakértőt kinevezik és 
az alkalmazandó nyelvi rendszer.

e) Az igazgatótanács biztosítja, hogy 
a végső kinevezésekkel a lehető 
legszélesebb földrajzi képviselet valósul 
meg.

(5b) Amikor a Hatóság egy vagy több 
testület esetében a szükséges szakértelem 
hiányát azonosítja, az ügyvezető igazgató 
a testület(ek)be való kinevezés céljából 
további tagokat javasol az igazgatótanács 
számára, az (5) bekezdésben 
meghatározott eljárás szerint.

(5b) Az igazgatótanács az ügyvezető 
igazgató javaslata alapján szabályokat 
fogad el a jelen cikk (5a) és 
(5b) bekezdéseiben meghatározott 
eljárások részletes szervezésére és 
ütemezésére vonatkozóan.

(5c) Az igazgatótanács az ügyvezető 
igazgató javaslata alapján szabályokat 
fogad el a jelen cikk (5a) és 
(5b) bekezdéseiben meghatározott 
eljárások részletes szervezésére és 
ütemezésére vonatkozóan.

(5 c) A tudományos testületek tagjai a 
37. cikk (2) bekezdésének és a Hatóság 
belső intézkedéseinek megfelelően 
függetlenül járnak el, és nem merülnek 
fel velük kapcsolatban 
összeférhetetlenségek. Rendelkeznek 
olyan eszközökkel, amelyek lehetővé 
teszik, hogy elegendő időt és erőfeszítést 
fordíthassanak a Hatóság munkájához 
való hozzájárulásra, nem kapnak 
semmilyen utasítást semmilyen nemzeti 
szintről, és az uniós szintű 
kockázatértékelési rendszerhez való 
független tudományos hozzájárulásukat 
elsődleges feladatként ismerik el az 
élelmiszerlánc védelmének és 
biztonságának szempontjából.

(5d) A tagállamok intézkedéseket 
vezetnek be, amelyek lehetővé teszik a 
tudományos testületek tagjai számára, 
hogy a 37. cikk (2) bekezdésének és a 
Hatóság belső intézkedéseinek 
megfelelően függetlenül járjanak el, és ne 
merüljenek fel velük kapcsolatban 
összeférhetetlenségek. A tagállamok 
biztosítják, hogy a tudományos testületek 
tagjai számára olyan eszközök álljanak 
rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik, 
hogy elegendő időt és erőfeszítést 
fordíthassanak a Hatóság munkájához 
való hozzájárulásra. A tagállamok 

(5d) Adott esetben a tagállamok 
biztosítják, hogy az ilyen tudományos 
szakértőket foglalkoztató állami szervek és 
az ilyen tudományos szakértőket 
foglalkoztató tudományos szervek 
prioritásainak meghatározásáért felelős 
közigazgatási szervek végrehajtsák azokat 
az intézkedéseket, amelyek szükségesek 
annak biztosításához, hogy teljesüljenek 
az (5c) bekezdésben szereplő feltételek.
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biztosítják, hogy a tudományos testületek 
tagjai ne kapjanak semmilyen utasítást 
semmilyen nemzeti szintről, és hogy az 
uniós szintű kockázatértékelési 
rendszerhez való független tudományos 
hozzájárulásukat elsődleges feladatként 
ismerjék el az élelmiszerlánc védelmének 
és biztonságának szempontjából.

(5e) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ilyen tudományos szakértőket 
foglalkoztató állami szervek és az ilyen 
tudományos szakértőket foglalkoztató 
tudományos szervek prioritásainak 
meghatározásáért felelős közigazgatási 
szervek végrehajtsák az (5d) bekezdésben 
szereplő intézkedéseket.

(5e) A Hatóság támogatást nyújt a 
testületek feladatainak elvégzéséhez azzal, 
hogy megszervezi a munkájukat, 
különösen a Hatóság alkalmazottai vagy a 
36. cikkben említett kijelölt nemzeti 
tudományos szervezetek által végzendő 
előkészítő munkát, többek között azáltal, 
hogy adott esetben megszervezi a 
szakvélemények elkészítését, amelyeket a 
testületek elfogadás előtt szakértői 
vizsgálat alá vetnek.

(5f) A Hatóság támogatást nyújt a 
testületek feladatainak elvégzéséhez azzal, 
hogy megszervezi a munkájukat, 
különösen a Hatóság alkalmazottai vagy a 
36. cikkben említett kijelölt nemzeti 
tudományos szervezetek által végzendő 
előkészítő munkát, többek között azáltal, 
hogy adott esetben megszervezi a 
szakvélemények elkészítését, amelyeket a 
testületek elfogadás előtt szakértői 
vizsgálat alá vetnek.

(5f) Az egyes testületek legfeljebb 21 
tagból állnak.”,

(5 g) Az egyes testületek legfeljebb 21 
tagból állnak.”,

Or. en

Módosítás 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 a bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) Az ügyvezető igazgató az a) Az ügyvezető igazgató tartalék
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igazgatótanáccsal folytatott konzultáció 
után kérelmet küld a tagállamoknak az 
egyes tudományos testületek 
multidiszciplináris szakértelemre irányuló 
igényeivel, amelyben feltünteti a 
tagállamok által kijelölendő szakértők 
számát. Az ügyvezető igazgató tájékoztatja 
a tagállamokat a Hatóság függetlenségre 
vonatkozó politikájáról és a tudományos 
testületek tagjaira érvényes végrehajtási 
szabályokról. A tagállamok pályázati 
felhívást tesznek közzé a szakértők 
kijelölésének érdekében. Az ügyvezető 
igazgató tájékoztatja az igazgatótanácsot a 
tagállamoknak küldött kérelmekről.

névjegyzék-tervezetet állít össze az 
alkalmas jelentkezőkből. A lista legalább 
kétszer annyi jelöltet tartalmaz, mint 
ahány a tudományos testület betöltéséhez 
szükséges. Az ügyvezető igazgató a 
tartaléknévjegyzék-tervezetet továbbítja az 
igazgatótanácsnak, jelezve az egyes 
tudományos testületek multidiszciplináris 
szakértelemre irányuló igényeit, amelyben 
feltünteti a tagállamok által kijelölendő 
szakértők számát. Az ügyvezető igazgató 
tájékoztatja az igazgatótanácsot a Hatóság 
függetlenségre vonatkozó politikájáról és a 
tudományos testületek tagjaira érvényes 
végrehajtási szabályokról.

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja, hogy nagyobb szerepet biztosítson az EFSA 
igazgatótanácsának, amelyben a tagállamok képviseltetik magukat, a szakértők EFSA 
tudományos testületébe történő kinevezésének folyamatában. Lehetővé teszi továbbá annak 
elkerülését, hogy a tagállamok saját tagságra irányuló érdeklődésnyilvánítási felhívást 
szervezzenek, ami nagy egyenlőtlenségeket eredményezhet a szakértőik függetlenségére 
vonatkozó szabályok végrehajtásában.

Módosítás 253
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A tagállamok kijelölik a 
szakértőket, amelyek együttes száma eléri 
az ügyvezető igazgató által megjelölt 
számot. Minden tagállam legalább 12
tudományos szakértőt jelöl ki. A 
tagállamok egyéb tagállamok 
állampolgárait is kijelölhetik.

b) A tagállamok ezután kijelölhetik a 
szakértőket a megjelölt területekre, de ezt 
a felhívás alapján kell megtenniük. A 
kijelölt szakértők aktív kutatást végző és 
kutatási eredményeiket tudományos 
folyóiratban publikáló tudósok. A 
tagállamok egyéb tagállamok 
állampolgárait is kijelölhetik.
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Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 20. módosításon alapul. Ez a rendelkezés az EFSA szakvéleményei 
kiválóságának biztosításához szükséges. Manapság a „tudományos szakértők” közül sokan 
közalkalmazottak, akik szinte soha semmit nem publikáltak.

Módosítás 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 a bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A tagállamok kijelölik a 
szakértőket, amelyek együttes száma eléri
az ügyvezető igazgató által megjelölt 
számot. Minden tagállam legalább 12 
tudományos szakértőt jelöl ki. A 
tagállamok egyéb tagállamok 
állampolgárait is kijelölhetik.

b) Legkésőbb három hónappal a 
tartalék névjegyzék-tervezet kézhezvételét 
követően az igazgatótanács véleményt 
nyilvánít az ügyvezető igazgató által 
kiválasztott jelöltekre vonatkozóan.

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja, hogy nagyobb szerepet biztosítson az EFSA 
igazgatótanácsának, amelyben a tagállamok képviseltetik magukat, a szakértők EFSA 
tudományos testületébe történő kinevezésének folyamatában. Lehetővé teszi továbbá annak 
elkerülését, hogy a tagállamok saját tagságra irányuló érdeklődésnyilvánítási felhívást 
szervezzenek, ami nagy egyenlőtlenségeket eredményezhet a szakértőik függetlenségére 
vonatkozó szabályok végrehajtásában.

Módosítás 255
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 a bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az adott esetben a tagállamok által 
kijelölt szakértők mellett a Hatóság 
felhívást tesz közzé az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában, a témával foglalkozó 
vezető tudományos kiadványokban és a 
Hatóság weboldalán, és aktívan megkeresi 
a különböző szakterületek releváns 
felsőoktatási intézményeit. A tagállamok 
biztosítják a felhívás széles körben történő 
terjesztését a tudományos közösségben.

Or. en

Indokolás

Az előadó által javasolt 21. módosításon alapul. Ez a rendelkezés az EFSA szakvéleményei 
kiválóságának biztosításához szükséges. Manapság a „tudományos szakértők” közül sokan 
közalkalmazottak, akik szinte soha semmit nem publikáltak.

Módosítás 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 a bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) A tagállamok által végzett kijelölés
alapján az ügyvezető igazgató minden 
tudományos testület számára összeállítja a 
szakértők névjegyzékét, amelyeken a 
kinevezendő tagok számánál több szakértő 
szerepel. Az ügyvezető igazgatónak 
lehetősége van arra, hogy ne állítson össze 
ilyen névjegyzéket, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a d) pontban 
meghatározott kiválasztási kritériumok 
következtében a kijelölések nem teszik 
lehetővé számára egy bővebb névjegyzék 
összeállítását. Az ügyvezető igazgató 
kinevezés céljából az igazgatótanács elé 

c) Az igazgatóság által benyújtott 
preferenciák alapján az ügyvezető 
igazgató minden tudományos testület 
számára összeállítja a jelöltek tartalék
névjegyzékét, amelyeken a kinevezendő 
tagok számánál több szakértő szerepel.
Ezen eljárás keretében az ügyvezető 
igazgató figyelembe veszi az 
igazgatótanács által benyújtott 
véleményeket. Az ügyvezető igazgatónak 
lehetősége van arra, hogy ne állítson össze 
ilyen névjegyzéket, amennyiben 
bizonyítani tudja, hogy a d) pontban 
meghatározott kiválasztási kritériumok 
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terjeszti a névjegyzéket. következtében a kijelölések nem teszik 
lehetővé számára egy bővebb névjegyzék
összeállítását. Az ügyvezető igazgató 
kinevezés céljából az igazgatótanács elé 
terjeszti a névjegyzéket.

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja, hogy nagyobb szerepet biztosítson az EFSA 
igazgatótanácsának, amelyben a tagállamok képviseltetik magukat, a szakértők EFSA 
tudományos testületébe történő kinevezésének folyamatában. Lehetővé teszi továbbá annak 
elkerülését, hogy a tagállamok saját tagságra irányuló érdeklődésnyilvánítási felhívást 
szervezzenek, ami nagy egyenlőtlenségeket eredményezhet a szakértőik függetlenségére 
vonatkozó szabályok végrehajtásában.

Módosítás 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 a bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) A tagállamok általi kijelölés, az 
ügyvezető igazgató általi kiválasztás és az 
igazgatótanács általi kinevezés az alábbi 
kritériumok alapján történik:

d) Az ügyvezető igazgató általi 
előzetes kiválasztás, az igazgatótanács 
által kifejezett preferenciák, az ügyvezető 
igazgató általi kiválasztás és az 
igazgatótanács általi kinevezés az alábbi 
kritériumok alapján történik:

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja, hogy nagyobb szerepet biztosítson az EFSA
igazgatótanácsának, amelyben a tagállamok képviseltetik magukat, a szakértők EFSA 
tudományos testületébe történő kinevezésének folyamatában. Lehetővé teszi továbbá annak 
elkerülését, hogy a tagállamok saját tagságra irányuló érdeklődésnyilvánítási felhívást 
szervezzenek, ami nagy egyenlőtlenségeket eredményezhet a szakértőik függetlenségére 
vonatkozó szabályok végrehajtásában.
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Módosítás 258
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 a bekezdés – d pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. Magas szintű tudományos 
szakértelem;

i. Magas szintű tudományos 
szakértelem; ebbe beletartozik legalább az, 
hogy a szakértő aktív kutatást végez, és 
kutatási eredményeit tudományos 
folyóiratban publikálja;

Or. en

Módosítás 259
Simona Bonafè

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 a bekezdés – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. Annak a testületnek a 
multidiszciplináris szakértelem iránti 
igénye, amelybe a szakértőt kinevezik és az 
alkalmazandó nyelvi rendszer.

iii. Egy speciális anyag értékeléséhez 
szükséges kompetenciák teljesítése, és 
annak a testületnek a multidiszciplináris 
szakértelem iránti igénye, amelybe a 
szakértőt kinevezik és az alkalmazandó 
nyelvi rendszer.

Or. en

Módosítás 260
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 a bekezdés – d pont – iii a alpont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. Egy, az ilyen értékeléshez 
szükséges kompetenciákkal rendelkező, az 
adott értékelésért felelős testület 
szakértelmének biztosítása, az adott 
témakör megértésének bizonyítása és a 
legmegfelelőbb módszer elfogadása, 
amely különböző, ha kémiai szintézissel 
nyert vegyületekről vagy komplex 
természetes anyagokról van szó;

Or. en

Indokolás

Mivel a vállalatok hajlandók beruházni olyan tanulmányokba, amelyek igazolják a 
természetes anyagokból készült termékek hatékonyságát és biztonságosságát, az értékelésért 
felelős testületnek megfelelő szakértelemmel kell rendelkeznie annak biztosítására, hogy az 
elfogadott kritériumok figyelembe vegyék azoknak az anyagoknak a jellemzőit, és amennyiben 
nemzetközi szinten nincsenek érvényben releváns vagy teljes mértékben megfelelő normák, 
határozzanak meg megfelelő normákat.

Módosítás 261
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Amikor a Hatóság egy vagy több 
testület esetében a szükséges szakértelem 
hiányát azonosítja, az ügyvezető igazgató a 
testület(ek)be való kinevezés céljából 
további tagokat javasol az igazgatótanács 
számára, az (5) bekezdésben meghatározott 
eljárás szerint.

(5b) Amikor a Hatóság egy vagy több 
testület esetében a szükséges szakértelem 
hiányát azonosítja, az ügyvezető igazgató a 
testület(ek)be való kinevezés céljából 
további tagokat javasol az igazgatótanács 
számára, az (5) bekezdésben meghatározott 
eljárás szerint. Az ilyen kiegészítő tagokat 
rövid hivatali időre lehet kinevezni, többek 
között egyetlen alkalmazás 
kockázatelemzésében való 
együttműködéshez.
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Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja a Bizottság és a Parlament képviselőinek leváltására az 
igazgatótanácsban.

Módosítás 262
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) Amikor a Hatóság egy vagy több 
testület esetében a szükséges szakértelem 
hiányát azonosítja, az ügyvezető igazgató a 
testület(ek)be való kinevezés céljából 
további tagokat javasol az igazgatótanács 
számára, az (5) bekezdésben meghatározott 
eljárás szerint.

(5b) Amikor az Igazgatótanács egy 
vagy több testület esetében a szükséges 
szakértelem hiányát azonosítja, az 
ügyvezető igazgató a testület(ek)be való 
kinevezés céljából további tagokat javasol 
az igazgatótanács számára, az 
(5) bekezdésben meghatározott eljárás 
szerint.

Or. en

Indokolás

Figyelemmel az igazgatótanács megfelelő széles körű szakértelmére és a tudományos testület 
tagjainak kinevezésében betöltött szerepére, illetve felelősségére, tanácsos, hogy az 
igazgatótanács saját maga azonosítsa a testületek szakértelmében tapasztalható esetleges 
hiányosságokat.

Módosítás 263
Simona Bonafè

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 b bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 b) Amikor a Hatóság egy vagy több 
testület esetében a szükséges szakértelem 
hiányát azonosítja, az ügyvezető igazgató a 
testület(ek)be való kinevezés céljából 
további tagokat javasol az igazgatótanács 
számára, az (5) bekezdésben meghatározott 
eljárás szerint.

(5 b) Amikor az Igazgatótanács egy 
vagy több testület esetében a szükséges 
szakértelem hiányát azonosítja, az 
ügyvezető igazgató a testület(ek)be való 
kinevezés céljából további tagokat javasol 
az igazgatótanács számára, az 
(5) bekezdésben meghatározott eljárás 
szerint.

Or. en

Módosítás 264
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 c a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5ca) A testületek tagjai kinevezésének 
indokait a nyilvánosság számára 
elérhetővé kell tenni az EFSA weboldalán 
e célból fenntartott oldalon, amely 
hivatkozik a 28. cikk (5a) bekezdésének 
d) pontjában meghatározott kiválasztási 
kritériumokra.

Or. en

Módosítás 265
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 d bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5d) A tagállamok intézkedéseket (5d) A tudományos testületek tagjai a 
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vezetnek be, amelyek lehetővé teszik a
tudományos testületek tagjai számára, 
hogy a 37. cikk (2) bekezdésének és a 
Hatóság belső intézkedéseinek megfelelően 
függetlenül járjanak el, és ne merüljenek
fel velük kapcsolatban 
összeférhetetlenségek. A tagállamok 
biztosítják, hogy a tudományos testületek 
tagjai számára olyan eszközök állnak 
rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik, 
hogy elegendő időt és erőfeszítést 
fordíthassanak a Hatóság munkájához való 
hozzájárulásra. A tagállamok biztosítják, 
hogy a tudományos testületek tagjai nem 
kapnak semmilyen utasítást semmilyen 
nemzeti szintről, és hogy az uniós szintű 
kockázatértékelési rendszerhez való 
független tudományos hozzájárulásukat 
elsődleges feladatként ismerik el az 
élelmiszerlánc védelmének és 
biztonságának szempontjából.

37. cikk (2) bekezdésének és a Hatóság 
belső intézkedéseinek megfelelően 
függetlenül járnak el, és nem merülnek fel 
velük kapcsolatban összeférhetetlenségek. 
Rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyek 
lehetővé teszik, hogy elegendő időt és 
erőfeszítést fordíthassanak a Hatóság 
munkájához való hozzájárulásra, nem 
kapnak semmilyen utasítást semmilyen 
nemzeti szintről, és az uniós szintű 
kockázatértékelési rendszerhez való 
független tudományos hozzájárulásukat 
elsődleges feladatként ismerik el az 
élelmiszerlánc védelmének és 
biztonságának szempontjából.

Or. en

Módosítás 266
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 e bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5e) A tagállamok biztosítják, hogy az 
ilyen tudományos szakértőket foglalkoztató 
állami szervek és az ilyen tudományos 
szakértőket foglalkoztató tudományos 
szervek prioritásainak meghatározásáért 
felelős közigazgatási szervek végrehajtják 
az (5d) bekezdésben szereplő 
intézkedéseket.

(5e) Adott esetben a tagállamok 
biztosítják, hogy az ilyen tudományos 
szakértőket foglalkoztató állami szervek és 
az ilyen tudományos szakértőket 
foglalkoztató tudományos szervek 
prioritásainak meghatározásáért felelős 
közigazgatási szervek végrehajtják azokat 
az intézkedéseket, amelyek szükségesek 
annak biztosításához, hogy teljesüljenek
az (5d) bekezdésben szereplő feltételek.

Or. en
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Módosítás 267
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 5 f bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5 f) A Hatóság támogatást nyújt a 
testületek feladatainak elvégzéséhez azzal, 
hogy megszervezi a munkájukat, 
különösen a Hatóság alkalmazottai vagy a 
36. cikkben említett kijelölt nemzeti 
tudományos szervezetek által végzendő 
előkészítő munkát, többek között azáltal, 
hogy adott esetben megszervezi a 
szakvélemények elkészítését, amelyeket a 
testületek elfogadás előtt szakértői 
vizsgálat alá vetnek.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez olyan helyzetet teremthet, ahol alapértelmezésként az EFSA alkalmazottai készítik el a 
tudományos szakvéleményeket, a testületi tagok pedig csak lepecsételik azokat. Ez nem 
elfogadható, mivel aláásná a 28. cikk szerinti tudományos szakvéleményt készítő független 
tudományos szakértőkre vonatkozó elgondolás egészét.

Módosítás 268
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c pont
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 9 b bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes tudományos testületek tagjainak 
a száma, az (5g) bekezdésben 
meghatározott maximális létszámon belül;

„Az egyes tudományos testületek tagjainak 
a száma, az (5f) bekezdésben 
meghatározott maximális létszámon belül.”
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Or. en

Módosítás 269
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – c a pont (új)
178/2002/EK rendelet
28 cikk – 9 bekezdés – 9 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A (9) bekezdés a 9. pont után a 
következő ponttal egészül ki:

9a. annak lehetősége a kérelmező 
számára, hogy – az EFSA-val történt 
ellenkező megállapodás hiányában és a 
Hatóság szakvélemény-tervezetének 
közzététele előtt – legfeljebb 6 hónap alatt 
új adatokkal adjon megoldást a kritikusan 
aggályos területekre.

Or. en

Indokolás

Egy dokumentáció ellenőrzésének folyamata során az EFSA találhat néhány kritikusan 
aggályos területet (ami a legtöbb esetben a speciális adatok hiányához kapcsolódó 
mérlegeléssel kapcsolatos), amelyeket később tükröz a végleges tudományos szakvéleménye. 
Miután azonban ezek az aggályok bekerültek az EFSA végleges véleményébe, a 
kérelmezőknek nincs lehetőségük megoldást találni ezekre az aggályokra, még akkor sem, ha 
sok esetben ezek már létező speciális adatokkal könnyen megoldhatók lennének.

Módosítás 270
Michel Dantin

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
28 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A szöveg a 28a. cikkel egészül ki
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„(1) Létre kell hozni az etikai 
normákkal és az összeférhetetlenségek 
megelőzésével foglalkozó bizottságot. A 
bizottság hat tagból áll, akiket az 
igazgatótanács előterjesztése alapján 
öt évre neveznek ki.

(2) Az etikai normákkal és az 
összeférhetetlenségek megelőzésével 
foglalkozó bizottság elé a következők 
terjeszthetnek ügyeket:

– a Hatóság igazgatótanácsa;

– a Tudományos Bizottság;

– a tudományos testületek;

– a Hatóság ügyvezető igazgatója.

– a Hatóság valamely tisztviselője.

(3) Az etikai bizottság működési 
szabályait a belső szabályzatában kell 
meghatározni.”

Or. fr

Indokolás

Ennek a módosításnak a célja az átláthatóság növelése és az összeférhetetlenségek elkerülése. 
A rendeletre irányuló javaslatnak rendelkezéseket kell tartalmaznia az etikai bizottság 
meghatározását illetően.

Módosítás 271
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
29 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 29. cikk (6) bekezdésének végére 
a következő mondatot kell beilleszteni:

„Nem teszik lehetővé bizonyos 
tudományos bizonyítékok a priori 
kizárását különösen akkor, ha ezeket 
szakmai vizsgálatot követően tették 
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közzé.”

Or. en

Indokolás

A glifozátra vonatkozó dokumentációban a kérelmező a rendelkezésre álló tudományos 
publikációk mindössze 52%-át nyújtotta be saját tanulmányával együtt. E tanulmányok 
többsége „korlátozott értékű” besorolást kapott, és így nem sok hatásuk volt az értékelésének 
eredményére. E módszertani torzítás eredményeképp az EFSA nagyobb súlyt helyez a 
kérelmező saját tanulmányaira. Éppen ellenkezőleg, a CIRC-et elemzésében kizárólag 
szakmai publikációk vezérelték. Egy, a 7. cikk szerinti elővigyázatosság elve által vezérelt 
kockázati elemzésnél nem szabadna, hogy lehetséges legyen a szakmai publikációk ilyen a 
priori elutasítása.

Módosítás 272
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
178/2002/EK rendelet
30 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 30. cikk a (4) bekezdést követően 
a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Amennyiben kiderül, hogy 
lényeges különbségek vannak bizonyos 
tudományos kérdések megítélésében, és a 
szóban forgó intézmény egy az Egyesült 
Nemzetek rendszerén belüli intézmény, a 
Hatóság és az érintett intézmény kötelesek 
együttműködni egymással és kiküszöbölni 
az eltéréseket annak érdekében, hogy meg 
lehessen állapítani az emberi egészségre, 
az állati egészségre és a környezetre 
jelentett lehetséges kockázat és hatás 
pontos körét, vagy kötelesek a Bizottság 
számára benyújtani egy, a vitatott 
tudományos kérdéseket tisztázó közös 
dokumentumot , és ismertetni az adatokra 
vonatkozó bizonytalanságokat. Ezt a 
tisztázó vagy vizsgálati dokumentumot 
nyilvánosságra hozzák.
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Or. en

Indokolás

Figyelemmel a nyilvánosság folyamat iránti bizalmatlanságára és a tudományos 
tanulmányokkal kapcsolatos kritikákra, nem tanácsos elhanyagolni azokat a helyzeteket, ahol 
a WHO vagy az UNEP vagy az ENSZ más struktúrái részéről lényeges különbségek vannak 
bizonyos tudományos kérdések megítélésében. A tagállamoknak és a Bizottságnak minden 
befolyásukat gyakorolniuk kell annak érdekében, hogy rábírják az érintett testületeket a 
közegészség érdekében történő együttműködésre.

Módosítás 273
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai tanácsot nyújtanak a 
vonatkozó rendelkezések és az 
engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében. A 
Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok 
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek.

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai írásban tanácsot 
nyújthatnak a vonatkozó rendelkezések és 
az engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében.

A Hatóság azon alkalmazottai, akik az 
(1) bekezdésben említett tanácsot nyújtják, 
nem vehetnek részt semmilyen olyan 
tudományos munkában, beleértve a 
28. cikk (5f) bekezdése szerinti 
tudományos munkát is, amely közvetlenül 
vagy közvetetten vonatkozik a tanácsadás 
tárgyát képező kérelemhez.

A Hatóság alkalmazottai által adott 
tanácsokat dokumentálni kell, és közzé 
kell tenni a Hatóság weboldalán 
közvetlenül a tanácsadást követően. 
Ennek hozzá kell járulnia egy Gyakran 
Ismételt Kérdések dokumentum 
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kidolgozásához annak érdekében, hogy a 
kérelmezők számára átfogóbb 
iránymutatásokat lehessen készíteni, és 
csökkenteni lehessen egy egyéni levelezés 
szükségességét. Az adott tanácsok nem 
érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek.

[A jelen rendelet hatálybalépésétől 
számított 36 hónapon belül] a Bizottság 
értékeli e cikknek a Hatóság működésére 
gyakorolt hatását. Különös figyelmet kell 
fordítani az alkalmazottak megnövekedett 
munkaterhére és mobilizálására, és arra, 
hogy ez eredményezett-e változást a 
Hatóság erőforrásaiban a közérdekű 
tevékenységek rovására.

Or. en

Módosítás 274
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai tanácsot nyújtanak a 
vonatkozó rendelkezések és az 
engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében. A 
Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek.

A kapott kérdések alapján a Hatóság 
iránymutatásokat tesz közzé a vonatkozó 
rendelkezések és az engedélyezési 
kérelmek tartalmára vonatkozó 
követelmények tekintetében. A Hatóság 
alkalmazottai által adott tájékoztatások
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek. A Hatóság biztosítja, 
hogy a kérelmezőkkel foglalkozó és őket 
tájékoztató alkalmazottai nem tagjai 
annak a csoportnak vagy tudományos 
testületnek, amely értékeli az általuk 
tájékoztatott kérelmező engedélyezés iránti 
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kérelmét. A Hatóság nyilvántartásba vesz 
és közzétesz minden egyes kérést, valamint 
a Hatóság által arra válaszul adott 
tájékoztatás tartalmát.

Or. en

Módosítás 275
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai tanácsot nyújtanak a 
vonatkozó rendelkezések és az 
engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében. A 
Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok 
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek.

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai konzultációs üléseket 
tartanak annak érdekében, hogy 
elmagyarázzák, milyen információkra van 
szükség, és hogyan kell elvégezni a 
tervezett termék minőségének, 
biztonságosságának és hatékonyságának 
igazolásához szükséges különböző 
vizsgálatokat és tanulmányokat. A 
Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok 
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek. A Hatóság azon 
alkalmazottai, akik tanácsot nyújtanak, 
nem vehetnek részt semmilyen olyan 
tudományos előkészítő munkában, amely 
közvetlenül vagy közvetetten vonatkozik a 
tanácsadás tárgyát képező kérelemhez.

Or. en

Módosítás 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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178/2002/EK rendelet
32 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai tanácsot nyújtanak a 
vonatkozó rendelkezések és az 
engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében. A 
Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok 
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek.

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai tanácsot nyújtanak a 
vonatkozó rendelkezések és az 
engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében. A 
Hatóság benyújtás előtti üléseket is 
biztosít az EFSA alkalmazottaival, vagy az
adott termék értékelésében nem érintett 
tudományos szakértőkkel a kérelmek 
alátámasztásához szükséges információk 
megvitatása érdekében, beleértve a 
szükséges vizsgálatokat, tanulmányokat és 
klinikai vizsgálatokat, amely során a kkv-
k elsőbbséget élveznek. A Hatóság 
alkalmazottai által adott tanácsok nem 
érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek.

Or. en

Módosítás 277
Giovanni La Via

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai tanácsot nyújtanak a 
vonatkozó rendelkezések és az 
engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében. A 
Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok 
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai tanácsot nyújtanak a 
vonatkozó rendelkezések és az 
engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében. A 
Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok 
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
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értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek.

értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek. A tanácsok 
megkönnyítenék az elkészítendő 
tanulmányok követelményeinek 
megértését és segítséget nyújtanának a 
tanulmányokban alkalmazandó 
kritériumokkal kapcsolatos útmutatók 
kidolgozásához abban az esetben, ha nem 
állnak rendelkezésre nemzetközi 
protokollok, vagy ha azok az adott esetben 
nem alkalmazhatók.

Or. en

Indokolás

A potenciális kérelmezők által elvégzett tanulmányok költsége magas, a tanulmány jellegétől 
függően akár milliós nagyságrendű is lehet. Fontos információt cserélni a Hatósággal, és 
különösen azon alkalmazottaival, akik koordinálják és felügyelik a tudományos szakértők 
munkáját. Ez biztosítaná, hogy a tanulmányok eredménye megfeleljen a tudományos értékelés 
céljának. Továbbá néhány esetben szükséges még a tanulmányok elvégzése előtt azonosítani a 
vonatkozó elfogadott kritériumokat.

Módosítás 278
Simona Bonafè

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai tanácsot nyújtanak a 
vonatkozó rendelkezések és az 
engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében. A 
Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok 
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek.

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai tanácsot nyújtanak a 
vonatkozó rendelkezések és az 
engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében. A 
Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok 
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek. A tanácsok 
megkönnyítenék az elkészítendő 
tanulmányok követelményének megértését 
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és segítséget nyújtanának a 
tanulmányokban alkalmazandó 
kritériumokkal kapcsolatos útmutatók 
kidolgozásához abban az esetben, ha nem 
állnak rendelkezésre nemzetközi 
protokollok, vagy ha azok az adott esetben 
nem alkalmazhatók.

Or. en

Módosítás 279
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 a cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai tanácsot nyújtanak a 
vonatkozó rendelkezések és az 
engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében. A 
Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok 
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek.

Az élelmiszerjogi engedélyezés potenciális 
kérelmezőinek kérésére a Hatóság 
alkalmazottai tanácsot nyújtanak a 
vonatkozó rendelkezések és az 
engedélyezési kérelmek tartalmára 
vonatkozó követelmények tekintetében. A 
Hatóság alkalmazottai által adott tanácsok 
nem érintik az engedélyezési kérelmek 
tudományos testületek általi utólagos 
értékelését, és azok szempontjából nem 
kötelező jellegűek. Az eljárás 
átláthatóságának biztosítása érdekében 
szükség van a tanácsok közzétételére.

Or. en

Indokolás

A javaslat (17) preambulumbekezdésének szellemével való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás 280
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Hatóság alkalmazottai által adott 
tanácsokat közzé kell tenni a Hatóság 
weboldalán. Ez nem érinti az 
engedélyezési kérelmek tudományos
testületek általi utólagos értékelését, és 
azok szempontjából nem kötelező 
jellegűek.

Or. en

Módosítás 281
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 a cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jelen rendelet hatálybalépését követő 
36 hónapon belül a Bizottság értékeli e 
cikknek a Hatóság működésére gyakorolt 
hatását. Különös figyelmet kell fordítani 
az alkalmazottak megnövekedett 
munkaterhére és mobilizálására, és arra, 
hogy ez eredményezett-e változást a 
Hatóság erőforrásaiban a közérdekű 
tevékenységek rovására.

Or. en

Módosítás 282
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezennel létrejön a vállalkozók által 
az uniós élelmiszerjog szerinti engedély 
megszerzése érdekében megrendelt 
tanulmányok uniós nyilvántartása. A 
vállalkozók késedelem nélkül bejelentik a 
Hatóságnál az uniós élelmiszerjog szerinti 
jövőbeli engedélyezési kérelmek 
alátámasztására megrendelt tanulmányok
tárgyát. A nyilvántartást a Hatóság kezeli.

(1) Ezennel létrejön a vállalkozók által 
az uniós élelmiszerjog szerinti engedély 
megszerzése vagy megújítása érdekében 
megrendelt tanulmányok uniós 
nyilvántartása. A vállalkozók késedelem 
nélkül bejelentik a Hatóságnál az uniós 
élelmiszerjog szerinti jövőbeli 
engedélyezési kérelmek alátámasztására az 
Unión belül és kívül megrendelt minden 
tanulmány és kutatási 
feladatmeghatározás tárgyát. A 
nyilvántartást a Hatóság kezeli.

Or. en

Módosítás 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezennel létrejön a vállalkozók által 
az uniós élelmiszerjog szerinti engedély 
megszerzése érdekében megrendelt 
tanulmányok uniós nyilvántartása. A 
vállalkozók késedelem nélkül bejelentik a 
Hatóságnál az uniós élelmiszerjog szerinti 
jövőbeli engedélyezési kérelmek 
alátámasztására megrendelt tanulmányok 
tárgyát. A nyilvántartást a Hatóság kezeli.

(1) Ezennel létrejön a vállalkozók által 
az uniós élelmiszerjog szerinti engedély 
megszerzése vagy megújítása érdekében 
megrendelt tanulmányok uniós 
nyilvántartása. A vállalkozók késedelem 
nélkül bejelentik a Hatóságnál az uniós 
élelmiszerjog szerinti jövőbeli 
engedélyezési vagy megújítási kérelmek 
alátámasztására az Unión belül és kívül 
megrendelt tanulmányok tárgyát. A 
nyilvántartást a Hatóság kezeli.

Or. en
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Módosítás 284
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezennel létrejön a vállalkozók által 
az uniós élelmiszerjog szerinti engedély 
megszerzése érdekében megrendelt 
tanulmányok uniós nyilvántartása. A 
vállalkozók késedelem nélkül bejelentik a 
Hatóságnál az uniós élelmiszerjog szerinti 
jövőbeli engedélyezési kérelmek 
alátámasztására megrendelt tanulmányok 
tárgyát. A nyilvántartást a Hatóság kezeli.

(1) Ezennel létrejön a vállalkozók által 
az uniós élelmiszerjog szerinti engedély 
megszerzése érdekében megrendelt 
tanulmányok uniós nyilvántartása. A 
vállalkozók késedelem nélkül bejelentik a 
Hatóságnál az uniós élelmiszerjog szerinti 
jövőbeli engedélyezési kérelmek 
alátámasztására megrendelt tanulmányok 
tárgyát és fő kutatási kérdéseit. A 
nyilvántartást a Hatóság kezeli.

Or. en

Módosítás 285
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezennel létrejön a vállalkozók által 
az uniós élelmiszerjog szerinti engedély 
megszerzése érdekében megrendelt 
tanulmányok uniós nyilvántartása. A 
vállalkozók késedelem nélkül bejelentik a 
Hatóságnál az uniós élelmiszerjog szerinti 
jövőbeli engedélyezési kérelmek
alátámasztására megrendelt tanulmányok 
tárgyát. A nyilvántartást a Hatóság kezeli.

(1) Ezennel létrejön a vállalkozók által 
az uniós élelmiszerjog szerinti engedély 
megszerzésével kapcsolatban megrendelt 
tanulmányok uniós nyilvántartása. A 
vállalkozók késedelem nélkül bejelentik a 
Hatóságnál az uniós élelmiszerjog szerinti 
jövőbeli engedélyezési kérelmekhez 
kapcsolódó tanulmányok tárgyát. A 
nyilvántartást a Hatóság kezeli.

Or. en
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Módosítás 286
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési 
kötelezettség az ilyen tanulmányokat végző 
uniós laboratóriumokra is vonatkozik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési 
kötelezettség a tanulmányokat végző 
minden intézményre vonatkozik, beleértve 
a laboratóriumokat, intézeteket vagy 
egyetemeket.

Or. en

Módosítás 287
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Egy megrendelt, de 
nyilvántartásba nem vett tanulmányból 
származó adatok a kockázatértékelésnél 
nem használhatók fel.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés azt garantálja, hogy a kérelmezők ne válogassák ki a számukra kedvező 
kutatási eredményeket, hanem azok mindegyike legyen megismerhető és elérhető, lehetővé 
téve a teljes körű értékelést.

Módosítás 288
Anja Hazekamp
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A tárgy csak abban az esetben 
engedélyezhető, ha a nyilvántartásba vett 
tanulmányok valamennyi adatát 
benyújtják.

Or. en

Módosítás 289
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bejelentett információt csak 
akkor hozzák nyilvánosságra, ha a 
kapcsolódó engedélyezési kérelmet 
benyújtották, és miután a Hatóság a 
38. cikknek, valamint a 39.–39f. cikkeknek 
megfelelően a kísérő tanulmányok 
közzétételéről dönt.

(3) A bejelentett információt 
strukturált módon hozzák nyilvánosságra, 
a Hatóság weboldalán e célból fenntartott 
oldalon a tanulmányok nyilvános 
nyilvántartásában, ha a kapcsolódó 
engedélyezési kérelmet benyújtották, és 
közvetlenül miután a Hatóság a 
38. cikknek, valamint a 39.–39f. cikkeknek 
megfelelően a kísérő tanulmányok 
közzétételéről dönt. A közzététel mindig 
tartalmazza a tanulmány szerzőinek a 
nevét, kivéve, ha a gerinces állatokon 
végzett kísérletekben részt vevő 
természetes személyről van szó. A 
bejelentett információt strukturált módon 
hozzák nyilvánosságra, a Hatóság 
weboldalán e célból fenntartott oldalon a 
tanulmányok nyilvános 
nyilvántartásában, ha a kapcsolódó 
engedélyezési kérelmet benyújtották, és 
közvetlenül miután a Hatóság a 
38. cikknek, valamint a 39.–
39f. cikkeknek megfelelően a kísérő 
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tanulmányok közzétételéről dönt. A 
közzététel mindig tartalmazza a 
tanulmány szerzőinek a nevét, kivéve, ha 
a gerinces állatokon végzett kísérletekben 
részt vevő természetes személyről van szó.

Or. en

Indokolás

Az európai ombudsman ajánlása: Lehetővé teszi a kutatótársaknak a kísérletek 
megismétlésével, és a nyilvánosság számára annak ellenőrzését, hogy fennáll-e bármilyen 
összeférhetetlenség.

Módosítás 290
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bejelentett információt csak 
akkor hozzák nyilvánosságra, ha a 
kapcsolódó engedélyezési kérelmet 
benyújtották, és miután a Hatóság a 
38. cikknek, valamint a 39.–
39f. cikkeknek megfelelően a kísérő 
tanulmányok közzétételéről dönt.

(3) A bejelentett információt csak 
akkor hozzák nyilvánosságra, ha a 
kapcsolódó engedélyezési kérelmet 
benyújtották.

Or. en

Módosítás 291
Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bejelentett információt csak 
akkor hozzák nyilvánosságra, ha a 
kapcsolódó engedélyezési kérelmet 
benyújtották, és miután a Hatóság a 
38. cikknek, valamint a 39.–39f. cikkeknek 
megfelelően a kísérő tanulmányok 
közzétételéről dönt.

(3) A bejelentett információt csak 
akkor hozzák nyilvánosságra, ha a 
kapcsolódó engedélyezési kérelmet 
benyújtották, és miután a Hatóság a 
38. cikknek, valamint a 39.–39f. cikkeknek 
megfelelően a kísérő tanulmányok 
közzétételéről dönt, és közzéteszi
tudományos szakvélemény-tervezetét.

Or. en

Módosítás 292
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben a Hatóság egy 
kérelmezőtől további adatokat kér be és 
kap, ezeket az adatokat ilyenként 
megjelölve szintén fel kell venni az uniós 
nyilvántartásba és a nyilvánosság 
rendelkezésére kell bocsátani.

Or. en

Indokolás

Ez a rendelkezés az ombudsman ajánlására került a szövegbe annak elkerülése érdekében, 
hogy a nyilvánosság úgy érzékelje, hogy a dokumentáció nem teljes.

Módosítás 293
Anja Hazekamp

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
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178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Hatóság belső szabályaiban 
rögzíti az (1) és (2) bekezdésekben 
meghatározott bejelentési kötelezettség 
végrehajtásának gyakorlati rendelkezéseit, 
beleértve a bejelentési kötelezettség 
elmulasztásának következményeit. A 
rendelkezéseknek ugyanakkor összhangban 
kell lenniük ezzel a rendelettel és a többi 
uniós ágazati élelmiszerjogi 
szabályozással.

(4) A Hatóság belső szabályaiban 
rögzíti az (1) és (2) bekezdésekben 
meghatározott bejelentési kötelezettség 
végrehajtásának gyakorlati rendelkezéseit, 
beleértve a bejelentési kötelezettség 
elmulasztásának következményeit. A 
rendelkezéseknek ugyanakkor összhangban 
kell lenniük ezzel a rendelettel és a többi 
uniós ágazati élelmiszerjogi 
szabályozással. Az uniós élelmiszerjog 
alapján engedélyt megszerezni szándékozó 
vállalkozók csak olyan tanulmányokra 
támaszkodhatnak, amelyeket ők vagy az 
uniós laboratóriumok megfelelően 
bejelentettek a Hatóságnak.

Or. en

Módosítás 294
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Hatóság belső szabályaiban 
rögzíti az (1) és (2) bekezdésekben 
meghatározott bejelentési kötelezettség 
végrehajtásának gyakorlati rendelkezéseit, 
beleértve a bejelentési kötelezettség 
elmulasztásának következményeit. A 
rendelkezéseknek ugyanakkor összhangban 
kell lenniük ezzel a rendelettel és a többi 
uniós ágazati élelmiszerjogi 
szabályozással.

(4) A Hatóság belső szabályaiban 
rögzíti az (1) és (2) bekezdésekben 
meghatározott bejelentési kötelezettség 
végrehajtásának gyakorlati rendelkezéseit. 
A rendelkezéseknek ugyanakkor 
összhangban kell lenniük ezzel a 
rendelettel és a többi uniós ágazati 
élelmiszerjogi szabályozással.

Or. en
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Indokolás

A bejelentési kötelezettség be nem tartásának következményeit nem szabad belső szabályokra 
bízni. Azt a jogalapot megteremtő jogi aktusban kell szabályozni (lásd az alábbi módosítást).

Módosítás 295
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján szankciókat 
határoz meg a bejelentési kötelezettség 
megsértésére.

Or. en

Módosítás 296
Martin Häusling

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
178/2002/EK rendelet
32 b cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A bejelentési kötelezettség 
elmulasztása az engedély iránti kérelem 
elutasítását eredményezi.

Or. en

Indokolás

A rendeletben megállapított alaki követelmények be nem tartása természetesen a kérelmező
által kérelmezett engedély elutasítását kell, hogy eredményezze.
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