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VÉLEMÉNY

a Halászati Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelési modell 
átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, illetve [az általános élelmiszerjogról 
szóló] 178/2002/EK rendelet, [a géntechnológiával módosított szervezetek 
környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló] 2001/18/EK irányelv, [a 
géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról szóló] 
1829/2003/EK rendelet, [a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról 
szóló] 1831/2003/EK rendelet, [a füstaromákról szóló] 2065/2003/EK rendelet, 
[az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokról szóló] 1935/2004/EK 
rendelet, [az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-
aromák egységes engedélyezési eljárásáról szóló] 1331/2008/EK rendelet, [a 
növényvédő szerekről szóló] 1107/2009/EK rendelet, valamint [az új 
élelmiszerekről szóló] (EU) 2015/2283 rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

A vélemény előadója: Ricardo Serrão Santos
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RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó:

- úgy véli, hogy az uniós polgárok számára kulcsfontosságú a piacon forgalmazott 
élelmiszerek élelmiszer-biztonságának garantálása, valamint a magas szintű biztonsági 
előírások fenntartása;

- kiemeli, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) fontos szerepet játszik 
különösen a Bizottság, a Parlament és a tagállamok számára nyújtott tudományos tanácsadás 
vonatkozásában;

- kedvezően értékeli az általános élelmiszerjog aktualizálására irányuló európai 
bizottsági javaslatot, különös tekintettel az átláthatósági szabályoknak a kockázatértékelés 
vonatkozásában történő egyértelműsítésére, valamint az EFSA által az értékelések keretében 
felhasznált tanulmányok megbízhatóságának, tárgyilagosságának és függetlenségének 
fokozott garantálására;

- meggyőződése szerint meg kell teremteni annak feltételeit, hogy az uniós polgárok 
teljes mértékben megbízzanak az uniós ügynökségekben és hatóságokban, köztük az EFSA-
ban, és ezt a bizalmat csak átlátható és világos szabályokkal és módszertanokkal lehet 
kiérdemelni és fenntartani;

- hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni az EFSA kapacitását, hogy magas szintű 
tudományos szakértelemmel végezhesse munkáját valamennyi tevékenységi területén; 

- úgy véli, hogy a döntéseket számos területen, így itt is, a rendelkezésre álló legjobb 
tudományos ismeretekre kell alapozni, ezért fontosnak és szükségesnek tartja az EFSA 
kapacitásának növelését olyan tudósok bevonása révén, akik elismertek saját szakterületükön;

- kiemeli, hogy a gyors kockázatelemzést csak egy olyan átfogó és hatékony kockázati 
kommunikációs stratégia teszi lehetővé, amely a teljes kockázatelemzési eljárásba bevonja 
valamennyi érdekelt felet, és fenntartja a nyílt párbeszédet;

- aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a rendeletjavaslat nem tesz említést a 
halászatról és különösen az akvakultúráról, és emlékeztet arra, hogy a halászati termékek a 
legfontosabb és legegészségesebb állati fehérjeforrások közé tartoznak, valamint hogy ezen 
élelmiszerek legnagyobb piaca és világszerte legnagyobb fogyasztója az Európai Unió, amely 
jelenleg ezeknek a termékeknek 68%-át harmadik országokból hozza be;

- kiemeli, hogy a halászati termékek, amelyek a tudományos tanácsadók magas szintű 
munkacsoportja által 2017 novemberében a Bizottság elé terjesztett , „Az óceánokból 
származó élelmiszerek” című tudományos szakvélemény tárgyát képezik, fontos 
élelmiszerforrásként szolgálnak.



PE625.411v02-00 4/9 AD\1165080HU.docx

HU

MÓDOSÍTÁSOK

A Halászati Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Géntechnológiával módosított 
szervezet környezetbe történő szándékos 
kibocsátása vagy piacon, termékekben 
való forgalmazása nem engedélyezett, 
amennyiben az elővigyázatosság elvével 
ellentétes, és amennyiben nincsenek 
tudományos ismeretek az összes érintett 
területre (környezetvédelem, egészségügy, 
biológiai sokféleség, stb.) vonatkozó 
következményeket illetően.

Módosítás 2

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. Ezért helyénvaló, hogy a 
Hatóság igazgatótanácsában minden 
tagállam, valamint a civil társadalom és az 
ipar is képviseltesse magát, miközben 
előírás lenne, hogy ezek a képviselők 
különösen a kockázatértékelés területén 
megfelelő tapasztalattal rendelkezzenek.

Módosítás 3
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont
178/2002/EK rendelet
8a cikk – 1 bekezdés – 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 az egyértelműség elősegítése a 
kockázatkezelési ajánlások 
megfogalmazásában;

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a Bizottság által kinevezett és a 
Bizottságot képviselő két tag és póttag, 
akik szavazati joggal rendelkeznek.

a) a Bizottság által kinevezett és a 
Bizottságot képviselő két tag és két póttag, 
akik szavazati joggal rendelkeznek.

Módosítás 5

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

Módosítás 6

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

c) a civil társadalmat és az 
élelmiszerlánc érdekeit képviselő, 
szavazati joggal rendelkező hat tag: egy a 
fogyasztói szervezetek, egy a 
környezetvédelmi nem kormányzati 
szervezetek, egy a gazdálkodói 
szervezetek, egy a halászati és 
akvakultúra-szervezetek, egy az 
agrokémiai ipar és egy az élelmiszeripar
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.

Indokolás

A GMO-k és növényvédő szerek gyártóinak az érdekei eltérnek az élelmiszerek és adalékok 
gyártóinak érdekeitől. Ugyanez a helyzet a mezőgazdaság és a halászat/akvakultúra esetében 
is. Az Igazgatótanácsban jelen kell lenni a halászati és akvakultúra-szervezetek egy 
képviselőjének. Az Igazgatótanácsban ezért két külön iparági képviselőnek kell jelen lennie.

Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság szakértői ellenőrzéseket, 
többek között auditokat végeznek, amelyek 
útján megbizonyosodhatnak arról, hogy a 
kísérleteket végző intézmények eleget 
tesznek az uniós élelmiszerjog szerinti 
engedélyezési kérelem részeként a 

A Bizottság Élelmiszerügyi és 
Állategészségügyi Hivatalának (FVO) 
szakértői ellenőrzéseket, többek között 
auditokat végeznek, amelyek útján 
megbizonyosodhatnak arról, hogy a 
kísérleteket végző uniós és a harmadik 
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Hatósághoz benyújtott vizsgálatok és 
tanulmányok végzésére vonatkozó 
normáknak. Ezeknek az ellenőrzéseknek a 
megszervezése az illetékes tagállami 
hatóságokkal együttműködésben történik.

országbeli intézmények eleget tesznek az 
uniós élelmiszerjog szerinti engedélyezési 
kérelem részeként a Hatósághoz benyújtott 
vizsgálatok és tanulmányok végzésére 
vonatkozó normáknak. Ezeknek az 
ellenőrzéseknek a megszervezése az 
illetékes tagállami hatóságokkal vagy az 
érintett harmadik országgal
együttműködésben történik.

Indokolás

Az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal azon dolgozik, hogy hatékony ellenőrzési 
rendszereket biztosítson, és értékelje a megfelelést az európai uniós normákkal az Európai 
Unión belül, illetve az Európai Unióba exportáló harmadik országokban. Ez többnyire 
ellenőrzésekkel történik, amit az Élelmiszerügyi és Állategészségügyi Hivatal végez el a 
tagállamokban és az Európai Unióba exportáló harmadik országokban.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
178/2002/EK rendelet
39e cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés ellenére a gerinces 
állatokon végzett kísérletekben vagy a 
toxikológiai információk gyűjtésében részt 
vevő természetes személyek nevének és 
címének közzététele súlyosan sértené 
ezeknek a természetes személyeknek a 
magánélethez és sérthetetlenséghez való 
jogát, ezért nem hozhatók nyilvánosságra, 
kivéve ha azt kiemelkedően fontos 
közérdek indokolja.

2. Az (1) bekezdés ellenére a 
kísérletekben vagy a toxikológiai 
információk gyűjtésében részt vevő 
természetes személyek nevének és címének 
közzététele súlyosan sértené ezeknek a 
természetes személyeknek a magánélethez 
és sérthetetlenséghez való jogát, ezért nem 
hozhatók nyilvánosságra, kivéve ha azt 
kiemelkedően fontos közérdek indokolja.
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