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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0417/132 

Módosítás  132 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

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. 

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. 

Or. en 

Indokolás 

Ha a Hatóság tudományos szakvéleményének közzététele időpontjában teszik közzé az 

információkat, akkor figyelembe veszik mind a nyilvános hozzáférést, mind pedig a 

befektetések és a szellemi tulajdon védelmét. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/133 

Módosítás  133 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

178/2002/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, 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 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/134 

Módosítás  134 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

178/2002/EK rendelet 

38 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) az uniós élelmiszerjog szerinti 

engedélyezési kérelmeket alátámasztó 

tudományos adatok, tanulmányok és 

egyéb információk, beleértve a kérelmezők 

által benyújtott kiegészítő információkat, 

valamint az Európai Parlament, a 

Bizottság és a tagállamok tudományos 

támogatás, többek között tudományos 

szakvélemény iránti kérelmeit alátámasztó 

egyéb tudományos adatokat és 

információkat, a bizalmas és a személyes 

adatok 39.–39f. cikkek szerinti 

védelmének figyelembevételével. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Ennek a cikknek strukturáltabbnak kell lennie. Az előadó felosztja az információkat, mégpedig 

a) olyan információkra, amelyeket azonnal közzé kell tenni, és b) olyan információkra, 

amelyeket csak az EFSA tudományos szakvéleményének elfogadása után kell közzétenni. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/135 

Módosítás  135 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

178/2002/EK rendelet 

38 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az általa nyújtott tudományos 

támogatások, többek között tudományos 

szakvélemények alapját képező 

információk, a bizalmas és a személyes 

adatok 39.–39f. cikkek szerinti 

védelmének figyelembevételével; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

Ennek a cikknek strukturáltabbnak kell lennie. Az előadó felosztja az információkat, mégpedig 

a) olyan információkra, amelyeket azonnal közzé kell tenni, és b) olyan információkra, 

amelyeket csak az EFSA tudományos szakvéleményének elfogadása után kell közzétenni. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/136 

Módosítás  136 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont 

178/2002/EK rendelet 

38 cikk – 1 bekezdés – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i) a Hatóság által a potenciális 

kérelmezőknek a benyújtás előtti 

szakaszban a 32a. és a 32c. cikk szerint 

nyújtott tanácsok. 

törölve  

Or. en 

Indokolás 

Ennek a cikknek strukturáltabbnak kell lennie. Az előadó felosztja az információkat, mégpedig 

a) olyan információkra, amelyeket azonnal közzé kell tenni, és b) olyan információkra, 

amelyeket csak az EFSA tudományos szakvéleményének elfogadása után kell közzétenni.
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/137 

Módosítás  137 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új) 

178/2002/EK rendelet 

38 a cikk (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. A szöveg a következő 38a. cikkel 

egészül ki: 

 „38a. cikk 

 A EFSA konzultációkra vonatkozó 

iránymutatásai alapján, amelyek a 

kockázatértékelés átláthatóságának 

javítására irányulnak, a Hatóság egy 

három lépcsős eljárást követ. Először a 

Hatóság közzéteszi a tudományos 

szakvélemény tervezetét. 

 A Hatóság tudományos szakvéleményének 

közzétételével egyidejűleg a következő 

információkat is nyilvánosságra hozza: 

 a) tudományos adatok, tanulmányok 

és egyéb információk, amelyek az uniós 

élelmiszerjog hatálya alá tartozó 

engedélyezési kérelmeket alátámasztják, 

beleértve a kérelmezők által szolgáltatott 

kiegészítő információkat, valamint az 

Európai Parlament, a Bizottság és a 

tagállamok tudományos szakvélemény 

iránti kérelmeit támogató egyéb 

tudományos adatokat és információkat, 

figyelembe véve a bizalmas információk 

védelmét és a személyes adatok védelmét a 

39.–39f. cikkekkel összhangban; 
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 b)  a dokumentumok teljes körű 

alkalmazása, a bizalmas és a személyes 

adatok 39–39f. cikkek szerinti védelmének 

figyelembevételével; 

 c)  az általa nyújtott tudományos 

támogatások, többek között tudományos 

szakvélemények alapját képező 

információk, a bizalmas és a személyes 

adatok 39.–39f. cikkek szerinti 

védelmének figyelembevételével; 

 d)  információk a konzultációkról, 

amelyeket a Hatóság a 32a. és 32c. cikkel 

összhangban a kérelmek benyújtása előtt 

folytatott a kérelmezőkkel. 

 Véleménytervezetének közzétételét 

követően a Hatóság hat héten belül 

konzultál az érdekelt felekkel és a 

nyilvánossággal az engedélyezési 

kérelmeket alátámasztó tanulmányokról 

annak azonosítása érdekében, hogy 

rendelkezésre állnak-e releváns 

tudományos adatok vagy tanulmányok az 

engedélyezési kérelemben érintett 

tárgyban. A konzultáció eredményeit, 

beleértve az érdekelt felek által 

észrevételeket is, egy technikai jelentésben 

nyilvánosságra kell hozni, amelyet 

csatolni kell a Hatóság végleges 

tudományos szakvéleményéhez. A 

Hatóság a végleges tudományos 

szakvéleményében jelzi, hogyan 

foglalkozott az érdekelt felek 

észrevételeivel.” 

Or. en 

Indokolás 

A szerző egy három lépcsős megközelítést vezet be a kockázatértékelési eljárás 

átláthatóságának javítása érdekében az EFSA konzultációs iránymutatásai alapján, 

amelyeket a Hatóság már használ olyan anyagok felhasználásaira, amelyekre nem vonatkozik 

hivatalos kérelmezési eljárás (pl. aszpartám, biszfenol-A, koffein). Ez a módszer megfelelő 

egyensúlyt teremt a kérelmezők kereskedelmi érdekeinek védelme, valamint az érdekelt felek 

számára a tudományos kockázatértékelés átláthatóságának, láthatóságának és a 

nyitottságának javítása között. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/138 

Módosítás  138 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

178/2002/EK rendelet 

39 b cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a)  késedelem nélkül nyilvánosságra 

hozza a kérelmező által benyújtott nem 

bizalmas verziót;  

törölve  

Or. en 

Indokolás 

A tudományos adatokat és tanulmányokat, valamint az engedélyezési kérelmek alátámasztására 

szolgáló egyéb információkat csak akkor kellene közzétenni, ha a Hatóság közzéteszi tudományos 

eredményeit. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a versenytársak hozzáférnek az 

innovatív termékötletekkel vagy gyártási eljárásokkal kapcsolatos információkhoz. Emellett 

fennáll a kockázatértékelésre gyakorolt politikai befolyásolás veszélye is. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/139 

Módosítás  139 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

178/2002/EK rendelet 

39 b cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) írásban tájékoztatja a kérelmezőt 

közzétételi szándékáról és annak okairól, 

mielőtt a Hatóság hivatalos döntést hozna a 

bizalmas kezelés iránti kérelmet illetően. 

Ha a kérelmező nem ért egyet a Hatóság 

értékelésével, akkor a Hatóság 

álláspontjának ismertetésétől számított két 

héten belül kifejtheti álláspontját, vagy 

visszavonhatja kérelmét. 

c) írásban tájékoztatja a kérelmezőt 

közzétételi szándékáról és annak okairól, 

mielőtt a Hatóság hivatalos döntést hozna a 

bizalmas kezelés iránti kérelmet illetően. 

Ha a kérelmező nem ért egyet a Hatóság 

értékelésével, akkor a Hatóság 

álláspontjának ismertetésétől számított egy 

hónapon belül kifejtheti álláspontját, vagy 

visszavonhatja kérelmét. 

Or. en 

Indokolás 

Ebben az esetben a kérelmezőnek először jogilag meg kell bizonyosodnia arról, hogy az 

adatok közzététele érint-e érzékeny üzleti titkokat. Ehhez különösen a kkv-knak, amelyeknek 

nincs külön jogi részlege, több időre van szükségük. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/140 

Módosítás  140 

Renate Sommer 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága és fenntarthatósága 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

178/2002/EK rendelet 

39 b cikk – 1 bekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) nyilvánosságra hoz minden olyan 

kiegészítő adatot és információt, amelyek 

esetében a bizalmas kezelés iránti kérelmet 

nem tekintette indokoltnak, legkorábban 

két héttel azt követően, hogy értesítette a 

kérelmezőt a d) pont szerint meghozott 

döntéséről. 

e) csak akkor teszi közzé a kérelemre 

vonatkozó adatokat és információkat, 

amikor a Hatóság e cikk szerint meghozta 
a bizalmas kezelés iránti kérelemre 

vonatkozó végleges döntését, és a 38. cikk 

szerint közzétette tudományos 

szakvéleményének tervezetét. Ha a 

kérelmező visszavonja a 39. cikk c) pontja 

szerinti kérelmet, mert a kérelmező a 

Hatóság által tervezett információk 

közzétételét túlságosan átfogónak tartja, a 

Hatóság, a Bizottság és a tagállamok 

tartózkodnak az engedélyezési 

kérelmekről szóló információk 

közzétételétől. 

Or. en 

Indokolás 

A tudományos adatokat és tanulmányokat, valamint az engedélyezési kérelmek 

alátámasztására szolgáló egyéb információkat csak akkor kellene közzétenni, ha a Hatóság a 

38. cikk szerint közzéteszi a tudományos szakvéleményének tervezetét. 

 

 


