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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0417/141 

Módosítás  141 

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 – 6 pont 

178/2002/EK rendelet 

39 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Hatóság csak az alábbi 

információkra vonatkozóan dönthet a 

bizalmas kezelés mellett, mivel ezek 

ellenőrizhető indoklás esetén olyan 

információknak nyilváníthatók, amelyek 

közzététele súlyosan sérti az érintett 

érdekeket: 

(2) A Hatóság az alábbi információkra 

vonatkozóan a bizalmas kezelés mellett 

dönt, amelyek közzététele – az ellenkezője 

bizonyításáig – súlyosan sérti az érintett 

érdekeket: 

Or. en 

Indokolás 

A bizottsági javaslat megfordítja a bizonyítási terhet bizonyos kulcsfontosságú információk 

esetében, amelyeket már elismertek bizalmas üzleti információként az uniós élelmiszerjog 

hatálya alá tartozó ágazati uniós jogszabályokban. Ezt úgy teszi, hogy nem indokolja meg ezt 

a jelentős módosítást. Ezt az indokolatlan változtatást ki kell javítani. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/142 

Módosítás  142 

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 d cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság és a tagállamok 

meghozzák a szükséges intézkedéseket 

annak érdekében, hogy az uniós 

élelmiszerjog alapján tudomásukra hozott 

olyan információk, amelyekre vonatkozóan 

bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújtottak 

be, ne kerüljenek nyilvánosságra, amíg a 

Hatóság meg nem hozza a bizalmas 

kezelés iránti kérelemre vonatkozó 

döntését és az véglegessé nem válik. A 

Bizottság és a tagállamok meghozzák 

továbbá a szükséges intézkedéseket annak 

érdekében, hogy azok az információk, 

amelyek esetében a Hatóság jóváhagyta a 

bizalmas kezelés iránti kérelmet, ne 

kerüljenek nyilvánosságra. 

(2) A Bizottság és a tagállamok 

meghozzák a szükséges intézkedéseket 

annak érdekében, hogy az uniós 

élelmiszerjog alapján tudomásukra hozott 

olyan információk, amelyekre vonatkozóan 

bizalmas kezelés iránti kérelmet nyújtottak 

be, ne kerüljenek nyilvánosságra, amíg a 

Hatóság meg nem hozza a bizalmas 

kezelés iránti kérelemre vonatkozó 

döntését, és a 38. cikk szerint közzé nem 

teszi tudományos szakvéleményének 

tervezetét. A Bizottság és a tagállamok 

meghozzák továbbá a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

azok az információk, amelyek esetében a 

Hatóság jóváhagyta a bizalmas kezelés 

iránti kérelmet, ne kerüljenek 

nyilvánosságra. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/143 

Módosítás  143 

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 e 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 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. 

Or. en 

Indokolás 

Ezt a részt törölni kell, mivel a „kiemelkedően fontos közérdek” kifejezés nincs meghatározva. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/144 

Módosítás  144 

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 – 6 pont 

178/2002/EK rendelet 

39 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A (2) bekezdésben említett 

információk listája nem sért semmilyen 

uniós élelmiszerjogot. 

(3) A (2) bekezdésben említett 

információk listája nem zárja ki azt, hogy 

bizalmas kezelés iránti kérelmet 

nyújtsanak be más olyan információkra, 

amelyekről az e bekezdés szerint nem 

vélelmezik a bizalmas jelleget, továbbá 

nem sért semmilyen uniós élelmiszerjogot. 

Or. en 

Indokolás 

A Bizottság javaslata az információk tételesen felsorolt listájára szűkíti azoknak az 

információknak a körét, amelyekre bizalmas kezelést lehet kérni. Ez ahhoz vezet, hogy az 

EFSA által a közzétételről hozott döntésekben már nem lehet mérlegelni az egyes esetek 

sajátos körülményeit. Ez élesen ellentmond az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 

dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendeletnek, amely az 

EFSA birtokában lévő dokumentumokra is alkalmazandó. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/145 

Módosítás  145 

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 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2001/18/EK irányelv 

28 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Amennyiben az (1) bekezdés 

szerint sor kerül a megfelelő tudományos 

bizottsággal folytatott konzultációra, akkor 

ez a bizottság a 178/2002/EK rendelet 

értelemszerűen alkalmazandó 38., illetve 

39‒39f. cikkeinek és a jelen irányelv 25. 

cikkének megfelelően nyilvánosságra 

hozza a bejelentést/kérelmet, a vonatkozó 

alátámasztó információkat és a 

bejelentő/kérelmező által benyújtott összes 

kiegészítő információt, csakúgy mint 

tudományos szakvéleményeit.. 

(4) Amennyiben az (1) bekezdés 

szerint sor kerül a megfelelő tudományos 

bizottsággal folytatott konzultációra, akkor 

ez a bizottság a 178/2002/EK rendelet 

értelemszerűen alkalmazandó 38., illetve 

39‒39f. cikkeinek és a jelen irányelv 25. 

cikkének megfelelően tudományos 

szakvéleményeinek tervezetével 

egyidejűleg nyilvánosságra hozza a 

bejelentést/kérelmet, a vonatkozó 

alátámasztó információkat és a 

bejelentő/kérelmező által benyújtott összes 

kiegészítő információt. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/146 

Módosítás  146 

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 

3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont 

1829/2003/EK rendelet 

29 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 

38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően, 

valamint a jelen rendelet 30. cikkének 

figyelembevételével nyilvánosságra hozza 

a kérelmező által benyújtott engedélyezési 

kérelmet, a vonatkozó alátámasztó 

információkat és a kiegészítő 

információkat, valamint tudományos 

szakvéleményeit és az illetékes 

hatóságoknak a 2001/18/EK irányelv 4. 

cikkében említett véleményeit. 

(1) A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 

38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően, 

valamint a jelen rendelet 30. cikkének 

figyelembevételével tudományos 

szakvéleményének tervezetével egyidejűleg 

nyilvánosságra hozza a kérelmező által 

benyújtott engedélyezési kérelmet, a 

vonatkozó alátámasztó információkat és a 

kiegészítő információkat, valamint az 

illetékes hatóságoknak a 2001/18/EK 

irányelv 4. cikkében említett véleményeit. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/147 

Módosítás  147 

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 

4 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

1831/2003/EK rendelet 

7 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a 18. cikkel összhangban biztosítja 

a kérelemhez és a kérelmező által 

benyújtott minden információhoz való 

nyilvános hozzáférést.; 

c) a 18. cikkel összhangban biztosítja 

a kérelemhez és a kérelmező által 

benyújtott minden információhoz való 

nyilvános hozzáférést azzal egyidejűleg, 

hogy a Hatóság közzéteszi tudományos 

szakvéleményének tervezetét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/148 

Módosítás  148 

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 

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

1831/2003/EK rendelet 

18 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 

értelemszerűen alkalmazandó 38., 39‒39f. 

és 40. cikkeinek megfelelően 

nyilvánosságra hozza a kérelmező által 

benyújtott engedélyezési kérelmet, a 

vonatkozó alátámasztó információkat és a 

kiegészítő információkat, valamint 

tudományos szakvéleményeit. 

(1) A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 

értelemszerűen alkalmazandó 38., 39‒39f. 

és 40. cikkeinek megfelelően tudományos 

szakvéleményeinek tervezetével 

egyidejűleg nyilvánosságra hozza a 

kérelmező által benyújtott engedélyezési 

kérelmet, a vonatkozó alátámasztó 

információkat és a kiegészítő 

információkat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/149 

Módosítás  149 

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 

5 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

2065/2003/EK rendelet 

7 cikk – 2 bekezdés – c pont – ii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a 14. és a 15. cikkel összhangban 

biztosítja a kérelemhez, a vonatkozó 

alátámasztó információkhoz és a 

kérelmező által benyújtott minden 

kiegészítő információhoz való nyilvános 

hozzáférést.; 

ii. a 14. és a 15. cikkel összhangban 

biztosítja a kérelemhez, a vonatkozó 

alátámasztó információkhoz és a 

kérelmező által benyújtott minden 

kiegészítő információhoz való nyilvános 

hozzáférést, amikor közzéteszi 

tudományos szakvéleményének tervezetét; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/150 

Módosítás  150 

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 

5 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2065/2003/EK rendelet 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 

38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően 

nyilvánosságra hozza a kérelmező által 

benyújtott engedélyezési kérelmet, a 

vonatkozó alátámasztó információkat és a 

kiegészítő információkat, valamint 

tudományos szakvéleményeit. 

(1) A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 

38., 39‒39f. és 40. cikkeinek megfelelően 

tudományos szakvéleményeinek 

tervezetével egyidejűleg nyilvánosságra 

hozza a kérelmező által benyújtott 

engedélyezési kérelmet, a vonatkozó 

alátámasztó információkat és a kiegészítő 

információkat. 

Or. en 

 

 


