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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0417/151 

Módosítás  151 

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 

6 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont 

1935/2004/EK rendelet 

1 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a 19. és a 20. cikkel összhangban 

biztosítja a kérelemhez, a vonatkozó 

alátámasztó információkhoz és a 

kérelmező által benyújtott minden 

kiegészítő információhoz való nyilvános 

hozzáférést. 

ii. a 19. és a 20. cikkel összhangban 

biztosítja a kérelemhez, a vonatkozó 

alátámasztó információkhoz és a 

kérelmező által benyújtott minden 

kiegészítő információhoz való nyilvános 

hozzáférést azzal egyidejűleg, amikor 

közzéteszi tudományos szakvéleményének 

tervezetét. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/152 

Módosítás  152 

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 

6 cikk – 1 bekezdés – 2 pont  

1935/2004/EK rendelet 

19 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, valamint a jelen rendelet 

20. cikkének 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, valamint a jelen rendelet 

20. cikkének megfelelően a tudományos 

szakvéleményének 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 A8-0417/153 

Módosítás  153 

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 

7 cikk – 1 bekezdés – 2 pont  

1331/2008/EK rendelet 

11 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ha a Bizottság a jelen rendelet 3. cikke (2) 

bekezdésének megfelelően kikéri a 

véleményét, 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. Nyilvánosságra hozza 

továbbá a véleménykérelmeket, valamint a 

jelen rendelet 6. cikkének (1) bekezdése 

szerinti meghosszabbított határidőket. 

Ha a Bizottság a jelen rendelet 3. cikke (2) 

bekezdésének megfelelően kikéri a 

véleményét, a Hatóság a 178/2002/EK 

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

megfelelően a tudományos 

szakvéleményének tervezetével egyidejűleg 

nyilvánosságra hozza a kérelmező által 

benyújtott engedélyezési kérelmet, a 

vonatkozó alátámasztó információkat és a 

kiegészítő információkat. Nyilvánosságra 

hozza továbbá a véleménykérelmeket, 

valamint a jelen rendelet 6. cikkének (1) 

bekezdése szerinti meghosszabbított 

határidőket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/154 

Módosítás  154 

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 

9 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont 

2015/2283/EU rendelet 

10 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Ha a Bizottság kikéri a véleményét, 

akkor az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) a 23. 

cikknek megfelelően biztosítja a kérelem 

nyilvános hozzáférhetőségét, és 

szakvéleményt fogad el arra vonatkozóan, 

hogy a naprakésszé tétel hatással lehet-e az 

emberi egészségre. 

(3) Ha a Bizottság kikéri a véleményét, 

akkor az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság (a továbbiakban: a Hatóság) a 23. 

cikknek megfelelően biztosítja a kérelem 

nyilvános hozzáférhetőségét azzal 

egyidejűleg, hogy közzétette 

szakvéleményének tervezetét arra a 

kérdésre vonatkozóan, hogy a naprakésszé 

tétel hatással lehet-e az emberi egészségre. 

Or. en 



 

AM\1171407HU.docx  PE631.553v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/155 

Módosítás  155 

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 

9 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

2015/2283/EU rendelet 

15 cikk – 1 bekezdés – utolsó mondat 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Hatóság a 23. cikkel összhangban 

biztosítja a bejelentéshez való nyilvános 

hozzáférést. 

A Hatóság a 23. cikkel összhangban 

biztosítja a bejelentéshez való nyilvános 

hozzáférést, amikor közzéteszi technikai 

jelentését. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/156 

Módosítás  156 

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 

9 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont 

2015/2283/EU rendelet 

16 cikk – 2 bekezdés – utolsó mondat 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Hatóság a 23. cikkel összhangban 

biztosítja a kérelemhez, a vonatkozó 

alátámasztó információkhoz és a 

kérelmező által benyújtott minden 

kiegészítő információhoz való nyilvános 

hozzáférést. 

A Hatóság a 23. cikkel összhangban 

biztosítja a kérelem nem bizalmas 

elemeihez, a vonatkozó alátámasztó 

információkhoz és a kérelmező által 

benyújtott minden kiegészítő 

információhoz, valamint a biztonsági 

aggályokkal kapcsolatos értesítéshez való 

nyilvános hozzáférést, azzal egyidejűleg, 

amikor közzéteszi tudományos 

szakvéleményének tervezetét. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0417/157 

Módosítás  157 

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 

9 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

2015/2283/EU rendelet 

23 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha a Bizottság a jelen rendelet 10. 

cikke (3) bekezdésének és 16. cikkének 

megfelelően kikéri a véleményét, a 

Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38., 

39‒39f. és 40. cikkeinek és a jelen cikknek 

megfelelően nyilvánosságra hozza a 

kérelmező által benyújtott engedélyezési 

kérelmet, a vonatkozó alátámasztó 

információkat és a kiegészítő 

információkat, valamint tudományos 

szakvéleményeit.  

(1) Ha a Bizottság a jelen rendelet 10. 

cikke (3) bekezdésének és 16. cikkének 

megfelelően kikéri a véleményét, a 

Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38., 

39‒39f. és 40. cikkeinek és a jelen cikknek 

megfelelően a tudományos 

szakvéleményének tervezetével egyidejűleg 

nyilvánosságra hozza a kérelmező által 

benyújtott engedélyezési kérelmet, a 

vonatkozó alátámasztó információkat és a 

kiegészítő információkat.  

Or. en 

 

 


