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Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás 27
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Az e rendelet szerinti engedélyezéshez 
az XXX/2006/EK, az YYY/2006/EL és a 
ZZZ/2006/EK rendeletben meghatározott 
kritériumokat is teljesíteni kell.

Or. en

Indokolás

Ez nyilvánvaló, de a Bizottság javaslata kifejezetten nem tartalmazza.

Módosítás, előterjesztette: David Martin és Åsa Westlund

Módosítás 28
(9) preambulumbekezdés
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(9) A kockázatok élelmiszerbiztonsággal 
kapcsolatos értékelése keretének 
megfelelően – amelyet az élelmiszerjog 
általános elveiről és követelményeiről, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 
2002. január 28-i 178/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet határoz meg –
az anyagok forgalomba hozatalát csak azt 
követően lehet engedélyezni, hogy a lehető 
legmagasabb színvonalú tudományos 
vizsgálatban értékelték azokat a 
kockázatokat, amelyeket az emberi 
egészségre nézve jelentenek. Az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) hatáskörében 
végrehajtandó értékelést a Bizottság 
kockázatkezelési döntésének kell követnie, 
amelyre a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködést biztosító 
szabályozási eljárás keretében kerül sor.

(9) A kockázatok élelmiszerbiztonsággal 
kapcsolatos értékelése keretének 
megfelelően – amelyet az élelmiszerjog 
általános elveiről és követelményeiről, az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 
2002. január 28-i 178/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet határoz meg –
az anyagok forgalomba hozatalát csak azt 
követően lehet engedélyezni, hogy a lehető 
legmagasabb színvonalú független
tudományos vizsgálatban értékelték azokat a 
kockázatokat, amelyeket az emberi 
egészségre nézve jelentenek.  Az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a 
továbbiakban: Hatóság) hatáskörében 
végrehajtandó értékelést a Bizottság 
kockázatkezelési döntésének kell követnie, 
amelyre a Bizottság és a tagállamok közötti 
szoros együttműködést biztosító 
szabályozási eljárás keretében kerül sor.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás 29
(10) preambulumbekezdés

(10) Elismert, hogy a kockázatok 
tudományos értékelése egyes esetekben nem 
képes egymaga biztosítani az összes olyan 
információt, amelyekre a kockázatkezelési 
döntést kell alapozni, és hogy esetleg
figyelembe kell venni a vizsgált kérdéshez 
tartozó egyéb indokolt tényezőket. 

(10) Elismert, hogy a kockázatok 
tudományos értékelése nem képes egymaga 
biztosítani az összes olyan információt, 
amelyekre a kockázatkezelési döntést kell 
alapozni, és hogy figyelembe kell venni a 
vizsgált kérdéshez tartozó egyéb indokolt 
tényezőket.

Or. en

Indokolás

Minden esetben figyelembe kell venni a tárgy szempontjából releváns egyéb tényezőket – a 
fogyasztó egészségéhez kapcsolódó biztonsági aggályokat, az ésszerű technológiai 
szükségleteket, valamint a fogyasztónál jelentkező előnyöket és hátrányokat.
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Módosítás, előterjesztette: David Martin és Åsa Westlund

Módosítás 30
13) preambulumbekezdés

(13) Az anyagok egységes engedélyezési 
eljárásának teljesítenie kell a nyilvánosság 
által támasztott átláthatósági és tájékoztatási 
követelményeket, biztosítva ezzel 
párhuzamosan a kérelmezőknek azt a jogát, 
hogy megőrizzék egyes információk 
bizalmas voltát.

(13) Az anyagok egységes engedélyezési 
eljárásának teljesítenie kell a nyilvánosság 
által támasztott átláthatósági és tájékoztatási 
követelményeket, biztosítva ezzel 
párhuzamosan a kérelmezőknek azt a jogát, 
hogy a megfelelő esetekben és megadott 
okok mellett megőrizzék egyes információk 
bizalmas voltát. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: David Martin és Åsa Westlund

Módosítás 31
(16) preambulumbekezdés

(16) A hatékonyság és a jogszabályi 
egyszerűsítés érdekében indokolt 
középtávon megvizsgálni annak lehetőségét, 
hogy az egységes eljárás hatályát 
kiterjesszék az egyéb meglévő 
élelmiszeripari szabályozásokra is.

(16) A hatékonyság és a jogszabályi 
egyszerűsítés érdekében indokolt 
középtávon – valamennyi érdekelt féllel 
konzultálva – megvizsgálni annak 
lehetőségét, hogy az egységes eljárás 
hatályát kiterjesszék az egyéb meglévő 
élelmiszeripari szabályozásokra is.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás 32
(18) preambulumbekezdés



PE 386.368v02-00 4/21 AM\658345HU.doc

külső fordítás

HU

(18) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK9 tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni.

9  HL L 184, 1999.7.17., 23. o.

(18) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK9 tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. A Bizottság, 
szükség szerint, a fenti határozatban 
említett bizottság elé terjesztendő 
intézkedések előkészítése során konzultál az 
érdekeltekkel. 
9  HL L 184, 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK 
határozattal módosított határozat. (HL L 200, 
2006.7.22., 11. o.).

Or. en

Indokolás

E konkrét rendelkezések lehetővé teszik az érintettekkel való informális konzultációt mielőtt az 
Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságában (SCoFCAH) határozatot 
hoznának. 

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter és Bart Staes

Módosítás 33
1. cikk (1) bekezdés

1. Ez a rendelet megállapítja az 
élelmiszerekben, illetve azok felületén 
használt vagy felhasználásra szánt 
élelmiszer-adalékanyagok, élelmiszeripari 
enzimek, élelmiszer-aromaanyagok és 
élelmiszeraromaanyag-források (a 
továbbiakban: anyagok) egységes értékelési 
és engedélyezési eljárását (a továbbiakban: 
egységes eljárás), amely hozzájárul ezen 
anyagok szabad mozgásához a 
Közösségben.

1. Ez a rendelet megállapítja az 
élelmiszerekben, illetve azok felületén 
használt vagy felhasználásra szánt 
élelmiszer-adalékanyagok, élelmiszeripari 
enzimek, élelmiszer-aromaanyagok és 
élelmiszeraromaanyag-források (a 
továbbiakban: anyagok) egységes értékelési 
és engedélyezési eljárását (a továbbiakban: 
egységes eljárás), amely hozzájárul a 
fogyasztóvédelem és a közegészségügy 
fejlesztéséhez a Közösségben.

Or. en
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Indokolás

E rendelet célja a közegészségügy és a fogyasztóvédelem magasabb szintje kell legyen az 
egész Közösségben.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás 34
1. cikk (1) bekezdés a) pont (új)

Ez a rendelet nem vonatkozik a 2003. 
november 10-i, az élelmiszerekben, illetve 
azok felületén felhasznált vagy 
felhasználásra szánt füstaromákról szóló 
2065/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 alapján engedélyezett 
termékekre.

1HL L 309, 2003.11.26., 1. o.

Or. de

Indokolás

A 2065/2003/EK rendelet kielégítő és helyénvaló módon szabályozza a füstaromákat. Ezért e 
termékek kifejezett kivonása a rendelet hatálya alól a szabályozást egyértelműbbé teszi. 

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter és Bart Staes

Módosítás 35
2. cikk (1) bekezdés

1. Mindegyik ágazati élelmiszer-jogszabály 
keretében a közösségi forgalomba hozatalra 
engedélyezett anyagok egy olyan listán 
szerepelnek, amelynek tartalmát az adott 
jogszabály határozza meg (a továbbiakban: 
közösségi lista). A listát a Bizottság teszi 
naprakésszé. A listát az Európai Közösségek 
Hivatalos Lapjában teszik közzé

1. Mindegyik ágazati élelmiszer-jogszabály 
keretében a közösségi forgalomba hozatalra 
engedélyezett anyagok egy olyan listán 
szerepelnek, amelynek tartalmát az adott 
jogszabály határozza meg (a továbbiakban: 
közösségi lista). A listát európai parlamenti 
és tanácsi rendelet teszi naprakésszé. A 
listát az Európai Közösségek Hivatalos 
Lapjában teszik közzé.

Or. en
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Indokolás

A közösségi lista legtöbb módosításáráról és naprakésszé tételéről ellentmondásos viták 
zajlottak mind az Európai Parlamentben, mind a Tanácsban. Bár gyakran már az első 
olvasatnál is el lehet érni a megállapodást, a határozatot nem szabad a Bizottságra, és annak 
komitológiai eljárására bízni. 

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás 36
2. cikk (1) bekezdés, a) pont (új)

A közösségi listán engedélyezett termékeket 
a rájuk vonatkozó feltételektől függően 
minden élelmiszeripari vállalkozás 
használhatja, feltéve, hogy az ilyen 
felhasználást a 12. cikk (6) bekezdése (a) 
pontja nem korlátozza.

Or. de

Indokolás

Valamely anyagnak a közösségi listára történő felvételéhez kiterjedt toxikológiai 
vizsgálatokra van szükség. Érthető, hogy az ilyen vizsgálatokat elvégeztető – és ennek során 
tekintélyes pénzügyi kötelezettségeket vállaló – felelős gyártók szeretnék – legalább egy 
bizonyos ideig – élvezni az engedélyezéssel társított előnyöket. (lásd a Horst Schnellhardt
által előterjesztett 60. módosítást).

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás 37
3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

A 2. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja 
szerinti naprakésszé tételek esetén azonban a 
Bizottság csak akkor kéri ki a Hatóság 
véleményét, ha ezek a frissítések képesek 
hatást gyakorolni a közegészségre.

A 2. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontja 
szerinti naprakésszé tételek esetén azonban a 
Bizottság csak akkor kéri ki a Hatóság 
véleményét, ha ezek a frissítések képesek 
hatást gyakorolni az emberi egészségre. 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás 38
3. cikk (3) és (4) bekezdés

3. Az egységes eljárás azzal zárul, hogy a 
Bizottság a 7. cikknek megfelelően 
rendeletet fogad el a naprakésszé tételről.

3. Az egységes eljárás azzal zárul, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács rendeletet 
fogad el a naprakésszé tételről. 

4. A (3) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
eljárás bármelyik szakaszában véget vethet 
az egységes eljárásnak és eltekinthet a 
tervezett naprakésszé tételtől, ha megítélése 
szerint nem indokolt a frissítés. Adott 
esetben figyelembe veszi a Hatóság 
véleményét, a közösségi jogszabályok 
valamennyi vonatkozó rendelkezését és a 
vizsgált kérdés szempontjából hasznos 
egyéb indokolt tényezőket.

4. A (3) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 
eljárás bármelyik szakaszában véget vethet 
az egységes eljárásnak és eltekinthet a 
tervezett naprakésszé tételtől mindaddig, 
amíg rendeletre irányuló javaslatot nem 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé, ha megítélése szerint nem indokolt a 
frissítés. Adott esetben figyelembe veszi a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.

A Bizottság ebben az esetben szükség esetén 
közvetlenül tájékoztatja a kérelmezőt, és 
levelében ismerteti azokat az okokat, 
amelyek miatt indokolatlannak tartja a 
naprakésszé tételt.

A Bizottság ebben az esetben szükség esetén 
közvetlenül tájékoztatja a kérelmezőt, és 
levelében ismerteti azokat az okokat, 
amelyek miatt indokolatlannak tartja a 
naprakésszé tételt.

Or. en

Indokolás

Az egységes eljárásnak együttdöntésre kell épülnie. A közösségi lista legtöbb módosításáráról 
és naprakésszé tételéről ellentmondásos viták zajlottak mind az Európai Parlamentben, mind a 
Tanácsban. Bár gyakran már az első olvasatnál is el lehet érni a megállapodást, a határozatot 
nem szabad a Bizottságra, és annak komitológiai eljárására bízni.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter és Bart Staes

Módosítás 39
3. cikk (3) bekezdés

3. Az egységes eljárás azzal zárul, hogy a 
Bizottság a 7. cikknek megfelelően 

3. Az egységes eljárás azzal zárul, hogy a 
Bizottság európai parlamenti és tanácsi 
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rendeletet fogad el a naprakésszé tételről. rendelet megalkotására irányuló javaslatot
fogad el fogad el a naprakésszé tételről. 

Or. en

Indokolás

A közösségi lista legtöbb módosításáráról és naprakésszé tételéről ellentmondásos viták 
zajlottak mind az Európai Parlamentben, mind a Tanácsban. Bár gyakran már az első 
olvasatnál is el lehet érni a megállapodást, a határozatot nem szabad a Bizottságra, és annak 
komitológiai eljárására bízni. 

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter és Bart Staes

Módosítás 40
4. cikk (1) bekezdés

1. Amikor a Bizottsághoz a közösségi lista 
frissítésére irányuló kérelem érkezik, a 
Bizottság:
a) a kérelem átvételét követő tizennégy 
munkanapon belül írásos kézhezvételi 
igazolást küld a kérelmezőnek;

b) szükség esetén tájékoztatja a Hatóságot a 
kérelemről és véleménykérelmet nyújt be 
neki.
A Bizottság a tagállamok számára 
hozzáférhetővé teszi a kérelmet.

1. Amikor a Bizottsághoz a közösségi lista 
frissítésére irányuló kérelem érkezik, a 
Bizottság:
a) a kérelem átvételét követő tizennégy 
munkanapon belül írásos kézhezvételi 
igazolást küld a kérelmezőnek;

b) szükség esetén tájékoztatja a Hatóságot a 
kérelemről és véleménykérelmet nyújt be 
neki.
A Bizottság az Európai Parlament és a 
tagállamok számára hozzáférhetővé teszi a 
kérelmet.

Or. en

Indokolás

A közösségi lista legtöbb módosításáráról és naprakésszé tételéről ellentmondásos viták 
zajlottak mind az Európai Parlamentben, mind a Tanácsban. Bár gyakran már az első 
olvasatnál is el lehet érni a megállapodást, a határozatot nem szabad a Bizottságra, és annak 
komitológiai eljárására bízni. 
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Módosítás, előterjesztette: David Martin

Módosítás 41
4. cikk

1. Amikor a Bizottsághoz a közösségi lista 
frissítésére irányuló kérelem érkezik, a 
Bizottság:

a) a kérelem átvételét követő tizennégy 
munkanapon belül írásos kézhezvételi 
igazolást küld a kérelmezőnek;
b) szükség esetén tájékoztatja a Hatóságot a 
kérelemről és véleménykérelmet nyújt be 
neki.

A Bizottság a tagállamok számára 
hozzáférhetővé teszi a kérelmet.

2. Amikor a Bizottság saját 
kezdeményezésére kezdi meg az eljárást, 
tájékoztatja arról a tagállamokat és szükség 
esetén véleménykérelmet terjeszt elő a 
Hatóságnak.

1. Amikor a Bizottsághoz a közösségi lista 
frissítésére irányuló kérelem érkezik, a 
Bizottság:

a) a kérelem átvételét követő tizennégy 
munkanapon belül írásos kézhezvételi 
igazolást küld a kérelmezőnek;
b) szükség esetén tájékoztatja a Hatóságot a 
kérelemről és véleménykérelmet nyújt be 
neki.

A Bizottság a tagállamok és az érintettek
számára hozzáférhetővé teszi a kérelmet.

2. Amikor a Bizottság saját 
kezdeményezésére kezdi meg az eljárást, 
tájékoztatja arról a tagállamokat és 
valamennyi érintettet, és szükség esetén 
véleménykérelmet terjeszt elő a Hatóságnak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter és Bart Staes

Módosítás 42
6. cikk (1) bekezdés

1. Azokban a megfelelően indokolt 
esetekben, amikor a Hatóság kiegészítő 
információkat kér a kérelmezőtől, az 5. cikk 
(1) bekezdésében említett határidő 
meghosszabbítható. A kérelmezővel 
folytatott konzultációt követően a Hatóság 
meghatározza az ezen információk 
biztosításának határidejét, és tájékoztatja a 
Bizottságot a szükséges határidő-
hosszabbításról. Ha a Hatóság általi 
tájékoztatást követő nyolc munkanapon 
belül a Bizottság nem él kifogással, az 5. 
cikk (1) bekezdésében említett határidő 
automatikusan meghosszabbodik. 

1. Amikor a Hatóság kiegészítő 
információkat kér a kérelmezőtől, az 5. cikk 
(1) bekezdésében említett határidő 
meghosszabbítható. A kérelmezővel 
folytatott konzultációt követően a Hatóság 
meghatározza az ezen információk 
biztosításának határidejét, és tájékoztatja a 
Bizottságot a szükséges határidő-
hosszabbításról. Ha a Hatóság általi 
tájékoztatást követő nyolc munkanapon 
belül a Bizottság nem él kifogással, az 5. 
cikk (1) bekezdésében említett határidő 
automatikusan meghosszabbodik. 
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Or. en

Indokolás

Ha a kérelem nem tartalmazza az összes adatot ahhoz, hogy a Hatóság értékelhesse egy adott 
anyag kockázatait, a rendelkezésre álló időt meg kell hosszabbítani a komoly 
kockázatértékelés lehetővé tétele érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás 43
7. cikk

A Hatóság véleményét követő kilenc 
hónapon belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.
Ha a rendelettervezet nincs összhangban a 
Hatóság véleményével, a Bizottság 
magyarázattal szolgál ezen eltérésre nézve.

A rendeletet a 14. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárással összhangban fogadják el.

A Hatóság véleményét követő kilenc 
hónapon belül a Bizottság az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak rendeletre 
irányuló javaslatot nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.
Ha a rendeletre irányuló javaslat nincs 
összhangban a Hatóság véleményével, a 
Bizottság magyarázattal szolgál ezen 
eltérésre nézve.

Or. en

Indokolás

A közösségi lista legtöbb módosításáráról és naprakésszé tételéről ellentmondásos viták 
zajlottak mind az Európai Parlamentben, mind a Tanácsban. Bár gyakran már az első 
olvasatnál is el lehet érni a megállapodást, a határozatot nem szabad a Bizottságra, és annak 
komitológiai eljárására bízni.

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter és Bart Staes

Módosítás 44
7. cikk
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A Hatóság véleményét követő kilenc 
hónapon belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.

Ha a rendelettervezet nincs összhangban a 
Hatóság véleményével, a Bizottság 
magyarázattal szolgál ezen eltérésre nézve.

A rendeletet a 14. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárással összhangban fogadják el.

A Hatóság véleményét követő kilenc 
hónapon belül a Bizottság az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak rendeletre 
irányuló javaslatot nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.

Ha a rendeletre irányuló javaslat nincs 
összhangban a Hatóság véleményével, a 
Bizottság magyarázattal szolgál ezen 
eltérésre nézve.

Or. en

Indokolás

A közösségi lista legtöbb módosításáráról és naprakésszé tételéről ellentmondásos viták 
zajlottak mind az Európai Parlamentben, mind a Tanácsban. Bár gyakran már az első 
olvasatnál is el lehet érni a megállapodást, a határozatot nem szabad a Bizottságra, és annak 
komitológiai eljárására bízni.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás 45
7. cikk első bekezdés

A Hatóság véleményét követő kilenc
hónapon belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.

A Hatóság véleményét követő hat hónapon 
belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.

Or. de
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Indokolás

Az új anyag kifejlesztése után a vállalkozásoknak nem kellene egy évnél is többet várakozniuk 
az engedélyezésre. Hosszadalmas eljárásokhoz a szükséges rugalmasság egyébként is 
biztosított. 

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás 46
7. cikk első bekezdés

A Hatóság véleményét követő kilenc
hónapon belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.

A Hatóság véleményét követő három 
hónapon belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.

Or. en

Indokolás

1. Mind az 1831/2003/EK rendelet (élelmiszer adalékanyagok), mind az 1829/2003/EK 
rendelet (géntechnológiával módosított élelmiszer és takarmány) három hónapot ír elő a 
Bizottság számára, hogy az Élelmiszerlánc és Állat-egészségügyi Állandó Bizottsága elé 
terjessze a rendeletek módosítására irányuló javaslatait. A hosszú, kilenchónapos időszak 
helyett a három hónap összhangot teremtene az EU egyéb, élelmiszerbiztonságra 
vonatkozórendeleteivel.
2. Kilenc hónap hosszú idő, ami súlyos és aránytalan terhet ró a kis- és közepes 
vállalkozásokra (kkv-k), mivel ők rendszerint nem rendelkeznek olyan erőforrásokkal, mint a 
nagy, régóta működő vállalkozások, ami lehetővé tenné számukra azt a luxust, hogy 
várakozzanak az eljárásokra és azok eredményére. (Lásd még A Bizottság személyzete 
“Hatástanulmány” c. munkadokumentumának 6.3.1.6 pontja; Javaslat az Európai Parlament 
és Tanács rendeletére az élelmiszeripari enzimekről és a 83/417/EK tanácsi irányelv, az 
1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv, valamint a 20001/112/EK irányelv 
módosításáról, melléklet)



AM\658345HU.doc 13/21 PE 386.368v02-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás 47
7. cikk, első és második bekezdés

A Hatóság véleményét követő kilenc
hónapon belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.
Ha a rendelettervezet nincs összhangban a 
Hatóság véleményével, a Bizottság 
magyarázattal szolgál ezen eltérésre nézve.

A Hatóság véleményét követő hat hónapon
belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.
Ha a rendelettervezet nincs összhangban a 
Hatóság véleményével, a Bizottság 
határozatát megindokolja.

Or. en

Indokolás

Komitológiai eljárásban hat hónapnak elegendőnek kell lennie a javaslat előterjesztésére. Ha 
a rendelettervezet eltér a Hatóság véleményétől, a Bizottságnak meg kell indokolnia döntését. 

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Sonik

Módosítás 48
7. cikk (1) bekezdés

A Hatóság véleményét követő kilenc
hónapon belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.

A Hatóság véleményét követő hat hónapon 
belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.

Or. pl
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Indokolás

Az egységes engedélyezési eljárás indokolatlanul hosszadalmas. Az után, hogy az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak hat hónapja van arra, hogy véleményt alkosson, a Bizottság 
azt javasolja, kilenc hónap alatt terjessze be javaslatát a komitológiai eljárásban. E 
vonatkozásban hat hónapnak elegendőnek kell lennie. 

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás 49
7. cikk első és második bekezdés.

A Hatóság véleményét követő kilenc
hónapon belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.

Ha a rendelettervezet nincs összhangban a 
Hatóság véleményével, a Bizottság 
magyarázattal szolgál ezen eltérésre nézve.

A Hatóság véleményét követő hat hónapon
belül a Bizottság a 14. cikk (1) 
bekezdésében említett bizottságnak 
rendelettervezetet nyújt be a közösségi lista 
naprakésszé tételére, figyelembe véve a 
Hatóság véleményét, a közösségi 
jogszabályok valamennyi vonatkozó 
rendelkezését és a vizsgált kérdés 
szempontjából hasznos egyéb indokolt 
tényezőket.

Ha a rendelettervezet nincs összhangban a 
Hatóság véleményével, a Bizottság 
határozatát megindokolja.

Or. en

Indokolás

Az egységes engedélyezési eljárás indokolatlanul hosszadalmas. Az után, hogy az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóságnak hat hónapja van arra, hogy véleményt alkosson, a Bizottság 
azt javasolja, kilenc hónap alatt terjessze be javaslatát a komitológiai eljárásban. E 
vonatkozásban hat hónapnak elegendőnek kell lennie.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás 50
7. cikk (2a) albekezdés (új)

Ha a Bizottság nem kéri a Hatóság 
véleményét, az első bekezdésben említett 
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időtartam az érvényes kérelemnek a 
Bizottsághoz történő benyújtásától 
kezdődik. 

Or. de

Indokolás

A határidőt világossá kell tenni a nyilvántartásba vétel esetére is, amelyhez a Hatóság 
véleményére nincs szükség. 

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás 51
8. cikk (1) bekezdés

1. Amennyiben a Bizottság a kérelmezőtől a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos kérdésekről 
kér kiegészítő információkat, a kérelmezővel 
egyeztetve meghatározza ezen információk 
benyújtásának határidejét. Ebben az esetben 
értelemszerűen meg lehet hosszabbítani a 7. 
cikkben említett határidőt. 

1. Amennyiben a Bizottság a kérelmezőtől a 
kockázatkezeléssel kapcsolatos kérdésekről 
kér kiegészítő információkat, a kérelmezővel 
egyeztetve meghatározza ezen információk 
benyújtásának határidejét. Ebben az esetben 
a Bizottság meghosszabbíthatja a 7. cikkben 
említett határidőt, és arról értesíti a 
tagállamokat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Carl Schlyter és Bart Staes

Módosítás 52
8. cikk (2) bekezdés

2. Amennyiben a kiegészítő információkat 
nem nyújtják be az (1) bekezdésben említett 
meghosszabbított határidőig, a Bizottság a 
már rendelkezésre állított információk 
alapján jár el.

2. Amennyiben a kiegészítő információkat 
nem nyújtják be az (1) bekezdésben említett 
meghosszabbított határidőig, a Bizottság a 7. 
cikkben említett határidőt meghosszabbítja, 
vagy elutasítja a kérelmet.

Or. en

Indokolás

Ha a kérelmezők nem adják meg a kért adatokat ésszerű határidőn belül, a Bizottságnak több 
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időt kell adni az értékeléshez. 

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás 53
10. cikk

Saját kezdeményezésére vagy szükség 
esetén a Hatóság kérésére a Bizottság a 6. 
cikk (1) bekezdésének és a 8. cikk (1) 
bekezdésének sérelme nélkül 
meghosszabbíthatja az 5. cikk (1) 
bekezdésében és a 7. cikkben említett 
határidőket, ha az adott ügy jellege 
indokolttá teszi. Ilyenkor a Bizottság 
szükség esetén tájékoztatja a kérelmezőt a 
hosszabbításról és az azt alátámasztó 
indítékokról.

Saját kezdeményezésére vagy szükség 
esetén a Hatóság kérésére a Bizottság a 6. 
cikk (1) bekezdésének és a 8. cikk (1) 
bekezdésének sérelme nélkül 
meghosszabbíthatja az 5. cikk (1) 
bekezdésében és a 7. cikkben említett 
határidőket, ha az adott ügy jellege 
indokolttá teszi. Ilyenkor a Bizottság 
tájékoztatja a kérelmezőt és a tagállamokat
a hosszabbításról és az azt alátámasztó 
indítékokról. 

Or. en

Indokolás

A kérelmezőt minden esetbe tájékoztatni kell a határidő meghosszabbításáról. A tagállamokat 
is tájékoztatni kell.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás 54
10. cikk

Saját kezdeményezésére vagy szükség 
esetén a Hatóság kérésére a Bizottság a 6. 
cikk (1) bekezdésének és a 8. cikk (1) 
bekezdésének sérelme nélkül 
meghosszabbíthatja az 5. cikk (1) 
bekezdésében és a 7. cikkben említett 
határidőket, ha az adott ügy jellege 
indokolttá teszi. Ilyenkor a Bizottság 
szükség esetén tájékoztatja a kérelmezőt a 
hosszabbításról és az azt alátámasztó 
indítékokról.

Saját kezdeményezésére vagy szükség 
esetén a Hatóság kérésére a Bizottság a 6. 
cikk (1) bekezdésének és a 8. cikk (1) 
bekezdésének sérelme nélkül 
meghosszabbíthatja az 5. cikk (1) 
bekezdésében és a 7. cikkben említett 
határidőket, ha az adott ügy jellege 
indokolttá teszi. Ilyenkor a Bizottság 
tájékoztatja a kérelmezőt a hosszabbításról 
és az azt alátámasztó indítékokról.
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Or. de

Indokolás

A kérelmezőt minden esetben tájékoztatni kell a határidő meghosszabbításáról. A kérelmezőt 
– ahhoz, hogy tervezhessen –időben tájékoztatni kell a meghosszabbításról, és annak 
indokairól.

Módosítás, előterjesztette: David Martin

Módosítás 55
11. cikk

A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38. 
cikkének megfelelően biztosítja 
tevékenységeinek átláthatóságát. 
Véleményeit haladéktalanul nyilvánosságra 
hozza. Nyilvánosságra hozza továbbá a 
véleménykérelmeket, valamint a 6. cikk (1)
bekezdésében említett határidő-
hosszabbításokat..

A Hatóság a 178/2002/EK rendelet 38. 
cikkének megfelelően biztosítja 
tevékenységeinek átláthatóságát. 
Véleményeit, együtt valamennyi 
kérelemmel és a kapcsolódó anyagokkal,
haladéktalanul nyilvánosságra hozza. 
Nyilvánosságra hozza továbbá a
véleménykérelmeket, valamint a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett határidő-
hosszabbításokat.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Mojca Drčar Murko

Módosítás 56
12. cikk (3) bekezdés

3. A Bizottság meghatározza, hogy mely 
információk maradhatnak bizalmasak, és 
tájékoztatja erről a kérelmezőt..

3. A Bizottság meghatározza, hogy mely 
információk maradhatnak bizalmasak, és 
tájékoztatja erről a kérelmezőt és a 
tagállamokat.

Or. en

Indokolás

A tagállamokat is tájékoztatni kell.
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Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás 57
12. cikk (3) bekezdés

3. A Bizottság meghatározza, hogy mely 
információk maradhatnak bizalmasak, és 
tájékoztatja erről a kérelmezőt..

3. A Bizottság a kérelmezővel folytatott 
konzultáció után meghatározza, hogy mely 
információk maradhatnak bizalmasak, és 
tájékoztatja erről a kérelmezőt.

Or. de

Indokolás

A kérelmezőnek rendelkeznie kell azzal a joggal, hogy mielőbb tájékoztatást kapjon a 
határozatról. A gyártók számára lehetővé kell tenni, hogy a Bizottság elé tárják 
szempontjaikat és véleményüket.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás 58
12. cikk (3) bekezdés

3. A Bizottság meghatározza, hogy mely 
információk maradhatnak bizalmasak, és 
tájékoztatja erről a kérelmezőt.

3. A Bizottság a kérelmezővel együtt 
meghatározza, hogy mely információk 
maradhatnak bizalmasak.

Or. en

Indokolás

Már az eljárás korai fázisában fontos a kérelmező bevonása és a vele folytatott konzultáció 
annak eldöntésében, hogy mely információk maradhatnak bizalmasak, mert csak így 
biztosítható az olyan információ bizalmas kezelése, amely összességében vagy 
kombinációiban sértheti a kérelmező üzleti, vagy tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez 
fűződő érdekeit.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás 59
12. cikk, (4) bekezdés

4. A bizottsági álláspont tudomásul vételét 
követően a kérelmezőnek három hét áll 

4. A bizottsági álláspont tudomásul vételét 
követően a kérelmezőnek három hét áll 
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rendelkezésére ahhoz, hogy a közölt 
információk bizalmasságának megőrzése 
érdekében visszavonja kérelmét. Ezen
időszak elteltéig az adatokat bizalmasan 
kezelik.

rendelkezésére ahhoz, hogy a közölt 
információk bizalmasságának megőrzése 
érdekében visszavonja kérelmét vagy 
fellebbezést nyújthat be a bizottsági 
állásponttal szemben. Ezt követően a 
Bizottságnak két hónap áll rendelkezésére, 
hogy a fellebbezésről jogerős határozatot 
hozzon. Az adatokat az eredeti háromhetes 
időszak elteltéig vagy, fellebbezés esetén a 
jogerős határozat meghozataláig
bizalmasan kezelik.

Or. en

Indokolás

A kérelmezőnek az információ bizalmas voltára vonatkozó bizottsági állásponttal szembeni 
fellebbezési jogának létrehozása érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás 60
12. cikk (6) bekezdés

6. Amennyiben egy kérelmező visszavonja 
vagy visszavonta a kérelmét, a Hatóság, a 
Bizottság és a tagállamok tiszteletben tartják 
a kereskedelmi és ipari (valamint kutatási 
és fejlesztési) információk bizalmas jellegét, 
ideértve azokat az információkat is, 
amelyek bizalmas jellegére vonatkozóan 
eltér a Bizottság és a kérelmező álláspontja.

6. Amennyiben egy kérelmező visszavonja 
vagy visszavonta a kérelmét, a Hatóság, a 
Bizottság és a tagállamok tiszteletben tartják 
a kérelemben megadott valamennyi 
információ bizalmas jellegét. 

Or. en

Indokolás

A kérelmező üzleti, illeti tudományos kutatáshoz és fejlesztéshez fűződő érdekei potenciális 
sérelmének elkerülése érdekében alapvető fontosságú a kérelmező érdekeinek védelme a 
kérelemben foglalt minden információ, és azok kombinációi bizalmas kezelésével. 
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Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás 61
12. cikk, (6a) bekezdés (új)

6a. A kérelmezők által benyújtott 
tudományos adatok és más információk 
későbbi kérelmező javára az 
engedélyezéstől számított tíz évig nem 
használhatók fel, kivéve, ha a későbbi 
kérelmező megállapodott az első 
kérelmezővel az ilyen adatok és 
információk felhasználásáról és a költségek 
megosztásáról, ahol:
a) az első kérelmező az első kérelem 
benyújtásakor sajátjaként jelölte meg az 
ilyen tudományos adatokat és 
információkat; és
(b) az első kérelmezőnek a kérelem 
időpontjában kizárólagos joga volt saját 
adataira hivatkozni; valamint 
(c) az élelmiszer-adalékanyagot nem 
engedélyezték volna, ha az első kérelmező 
saját adatait nem nyújtja be.

Or. de

Indokolás

Ahhoz, hogy valamely anyagot felvegyenek a közösségi listára, kiterjedt toxikológiai 
vizsgálatokat kell végezni. Érthető, ha az ilyen vizsgálatokat elvégző, és közben komoly 
pénzügyi kötelezettséget vállaló felelős gyártók legalább bizonyos ideig élvezni kívánják az 
engedélyezéssel járó előnyöket. 

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás 62
12. cikk (7a) bekezdés (új)

7a. A kérelmezők által benyújtott 
tudományos adatok és más információk 
későbbi kérelmező javára az 
engedélyezéstől számított tíz évig nem 
használhatók fel, kivéve, ha a későbbi 
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kérelmező megállapodott az első 
kérelmezővel az ilyen adatok és 
információk felhasználásáról és a költségek 
megosztásáról, ahol:
a) az első kérelmező az első kérelem 
benyújtásakor sajátjaként jelölte meg az 
ilyen tudományos adatokat és 
információkat; és 
(b) az első kérelmezőnek a kérelem 
időpontjában kizárólagos joga volt saját 
adataira hivatkozni; valamint 
(c) az élelmiszer-adalékanyagot nem 
engedélyezték volna, ha az első kérelmező 
saját adatait nem nyújtja be.

Or. en

Indokolás

1. Az élelmiszeradalékanyag-iparban a kutatás és fejlesztés ösztönzése érdekében helyénvaló 
az olyan saját adatokat védelemben részesíteni, amelyek az újítóknak a kérelem e rendelet 
szerinti engedélyezését alátámasztó információk és adatok összegyűjtésébe történt 
beruházásából származnak. Ezt a védelmet azonban korlátozott ideig kell csak biztosítani a 
vizsgálatok és állatkísérletek szükségtelen ismétlésének és a verseny sérelmének elkerülése 
érdekében.
2. A saját tulajdonú adatok védettségének tíz éves időtartama összhangot teremt a másik EU 
élelmiszerbiztonsági rendelettel, az 1829/2003/EK rendelettel (géntechnológiával módosított 
élelmiszerek és takarmányok), melynek 31. cikke kimondja: “...a kérelmezési 
dokumentációban szereplő tudományos adatokat és egyéb információkat az engedély 
időpontjától számított 10 éves időtartamon keresztül nem lehet más kérelmező javára 
felhasználni, kivéve, ha a másik kérelmező és az engedély jogosultja megállapodtak, hogy az 
adatokat és az információkat használni lehet.”


