
 

AM\1171408SL.docx  PE631.553v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

5.12.2018 A8-0417/132 

Predlog spremembe  132 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25)  Zato je treba proaktivno okrepiti 

preglednost postopka ocenjevanja tveganja. 

Zagotoviti bi bilo treba javni dostop do 

vseh znanstvenih podatkov in informacij v 

podporo vlogam za odobritev na podlagi 

živilske zakonodaje Unije ter zaprosilom 

za znanstvene prispevke, in sicer čim bolj 

zgodaj v postopku ocenjevanja tveganja. 

Vendar ta postopek ne bi smel posegati v 

obstoječe pravice intelektualne lastnine ali 

katero koli določbo iz živilske zakonodaje 

Unije, ki ščiti naložbe inovatorjev pri 

zbiranju informacij in podatkov v podporo 

zadevnim vlogam za odobritev.  

(25)  Zato je treba proaktivno okrepiti 

preglednost postopka ocenjevanja tveganja. 

Zagotoviti bi bilo treba javni dostop do 

vseh znanstvenih podatkov in informacij v 

podporo vlogam za odobritev na podlagi 

živilske zakonodaje Unije ter zaprosilom 

za znanstvene prispevke. Vendar ta 

postopek ne bi smel posegati v obstoječe 

pravice intelektualne lastnine ali katero 

koli določbo iz živilske zakonodaje Unije, 

ki ščiti naložbe inovatorjev pri zbiranju 

informacij in podatkov v podporo 

zadevnim vlogam za odobritev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Objava informacij v času objave znanstvenega mnenja Agencije upošteva tako javni dostop 

kot tudi zaščito naložb in intelektualne lastnine. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Predlog spremembe  133 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (ES) št. 178/2002 

Člen 32 b – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Sporočene informacije se objavijo 

samo v primeru prejetja ustrezne vloge za 

odobritev in po tem, ko agencija sprejme 

odločitev o razkritju spremljajočih študij v 

skladu s členom 38 in členi 39 do 39f. 

3. Sporočene informacije se objavijo 

samo v primeru prejetja ustrezne vloge za 

odobritev in po tem, ko agencija sprejme 

odločitev o razkritju spremljajočih študij in 

objavi osnutek znanstvenega mnenja v 

skladu s členom 38 in členi 39 do 39f. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Predlog spremembe  134 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 178/2002 

Člen 38 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) znanstvene podatke, študije in 

druge informacije v podporo vlogam za 

odobritev na podlagi živilske zakonodaje 

Unije, vključno z dodatnimi 

informacijami, ki so jih predložili 

vlagatelji, ter druge znanstvene podatke in 

informacije v podporo zaprosilom 

Evropskega parlamenta, Komisije in držav 

članic za znanstvene prispevke, vključno z 

znanstvenim mnenjem, pri čemer 

upošteva varstvo zaupnih informacij in 

varstvo osebnih podatkov v skladu s členi 

39 do 39f. 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Potrebno je primernejše strukturiranje člena. Poročevalka razlikuje med a) informacijami, ki 

bi se morale nemudoma objaviti, in b) informacijami, ki bi se morale objaviti šele, ko EFSA 

sprejme svoje znanstveno mnenje. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Predlog spremembe  135 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 178/2002 

Člen 38 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) informacije, na katerih temeljijo 

njeni znanstveni prispevki, vključno z 

znanstvenimi mnenji, pri čemer upošteva 

varstvo zaupnih podatkov in varstvo 

osebnih podatkov v skladu s členi 39 do 

39f; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

Potrebno je primernejše strukturiranje člena. Poročevalka razlikuje med a) informacijami, ki 

bi se morale nemudoma objaviti, in b) informacijami, ki bi se morale objaviti šele, ko EFSA 

sprejme svoje znanstveno mnenje. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Predlog spremembe  136 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a 

Uredba (ES) št. 178/2002 

Člen 38 – odstavek 1 – točka i 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) mnenje, ki ga agencija predloži 

morebitnim vlagateljem pred vložitvijo 

vloge v skladu s členoma 32a in 32c. 

črtano  

Or. en 

Obrazložitev 

Potrebno je primernejše strukturiranje člena. Poročevalka razlikuje med a) informacijami, ki 

bi se morale nemudoma objaviti, in b) informacijami, ki bi se morale objaviti šele, ko EFSA 

sprejme svoje znanstveno mnenje.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Predlog spremembe  137 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo) 

Uredba (ES) št. 178/2002 

Člen 38 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (5a) vstavi se naslednji člen 38a: 

 „Člen 38a 

 V skladu s smernicami EFSA o 

posvetovanjih, katerih cilj je povečanje 

preglednosti ocene tveganja, agencija 

sledi postopku s tremi fazami. Najprej 

objavi osnutek znanstvenega mnenja. 

 Agencija v času objave osnutka 

znanstvenega mnenja javno razkrije 

naslednje informacije: 

 (a) znanstvene podatke, študije in 

druge informacije v podporo vlogam za 

odobritev na podlagi živilske zakonodaje 

Unije, vključno z dodatnimi 

informacijami, ki jih predložijo vlagatelji, 

ter druge znanstvene podatke in 

informacije v podporo zaprosilom 

Evropskega parlamenta, Komisije in držav 

članic za znanstveno mnenje, pri čemer 

upošteva varstvo zaupnih informacij in 

osebnih podatkov v skladu s členi 39 do 

39f; 

 (b)  popoln dokument vloge, ki 

upošteva varstvo zaupnih informacij in 

varstvo osebnih podatkov v skladu s členi 

39 do 39f; 
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 (c)  informacije, na katerih temeljijo 

njeni znanstveni prispevki, vključno z 

znanstvenimi mnenji, pri čemer upošteva 

varstvo zaupnih podatkov in varstvo 

osebnih podatkov v skladu s členi 39 do 

39f; 

 (d)  informacije o svetovalnih 

pogovorih, ki jih je imela Agencija v 

skladu s členoma 32a in 32c z vlagatelji 

pred vložitvijo vloge. 

 Po objavi svojega osnutka mnenja se 

Agencija v roku šestih tednov posvetuje z 

deležniki in javnostjo o študijah v podporo 

vlogam za odobritev, da bi ugotovila, če so 

na voljo drugi ustrezni znanstveni podatki 

ali študije o predmetu, na katerega se 

nanaša vloga za odobritev. Rezultati 

posvetovanja, vključno s pripombami 

deležnikov, se objavijo v tehničnem 

poročilu, ki je priloženo končnemu 

znanstvenemu mnenju agencije. Agencija 

v končnem znanstvenem mnenju navede, 

kako je obravnavala pripombe, ki so jih 

podali deležniki.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Avtor uvaja pristop v treh korakih za izboljšanje preglednosti postopka ocenjevanja tveganja 

na podlagi smernic EFSA o posvetovanju, ki jih agencija že uporablja za snovi, za katere se 

ne uporablja postopek uradne vloge (npr. aspartam, bisfenol A, kofein). Na ta način se 

zagotovi dobro ravnotežje med potrebo po zaščiti poslovnih interesov vlagateljev in potrebo 

po povečanju preglednosti, prepoznavnosti in odprtosti znanstvene ocene tveganja za 

deležnike. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Predlog spremembe  138 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 178/2002 

Člen 39 b – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a)  nemudoma objavi nezaupno 

različico, kot jo je predložil vlagatelj;  

črtano  

Or. en 

Obrazložitev 

Znanstveni podatki in študije ter druge informacije v podporo vlogam bi se morali objaviti šele 

potem, ko agencija objavi svoje znanstvene rezultate. Sicer obstaja nevarnost, da bodo konkurenti 

dobili dostop do informacij o inovativnih izdelkih ali postopkih izdelave. Poleg tega bi sicer 

obstajala nevarnost političnega vplivanja na postopek ocenjevanja tveganja. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Predlog spremembe  139 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 178/2002 

Člen 39 b – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) preden sprejme uradno odločitev o 

zahtevi za zaupnost, pisno obvesti 

vlagatelja o svoji nameri, da razkrije 

informacije, in navede razloge zanjo. Če se 

vlagatelj ne strinja z oceno agencije, lahko 

izrazi svoje mnenje ali umakne svojo vlogo 

v dveh tednih od datuma, ko je bil 

obveščen o stališču agencije. 

(c) preden sprejme uradno odločitev o 

zahtevi za zaupnost, pisno obvesti 

vlagatelja o svoji nameri, da razkrije 

informacije, in navede razloge zanjo. Če se 

vlagatelj ne strinja z oceno agencije, lahko 

izrazi svoje mnenje ali umakne svojo vlogo 

v enem mesecu od datuma, ko je bil 

obveščen o stališču agencije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Vlagatelji se morajo v takem primeru najprej pravno posvetovati, ali bi načrtovana objava 

podatkov lahko ogrozila občutljive poslovne skrivnosti. Zlasti mala in srednja podjetja, ki 

nimajo lastnega pravnega oddelka, potrebujejo za to več časa. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Predlog spremembe  140 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 

Uredba (ES) št. 178/2002 

Člen 39 b – odstavek 1 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) objavi vse dodatne podatke in 

informacije, v zvezi s katerimi zahteva za 

zaupnost ni bila odobrena kot upravičena, 

ne prej kot v dveh tednih po tem, ko 

vlagatelja v skladu s točko (d) uradno 

obvesti o svoji odločitvi. 

(e) objavi nezaupne podatke in 

informacije v zvezi z vlogo, potem ko je 

bila v skladu s tem členom sprejeta 

dokončna odločitev glede zahteve za 

zaupnost in je agencija v skladu s členom 

38 objavila svoj osnutek znanstvenega 

mnenja. Če vlagatelj v skladu s členom 

39(c) vlogo umakne, ker meni, da je 

objava informacij, ki jo načrtuje agencija, 

preobširna, agencija, Komisija in države 

članice ne objavijo nobenih informacij o 

tej vlogi za odobritev. 

Or. en 

Obrazložitev 

Znanstveni podatki in študije ter druge informacije v podporo vlogam za odobritev bi se 

morali objaviti šele potem, ko agencija v skladu s členom objavi osnutke svojih znanstvenih 

prispevkov. 

 

 


