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BG Единство в многообразието BG 

5.12.2018 A8-0417/141 

Изменение   141 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

Член 39 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Органът може да приеме да 

предостави поверително третиране само 

по отношение на следната информация, 

оповестяването на която при проверима 

обосновка може да се счита, че нанася 

значителни вреди на интересите на 

засегнатите: 

2. Органът приема да предостави 

поверително третиране по отношение на 

следната информация, оповестяването 

на която се счита, че нанася значителни 

вреди на интересите на засегнатите, 

освен ако не бъде доказано, че това не 

така: 

Or. en 

Обосновка 

Предложението на Комисията прехвърля тежестта на доказване за определени 

основни части от информацията, които отдавна са признати като поверителна 

търговска информация („ПТИ“) в секторното законодателство на ЕС, попадащо в 

рамките на законодателството на Съюза в областта на храните. Това се прави, без 

да се дава обяснение за тази значителна промяна. Това необосновано прехвърляне 

следва да бъде коригирано. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0417/142 

Изменение  142 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

Член 39 г – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията и държавите членки 

предприемат необходимите мерки, така 

че информацията, получена от тях 

съгласно законодателството на Съюза в 

областта на храните, за която е поискано 

да бъде третирана като поверителна, да 

не се обявява публично, докато за това 

бъде взето решение от Органа по 

подадено искане за поверителност, 

което решение е окончателно. 

Комисията и държавите членки 

предприемат необходимите мерки, така 

че информацията, за която е прието да 

бъде третирана като поверителна, да не 

се обявява публично. 

2. Комисията и държавите членки 

предприемат необходимите мерки, така 

че информацията, получена от тях 

съгласно законодателството на Съюза в 

областта на храните, за която е поискано 

да бъде третирана като поверителна, да 

не се обявява публично, докато за това 

бъде взето решение от Органа по 

подадено искане за поверителност и 

докато не бъде публикуван неговият 

проект на научно становище в 

съответствие с член 38. Комисията и 

държавите членки предприемат 

необходимите мерки, така че 

информацията, за която е прието да 

бъде третирана като поверителна, да не 

се обявява публично. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Изменение  143 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

Член 39 д – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Без да се засяга параграф 1, 

оповестяването на имената и адресите 

на физически лица, участвали в 

изпитвания върху гръбначни животни 

или в получаването на токсикологична 

информация, се счита за съществено 

нарушение на правото на 

неприкосновеност на личния живот на 

тези физически лица и тази информация 

не се прави публично достояние, освен 

ако няма обществен интерес, който 

взема превес. 

(2) Без да се засяга параграф 1, 

оповестяването на имената и адресите 

на физически лица, участвали в 

изпитвания върху гръбначни животни 

или в получаването на токсикологична 

информация, се счита за съществено 

нарушение на правото на 

неприкосновеност на личния живот на 

тези физически лица и тази информация 

не се прави публично достояние. 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като няма определение на термина „обществен интерес, който взема превес“, 

този пасаж следва да се заличи. 



 

AM\1171409BG.docx  PE623.765v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0417/144 

Изменение  144 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

Член 39 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Списъкът с информацията, 

посочена в параграф 2, се прилага, без 

да се засяга което и да било конкретно 

законодателството на Съюза в 

областта на храните. 

3. Списъкът с информацията, 

посочена в параграф 2, не 

възпрепятства представянето на 

искане за поверителност за друга 

информация, която не се ползва от 

презумпцията за поверителност по 

този параграф и се прилага, без да се 

засяга което и да било конкретно 

законодателство на Съюза в областта 

на храните. 

Or. en 

Обосновка 

Предложението на Комисията намалява информацията, за която може да се иска 

поверително третиране, до изчерпателен списък от информация. Последицата е, че 

вече не се позволява в решенията за оповестяване, вземани от ЕОБХ, да се 

разглеждат обстоятелствата при всеки отделен случай. Това рязко се различава от 

разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до 

документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията, който се прилага и 

за документи, съхранявани от ЕОБХ. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Изменение  145 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

Директива 2001/18/ЕО 

Член 28 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В случаи, когато се провежда 

консултация със съответния научен 

комитет съгласно параграф 1, 

Комисията обявява публично 

нотификацията/заявлението, 

съответната подкрепяща информация и 

друга допълнителна информация, 

предоставена от нотифициращото 

лице/заявителя, както и своите научни 

становища, в съответствие с член 38 и 

членове 39—39е от Регламент (ЕО) 

№ 178/2002, които се прилагат с 

необходимите изменения, и с член 25 от 

настоящата директива. 

4. В случаи, когато се провежда 

консултация със съответния научен 

комитет съгласно параграф 1, 

Комисията обявява публично 

нотификацията/заявлението, 

съответната подкрепяща информация и 

друга допълнителна информация, 

предоставена от нотифициращото 

лице/заявителя, едновременно със 

своите проекти на научни становища, 

в съответствие с член 38 и членове 39—

39е от Регламент (ЕО) № 178/2002, 

които се прилагат с необходимите 

изменения, и с член 25 от настоящата 

директива. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Изменение  146 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – точка 9 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 

Член 29 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органът обявява публично 

заявлението за разрешение, съответната 

подкрепяща информация и всякаква 

допълнителна информация, 

предоставена от заявителя, както и 

своите научни становища и становищата 

от компетентните органи, посочени в 

член 4 от Директива 2001/18/ЕО, в 

съответствие с член 38, членове 39—39е 

и член 40 от Регламент (ЕО) № 178/2002 

и като се вземе предвид член 30 от 

настоящия регламент. 

1. Органът обявява публично 

заявлението за разрешение, съответната 

подкрепяща информация и всякаква 

допълнителна информация, 

предоставена от заявителя, както и 

своите научни становища и становищата 

от компетентните органи, посочени в 

член 4 от Директива 2001/18/ЕО, 

едновременно със своя проект на 

научно становище, в съответствие с 

член 38, членове 39 – 39е и член 40 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002 и като се 

вземе предвид член 30 от настоящия 

регламент. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0417/147 

Изменение  147 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕО) № 1831/2003 

Член 7 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) осигурява обществен достъп до 

заявлението и всяка информация, 

предоставена от заявителя, в 

съответствие с член 18.; 

в) осигурява обществен достъп до 

заявлението и всякаква информация, 

предоставена от заявителя, 

едновременно с публикуването от 

Органа на неговия проект на научно 

становище, в съответствие с член 18; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Изменение  148 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1831/2003 

Член 18 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органът обявява публично 

заявлението за разрешение, съответната 

подкрепяща информация и всякаква 

допълнителна информация, 

предоставена от заявителя, както и 

своите научни становища в 

съответствие с член 38, членове 39—39е 

и член 40 от Регламент (ЕО) 

№ 178/2002, които се прилагат с 

необходимите изменения. 

1. Органът обявява публично 

заявлението за разрешение, съответната 

подкрепяща информация и всякаква 

допълнителна информация, 

предоставена от 

заявителя, едновременно със своите 

проекти на научни становища, в 

съответствие с член 38, членове 39—39е 

и член 40 от Регламент (ЕО) № 

178/2002, които се прилагат с 

необходимите изменения. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Изменение  149 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕО) № 2065/2003 

Член 7 – параграф 2 – буква в – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) осигурява обществен достъп до 

заявлението, съответната подкрепяща 

информация и друга допълнителна 

информация, предоставена от заявителя, 

в съответствие с членове 14 и 15.; 

ii) осигурява обществен достъп до 

заявлението, съответната подкрепяща 

информация и друга допълнителна 

информация, предоставена от заявителя, 

при публикуването на своя проект на 

научно становище, в съответствие с 

членове 14 и 15; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Изменение  150 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 2065/2003 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органът обявява публично 

заявлението за разрешение, съответната 

подкрепяща информация и всякаква 

допълнителна информация, 

предоставена от заявителя, както и 

своите научни становища в 

съответствие с член 38, членове 39—39е 

и член 40 от Регламент (ЕО) 

№ 178/2002. 

1. Органът обявява публично 

заявлението за разрешение, съответната 

подкрепяща информация и всякаква 

допълнителна информация, 

предоставена от заявителя, 

едновременно със своите проекти на 
научни становища в съответствие с 

член 38, членове 39—39е и член 40 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002. 

Or. en 

 

 


