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5.12.2018 A8-0417/141 

Predlog spremembe  141 

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 1 

Uredba (ES) št. 178/2002 

Člen 39 – odstavek 2 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija lahko odobri samo 

zaupno obravnavo naslednjih informacij, 

katerih razkritje bi lahko na podlagi 

preverljive utemeljitve znatno škodovalo 

zadevnim interesom: 

2. Agencija odobri zaupno obravnavo 

naslednjih informacij, katerih razkritje 

znatno škodi zadevnim interesom, razen če 

se dokaže nasprotno: 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog Komisije premešča breme dokazovanja za nekatere ključne informacije, katerim se je 

v sektorski zakonodaji EU, ki spada v živilsko zakonodajo Unije, dolgo priznavalo, da so 

zaupne poslovne informacije. Komisija je to naredila, ne da bi to pomembno spremembo 

obrazložila. To neupravičeno premestitev bi bilo treba popraviti. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Predlog spremembe  142 

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 d – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Komisija in države članice 

sprejmejo potrebne ukrepe, da ne objavijo 

informacij, ki jih prejmejo na podlagi 

živilske zakonodaje Unije in za katere se 

zahteva zaupna obravnava, dokler agencija 

ne sprejme odločitve o zahtevi za zaupnost 

in ta ne postane dokončna. Komisija in 

države članice sprejmejo tudi potrebne 

ukrepe, da ne objavijo informacij, za katere 

je agencija odobrila zaupno obravnavo. 

2. Komisija in države članice 

sprejmejo potrebne ukrepe, da ne objavijo 

informacij, ki jih prejmejo na podlagi 

živilske zakonodaje Unije, dokler agencija 

ne sprejme odločitve o zahtevi za zaupnost 

in svojega znanstvenega mnenja ne objavi 

v skladu s členom 38. Komisija in države 

članice sprejmejo tudi potrebne ukrepe, da 

ne objavijo informacij, za katere je 

agencija odobrila zaupno obravnavo. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Predlog spremembe  143 

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 e – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Ne glede na odstavek 1 velja, da bi 

razkritje imen in naslovov fizičnih oseb, ki 

sodelujejo pri poskusih na vretenčarjih ali 

pridobivanju toksikoloških informacij, 

znatno ogrozilo zasebnost in integriteto 

navedenih fizičnih oseb, zato se navedeni 

podatki ne objavijo, razen če prevlada 

javni interes. 

(2) Ne glede na odstavek 1 velja, da bi 

razkritje imen in naslovov fizičnih oseb, ki 

sodelujejo pri poskusih na vretenčarjih ali 

pridobivanju toksikoloških informacij, 

znatno ogrozilo zasebnost in integriteto 

navedenih fizičnih oseb, zato se navedeni 

podatki ne objavijo. 

Or. en 

Obrazložitev 

Pojem prevladujočega javnega interesa ni jasno opredeljen, zato bi bilo treba ta del črtati. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Predlog spremembe  144 

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 1 

Uredba (ES) št. 178/2002 

Člen 39 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Seznam informacij iz odstavka 2 ne 

posega v nobeno posebno živilsko 

zakonodajo Unije. 

3. Seznam informacij iz odstavka 2 ne 

preprečuje vložitve zahteve za zaupno 

obravnavo drugih informacij, ki niso 

upravičene do domneve o zaupnosti iz 

tega odstavka, in ne posega v nobeno 

posebno živilsko zakonodajo Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Predlog Komisije omeji obseg informacij, za katere se lahko zahteva zaupna obravnava, na 

izčrpen seznam informacij. To ima za posledico, da EFSA pri odločanju o razkritju ne more 

več upoštevati posebnih okoliščin posameznega primera. Pojavi pa se tudi ostro nasprotje z 

Uredbo (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta 

in Komisije, ki se uporablja tudi za dokumente v posesti EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Predlog spremembe  145 

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 2 – odstavek 1 – točka 4 

Direktiva 2001/18/ES 

Člen 28 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Kadar se Komisija v skladu z 

odstavkom 1 posvetuje z ustreznim 

znanstvenim odborom, ta v skladu s 

členom 38 in členi 39 do 39f Uredbe (ES) 

št. 178/2002, ki se smiselno uporabljajo, ter 

členom 25 te direktive javno objavi 

prijavo/vlogo, ustrezne podporne 

informacije in vse dodatne informacije, ki 

jih je predložil prijavitelj/vlagatelj, pa tudi 

svoja znanstvena mnenja. 

4. Kadar se Komisija v skladu z 

odstavkom 1 posvetuje z ustreznim 

znanstvenim odborom, ta v skladu s 

členom 38 in členi 39 do 39f Uredbe (ES) 

št. 178/2002, ki se smiselno uporabljajo, ter 

členom 25 te direktive javno objavi 

prijavo/vlogo, ustrezne podporne 

informacije in vse dodatne informacije, ki 

jih je predložil prijavitelj/vlagatelj, obenem 

pa tudi osnutke svojih znanstvenih mnenj. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Predlog spremembe  146 

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 3 – odstavek 1 – točka 9 

Uredba (ES) št. 1829/2003 

Člen 29 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija v skladu s členom 38, 

členi 39 do 39f in členom 40 Uredbe (ES) 

št. 178/2002 ter ob upoštevanju člena 30 te 

uredbe javno objavi vlogo za odobritev, 

ustrezne podporne informacije in vse 

dodatne informacije, ki jih je predložil 

vlagatelj, ter svoja znanstvena mnenja in 

mnenja pristojnih organov iz člena 4 

Direktive 2001/18/ES. 

1. Agencija v skladu s členom 38, 

členi 39 do 39f in členom 40 Uredbe (ES) 

št. 178/2002 ter ob upoštevanju člena 30 te 

uredbe sočasno z osnutkom znanstvenega 

mnenja javno objavi vlogo za odobritev, 

ustrezne podporne informacije in vse 

dodatne informacije, ki jih je predložil 

vlagatelj, ter svoja znanstvena mnenja in 

mnenja pristojnih organov iz člena 4 

Direktive 2001/18/ES. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Predlog spremembe  147 

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 4 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (ES) št. 1831/2003 

Člen 7 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) v skladu s členom 18 zagotoviti 

javni dostop do zahtevka in vseh 

informacij, ki jih je predložil vložnik.; 

(c) v skladu s členom 18 sočasno z 

objavo osnutka znanstvenega mnenja 

agencije zagotoviti javni dostop do 

zahtevka in vseh informacij, ki jih je 

predložil vložnik.; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Predlog spremembe  148 

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 4 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 1831/2003 

Člen 18 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Urad v skladu s členom 38, členi 39 

do 39f in členom 40 Uredbe (ES) 

št. 178/2002, ki se uporabljajo smiselno, 

javno objavi zahtevek za dovoljenje, 

ustrezne podporne informacije in vse 

dodatne informacije, ki jih je predložil 

vložnik, ter svoja znanstvena mnenja. 

1. Urad v skladu s členom 38, členi 39 

do 39f in členom 40 Uredbe (ES) št. 

178/2002, ki se uporabljajo smiselno, javno 

objavi zahtevek za dovoljenje, ustrezne 

podporne informacije in vse dodatne 

informacije, ki jih je predložil vložnik, 

obenem pa tudi osnutke svojih 

znanstvenih mnenj. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Predlog spremembe  149 

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 5 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

Uredba (ES) št. 2065/2003 

Člen 1 – odstavek 2 – točka c – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) v skladu s členoma 14 in 15 

zagotovi javni dostop do vloge, zadevnih 

podpornih informacij in vseh dodatnih 

informacij, ki jih je predložil vlagatelj.; 

(ii) v skladu s členoma 14 in 15 

zagotovi javni dostop do vloge, zadevnih 

podpornih informacij in vseh dodatnih 

informacij, ki jih je predložil vlagatelj, ko 

objavi osnutek svojega znanstvenega 

mnenja; 

Or. en 



 

AM\1171409SL.docx  PE631.553v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

5.12.2018 A8-0417/150 

Predlog spremembe  150 

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 5 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (ES) št. 2065/2003 

Člen 14 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija v skladu s členom 38, 

členi 39 do 39f in členom 40 Uredbe (ES) 

št. 178/2002 javno objavi vlogo za izdajo 

dovoljenja, ustrezne podporne informacije 

in vse dodatne informacije, ki jih je 

predložil vlagatelj, ter svoja znanstvena 

mnenja. 

1. Agencija v skladu s členom 38, 

členi 39 do 39f in členom 40 Uredbe (ES) 

št. 178/2002 javno objavi vlogo za izdajo 

dovoljenja, ustrezne podporne informacije 

in vse dodatne informacije, ki jih je 

predložil vlagatelj, obenem pa tudi svoje 

osnutke znanstvenih mnenj. 

Or. en 

 

 


