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6.12.2018 A8-0417/158 

Predlog spremembe  158 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) Študije, vključno s preizkusi, ki jih 

predložijo nosilci dejavnosti v podporo 

vlogam za odobritev na podlagi sektorske 

živilske zakonodaje Unije, so običajno v 

skladu z mednarodno priznanimi načeli, ki 

zagotavljajo enotno podlago za njihovo 

kakovost, zlasti z vidika ponovljivosti 

rezultatov. Vendar se v nekaterih primerih 

lahko pojavijo težave glede skladnosti z 

veljavnimi standardi, zato so vzpostavljeni 

nacionalni sistemi za preverjanje te 

skladnosti. Primerno je določiti dodatno 

raven jamstev, da bi splošni javnosti dali 

zagotovila glede kakovosti študij in 

določili okrepljen sistem presoj, v skladu s 

katerim bi Komisija preverjala nadzor 

držav članic nad izvajanjem navedenih 

načel v laboratorijih, ki izvajajo take 

študije in preizkuse. 

(21) Študije, vključno s preizkusi, ki jih 

predložijo nosilci dejavnosti v podporo 

vlogam za odobritev na podlagi sektorske 

živilske zakonodaje Unije, bi morale 

temeljiti na neodvisni strokovno 

pregledani literaturi ali biti v skladu z 

mednarodno priznanimi standardi in načeli 

dobre laboratorijske prakse, ki 

zagotavljajo enotno podlago za njihovo 

kakovost, zlasti z vidika ponovljivosti 

rezultatov. Vendar se v nekaterih primerih 

lahko pojavijo težave glede skladnosti z 

veljavnimi standardi, zato so vzpostavljeni 

nacionalni sistemi za preverjanje te 

skladnosti. Primerno je določiti dodatno 

raven jamstev, da bi splošni javnosti dali 

zagotovila glede kakovosti študij in 

določili okrepljen sistem presoj, v skladu s 

katerim bi Komisija v sodelovanju s svojim 

direktoratom za presoje in analize na 

področju zdravja in hrane preverjala 

nadzor držav članic ali tretjih držav nad 

izvajanjem navedenih načel v laboratorijih, 

ki izvajajo take študije in preizkuse v Uniji 

in tretjih državah. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 21 iz poročila odbora ENVI in 
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prilagaja besedilo temu členu (predlog spremembe 67: „neodvisni strokovno pregledani“ 

namesto „javno dostopni znanstveni“ literaturi. 
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6.12.2018 A8-0417/159 

Predlog spremembe  159 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 3 – točka -a (novo) 

Uredba (ES) 178/2002 

Člen 28 – odstavek 4 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (-a) (-a) Uvodni stavek odstavka 4 se 

spremeni: 

 „Znanstveni sveti so sestavljeni iz 

neodvisnih znanstvenikov, ki dejavno 

izvajajo raziskave in svoje ugotovitve 

objavljajo v strokovno pregledanih 

revijah.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Trenutno je zapisano: „Znanstveni sveti so sestavljeni iz neodvisnih znanstvenih 

strokovnjakov.“ Ta določba je potrebna za zagotovitev odličnosti mnenj Evropske agencije za 

varnost hrane. Danes so številni „znanstveni strokovnjaki“ javni uslužbenci, ki imajo le malo 

objav ali nobene. 
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6.12.2018 A8-0417/160 

Predlog spremembe  160 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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) 178/2002 

Člen 32 e a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4b) Vstavi se naslednji člen 32ea: 

 „Člen 32 ea 

 Preskušanje varnosti 

 Preskušanje varnosti proizvodov, ki je v 

pristojnosti Evropske agencije za varnost 

hrane, temelji na sklopu obveznih 

preizkusov, ki jih opredeli agencija. Vse 

študije na podlagi tako imenovane dobre 

laboratorijske prakse je treba dopolniti in 

preveriti z drugimi, neodvisnimi 

raziskavami.“ 

Or. en 

Obrazložitev 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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6.12.2018 A8-0417/161 

Predlog spremembe  161 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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) 178/2002 

Člen 32 e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Brez poseganja v obveznost vlagateljev 

vlog za odobritev na podlagi živilske 

zakonodaje, da dokažejo varnost predmeta, 

predloženega v sistem odobritve, lahko 

Komisija v izjemnih okoliščinah od 

agencije zahteva, da naroči znanstvene 

študije za preverjanje dokazov, 

uporabljenih v postopku ocenjevanja 

tveganja. Naročene študije so lahko 

obširnejše kot dokaz, ki se preverja.“; 

Brez poseganja v obveznost vlagateljev 

vlog za odobritev na podlagi živilske 

zakonodaje, da dokažejo varnost predmeta, 

predloženega v sistem odobritve, lahko 

Komisija v primeru nasprotujočih si 

znanstvenih ugotovitev od agencije 

zahteva, da naroči znanstvene študije za 

preverjanje dokazov, uporabljenih v 

postopku ocenjevanja tveganja. Naročene 

študije so lahko obširnejše kot dokaz, ki se 

preverja v postopku ocenjevanja tveganja. 

Preveritvene študije se financirajo s 

prispevki vlagateljev v skupni sklad. 

Komisija za določitev podrobnosti tega 

sklada sprejme delegirani akt v skladu s 

členom 57a. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 69 iz poročila odbora ENVI in dodaja 

zadnja dva stavka. Javna sredstva ne bi smela biti namenjena za ocenjevanje 

proizvodov/snovi, katerih odobritev bo vlagateljem prinesla dobičke. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Predlog spremembe  162 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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) 178/2002 

Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Dokumenti iz prvega pododstavka se 

objavijo na posebnem razdelku spletišča 

agencije. Navedeni razdelek je na voljo 

javnosti in je zlahka dostopen. Zadevni 

dokumenti so v elektronski obliki na voljo 

za prenos, tisk in iskanje.“; 

Dokumenti iz prvega pododstavka se 

objavijo na posebnem razdelku spletišča 

agencije. Navedeni razdelek je na voljo 

javnosti in je zlahka dostopen, zanj pa 

veljajo jasne zaveze, ki jih elektronsko 

zabeležijo tisti, ki do njega dostopajo, ter 

učinkoviti, sorazmerni in odvračilni 

ukrepi in kazni za vsakršno komercialno 

uporabo. Zadevni dokumenti so v 

elektronski, strojno čitljivi obliki na voljo 

za prenos, tisk z vodnim znakom za 

sledljivost in iskanje. Ti ukrepi se 

osredotočajo na komercialno uporabo 

dokumentov in njihovo predložitev. 

Zasnovani so tako, da učinkovito varujejo 

pred komercialno uporabo dokumentov iz 

prvega pododstavka v Uniji in tretjih 

državah. Uporaba za akademske in druge 

nekomercialne raziskave je v celoti 

dovoljena. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 78, kot ga je sprejel odbor ENVI, in 

dodaja zadnji stavek. Pojasniti je treba, da znanstvene raziskave ne sodijo v „komercialno 

uporabo“ in da lahko znanstveniki podatke prosto uporabljajo pri svojem delu. 



 

AM\1171405SL.docx  PE631.553v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 



 

AM\1171405SL.docx  PE631.553v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

6.12.2018 A8-0417/163 

Predlog spremembe  163 

Martin Häusling 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 b 

Uredba (ES) 178/2002 

Člen 38 – odstavek 1 a – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Javno razkritje informacij iz odstavka 

(1)(c) se ne šteje za eksplicitno ali 

implicitno dovoljenje ali licenco za 

uporabo, razmnoževanje ali drugačno 

izkoriščanje zadevnih podatkov in 

informacij ter njihove vsebine, za njihovo 

uporabo s strani tretjih oseb pa ni 

odgovorna Evropska unija.“; 

Javno razkritje informacij iz odstavka 

(1)(c) se ne šteje za eksplicitno ali 

implicitno dovoljenje ali licenco za 

komercialno uporabo, razmnoževanje ali 

drugačno izkoriščanje zadevnih podatkov 

in informacij ter njihove vsebine v 

komercialne namene. Da ne bi bilo 

dvomov, se lahko objavljene informacije 

uporabijo za namene javnega in 

akademskega nadzora nad rezultati, 

vključno z boljšim razumevanjem 

morebitnih škodljivih učinkov za zdravje 

in okolje, za njihovo uporabo s strani 

tretjih oseb pa ni odgovorna Unija. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ta predlog spremembe temelji na predlogu spremembe 81 poročila odbora ENVI. Treba je 

zagotoviti, da uporaba podatkov ni nepotrebno omejena; zato je dodano „in akademskega“ 

ter izbrisano „za ta namen“. Cilj izbrisa besedila „za ta namen“ je pojasniti določbo in 

zaščititi EU pred potencialno dragimi sodnimi postopki – nobenega dvoma ne sme biti glede 

dejstva, da v primeru uporabe s strani tretjih strani, in to kakršne koli uporabe, ne more biti 

odgovorna EU. Sedanje besedilo pomeni, da bi Unija lahko bila odgovorna v primeru 

uporabe za komercialni namen. 


