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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0417/164 

Изменение   164 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 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 може да приеме да 

предостави поверително третиране само 

по отношение на следната информация 

и при условие че в искането за 

поверително третиране се докаже с 

адекватна и проверима обосновка, че 

оповестяването би навредило 

конкретно и значително на 

търговските интереси на кандидата: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/165 

Изменение  165 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 178/2002 – член 39 – параграф 2 – точка 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) търговска информация, 

разкриваща източниците на доставки, 

пазарните дялове или бизнес стратегия 

на кандидата; и 

(3) търговска информация, 

разкриваща източниците на доставки, 

информацията за иновативни идеи, 

свързани с бъдещи стратегии за 

научни изследвания и развитие, 
пазарните дялове или бизнес стратегия 

на кандидата; и 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение е замислено като компромисно изменение, което да направи изменение 

85 приемливо за всички групи. 
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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0417/166 

Изменение  166 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 178/2002 – член 39 – параграф 2а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Дерогациите, посочени в 

параграф 2, се тълкуват 

ограничително. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/167 

Изменение  167 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 178/2002 – член 39б – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) незабавно обявява публично 

неповерителния вариант, представен от 

кандидата; 

a) незабавно обявява публично 

неповерителния вариант на 

заявлението, представено от 

кандидата, след като това заявление 

бъде счетено за допустимо; 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение следва да се разглежда като алтернативна концепция на 

предложението на докладчика за публикуване на информация чак след представяне на 

проектостановището на ЕОБХ. В регламент, чиято цел е да се подобри 

прозрачността, не е оправдано ЕОБХ да започва работа, без да има пълна представа 

за положението, включително приноса на независими учени. Освен това ЕОБХ 

понастоящем изготвя проектостановища само в много редки случаи. Принципно това 

изискване би довело не само до допълнителна тежест за Агенцията, но и при 

различаващи се резултати между проектостановището и окончателното становище 

– и до уязвима позиция за ЕОБХ. 
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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0417/168 

Изменение  168 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 3 

Директива 2001/18 – член 25 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В допълнение към член 39, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 178/2002 и в съответствие с 

член 39, параграф 3 от него, които се 

прилагат с необходимите изменения, 

поверително третиране може да бъде 

прието по отношение на следната 

информация, оповестяването на 

която при проверима обосновка може 

да се счита, че нанася значителни 

вреди на интересите на засегнатите: 

заличава се 

a) информация за нуклеотидна 

секвенция с изключение на секвенции, 

използвани за откриване, 

установяване и количествено 

определяне на събитие на 

трансформация; и 

 

б) модели и стратегии за 

размножаване.; 

 

Or. en 

Обосновка 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 
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relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0417/169 

Изменение  169 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 10 

Директива 1829/2003 – член 30 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В допълнение към член 39, 

параграф 2 и в съответствие с 

член 39, параграф 3 от Регламент 

(ЕО) № 178/2002 Органът може също 

така да приеме да предостави 

поверително третиране по 

отношение на следната информация, 

оповестяването на която при 

проверима обосновка може да се 

счита, че нанася значителни вреди на 

интересите на засегнатите: 

заличава се 

a) информация за нуклеотидна 

секвенция с изключение на секвенции, 

използвани за откриване, 

установяване и количествено 

определяне на събитие на 

трансформация; и 

 

б) модели и стратегии за 

размножаване. 

 

Or. en 

Обосновка 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities.  The breeding pattern is further of high 
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relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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BG Единство в многообразието BG 

6.12.2018 A8-0417/170 

Изменение  170 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 8 – параграф 1 – точка 4 

Регламент № 1107/2009 –  член 16 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът незабавно прави оценка на 

исканията за поверителност и прави 

публично достояние информацията, 

предоставена от заявителя в 

съответствие с член 15, включително 

допълнителна информация, 

предоставена от заявителя, с 

изключение на информацията, за която е 

подадено искане за третиране като 

поверителна — и то е прието от Органа 

— в съответствие с член 38, членове 

39—39е и член 40 от Регламент (ЕО) 

№ 178/2002, които се прилагат с 

необходимите изменения, и в 

съответствие с член 63 от настоящия 

регламент. 

Органът незабавно прави оценка на 

исканията за поверителност и прави 

публично достояние информацията, 

предоставена от заявителя в 

съответствие с член 15, включително 

допълнителна информация, 

предоставена от заявителя, с 

изключение на информацията, за която е 

подадено искане за третиране като 

поверителна, и то е прието от Органа в 

съответствие с член 38, членове 39 – 39е 

и член 40 от Регламент (ЕО) 

№ 178/2002, които се прилагат с 

необходимите изменения, и в 

съответствие с член 63 от настоящия 

регламент, освен ако по-висш 

обществен интерес не налага 

нейното оповестяване.“; 

Or. en 

Обосновка 

Тази разпоредба се взема от член 16 на настоящия Регламент 1107/2009. Няма 

причина новите правила да я отменят. 

 


