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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0417/164 

Pozměňovací návrh  164 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení 178/2002 Čl. 39 – odst. 2 – návětí 

Nařízení 178/2002 Čl. 39 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Úřad může souhlasit s poskytnutím 

důvěrného zacházení pouze ve vztahu 

k následujícím informacím, u nichž se na 

základě ověřitelného zdůvodnění může mít 

za to, že jejich zveřejnění by značně 

poškodilo dotčené zájmy: 

2. Úřad může souhlasit s poskytnutím 

důvěrného zacházení pouze ve vztahu 

k následujícím informacím a za 

předpokladu, že žádost o důvěrné 

zacházení na základě vhodného a 

ověřitelného zdůvodnění prokáže, že 

zveřejnění by konkrétně a značně 

poškodilo komerční zájem žadatele: 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0417/165 

Pozměňovací návrh  165 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení 178/2002 Čl. 39 – odst. 2 – bod 3 

Nařízení 178/2002 Čl. 39 – odst. 2 – bod 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3) obchodní informace odhalující 

původ zdrojů, podíly na trhu nebo 

obchodní strategii žadatele a 

3) obchodní informace odhalující 

původ zdrojů, informace o inovativních 

nápadech týkajících se budoucích 

strategií v oblasti výzkumu a vývoje, 

informace odhalující podíly na trhu nebo 

obchodní strategii žadatele a 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je kompromisem zajišťujícím přijatelnost pozměňovacího návrhu 85 

pro všechny skupiny. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0417/166 

Pozměňovací návrh  166 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 

Nařízení 178/2002 Čl. 39 – odst. 2 a (nový) 

Nařízení 178/2002 Čl. 39 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Odchylky podle odstavce 2 musí 

být formulovány restriktivně. 

Or. en 



 

AM\1171406CS.docx  PE631.553v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0417/167 

Pozměňovací návrh  167 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 

Nařízení 178/2002 Čl. 39 b – odst. 1 

Nařízení 178/2002 Čl. 39 b – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) neprodleně zveřejní nedůvěrné 

znění, které předložil žadatel; 

a) neprodleně zveřejní nedůvěrné 

znění žádosti, kterou předložil žadatel, 

jakmile je uznána za přípustnou; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je alternativou návrhu zpravodajky zveřejňovat informace teprve 

po zveřejnění návrhu stanoviska úřadu EFSA. V nařízení, které usiluje o zvýšení 

transparentnosti, není odůvodněné, aby úřad EFSA zahájil kroky, aniž by měl úplné údaje, 

včetně informací od nezávislých vědeckých pracovníků. Navíc úřad EFSA v současnosti 

vydává návrhy stanovisek pouze mimořádně. Stanovit to jako obecné pravidlo by nejen zvýšilo 

zátěž úřadu, ale v případě rozdílných závěrů návrhu stanoviska a konečného stanoviska by 

rovněž stavělo úřad EFSA do zranitelné pozice. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0417/168 

Pozměňovací návrh  168 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2001/18– Čl. 25 – odst. 2 

Směrnice 2001/18– Čl. 25 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Kromě ustanovení čl. 39 odst. 2 

nařízení (ES) č. 178/2002 a podle čl. 39 

odst. 3 uvedeného nařízení, který se 

použije obdobně, lze důvěrné zacházení 

schválit ve vztahu k následujícím 

informacím, u nichž se na základě 

ověřitelného zdůvodnění může mít za to, 

že jejich zveřejnění by značně poškodilo 

dotčené zájmy: 

vypouští se 

a) informace o sekvencích DNA, 

s výjimkou sekvencí použitých pro detekci, 

identifikaci a kvantifikaci transformační 

události, a 

 

b) šlechtitelské metody a strategie.;  

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto změny snižují míru transparentnosti oproti stávajícím právním předpisům. Důvěrné by 

neměly zůstat žádné informace týkající se emisí do životního prostředí nebo nezbytné k 

nahlédnutí zdravotních a environmentálních dopadů. Není proto vhodné zachovávat 

důvěrnost informací o „sekvencích DNA“ a „šlechtitelských metodách“. Obě tyto záležitosti 

mají vysokou relevanci pro hodnocení rizik. Pokud nebudou sekvence zveřejňovány, nebudou 

moci odborníci hodnotit rizika nezávisle na průmyslu a úřadech. Šlechtitelské metody mají 

dále velký význam pro hodnocení rizik kombinovaných událostí. Sekvence DNA patří mezi 

fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti GMO, pro něž stávající nařízení o GMO výslovně 

stanoví, že nesmí být považovány za důvěrné. Šlechtitelské metody jsou v současnosti rovněž 

zveřejňovány. Toto nové ustanovení by tak jednoznačně vedlo k menší transparentnosti. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0417/169 

Pozměňovací návrh  169 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 – bod 10 

Nařízení 1829/2003 – Čl. 30– odst. 2 

Nařízení 1829/2003 – Čl. 30– odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Kromě ustanovení čl. 39 odst. 2 a 

podle čl. 39 odst. 3 nařízení (ES) č. 

178/2002 může úřad také souhlasit 

s poskytnutím důvěrného zacházení 

následujícím informacím, u nichž se na 

základě ověřitelného zdůvodnění může mít 

za to, že jejich zveřejnění by značně 

poškodilo dotčené zájmy: 

vypouští se 

a) informace o sekvencích DNA, 

s výjimkou sekvencí použitých pro detekci, 

identifikaci a kvantifikaci transformační 

události, a 

 

b) šlechtitelské metody a strategie.  

Or. en 

Odůvodnění 

Tyto změny snižují míru transparentnosti oproti stávajícím právním předpisům. Důvěrné by 

neměly zůstat žádné informace týkající se emisí do životního prostředí nebo nezbytné k 

nahlédnutí zdravotních a environmentálních dopadů. Není proto vhodné zachovávat 

důvěrnost informací o „sekvencích DNA“ a „šlechtitelských metodách“. Obě tyto záležitosti 

mají vysokou relevanci pro hodnocení rizik. Pokud nebudou sekvence zveřejňovány, nebudou 

moci odborníci hodnotit rizika nezávisle na průmyslu a úřadech.  Šlechtitelské metody mají 

dále velký význam pro hodnocení rizik kombinovaných událostí. Sekvence DNA patří mezi 

fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti GMO, pro něž stávající nařízení o GMO výslovně 

stanoví, že nesmí být považovány za důvěrné. Šlechtitelské metody jsou v současnosti rovněž 

zveřejňovány. Toto nové ustanovení by tak jednoznačně vedlo k menší transparentnosti. 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

6.12.2018 A8-0417/170 

Pozměňovací návrh  170 

Martin Häusling 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení 1107/2009 – čl. 16 

Nařízení 1107/2009 – čl. 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Úřad neprodleně posoudí jakoukoli žádost 

o zachování důvěrnosti a zpřístupní 

veřejnosti informace předložené žadatelem 

podle článku 15, jakož i veškeré další 

doplňující informace předložené 

žadatelem, kromě informací, u nichž bylo 

požádáno o důvěrné zacházení a bylo 

úřadem schváleno, podle článku 38, článků 

39 až 39f a článku 40 nařízení (ES) 

č. 178/2002, které se použijí obdobně, 

a podle článku 63 tohoto nařízení.; 

Úřad neprodleně posoudí jakoukoli žádost 

o zachování důvěrnosti a zpřístupní 

veřejnosti informace předložené žadatelem 

podle článku 15, jakož i veškeré další 

doplňující informace předložené 

žadatelem, kromě informací, u nichž bylo 

požádáno o důvěrné zacházení a bylo 

úřadem schváleno, podle článku 38, článků 

39 až 39f a článku 40 nařízení (ES) 

č. 178/2002, které se použijí obdobně, 

a podle článku 63 tohoto nařízení, pokud 

není převažující veřejný zájem na jejich 

zveřejnění.“; 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení je převzato z článku 16 stávajícího nařízení 1107/2009. Není důvod, aby 

nová pravidla tuto formulaci rušila. 

 


