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Pozměňovací návrh 64
Martin Häusling

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 2

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, články 
43 a 114 a čl. 168 odst. 4 písm. b Smlouvy 
o fungování Evropské unie, v souladu s 
nimiž Komise předložila svůj návrh 
Parlamentu (C8-0144/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, články 
43 a 114, čl. 168 odst. 4 písm. b) a čl. 192 
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila 
svůj návrh Parlamentu (C8-0144/2018),

Or. en

Odůvodnění

Povolení pěstovat geneticky modifikované organismy, rostliny a zvířata a uvádět je do oběhu, 
jakož i povolení účinných látek používaných v pesticidech mají značné dopady na přirozené 
životní prostředí a lidské zdraví. Ochrana lidského zdraví je součástí politiky EU v oblasti 
životního prostředí.

Pozměňovací návrh 65
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/200220 stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, 
aby byla vytvořena společná základna pro 
opatření regulující potravinové právo jak 
na úrovni Unie, tak na úrovni členských 
států. Mimo jiné stanoví, že potravinové 
právo musí vycházet z analýzy rizika, 
kromě případů, kdy to není vhodné 
vzhledem k okolnostem nebo povaze 
opatření.

(1) Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/200220 stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, 
aby byla vytvořena společná základna pro 
opatření regulující potravinové právo jak 
na úrovni Unie, tak na úrovni členských 
států. Mimo jiné stanoví, že potravinové 
právo musí vycházet z analýzy rizika, 
kromě případů, kdy to není vhodné 
vzhledem k okolnostem nebo povaze 
opatření, a mělo by být doplněno zásadou 
předběžné opatrnosti.

__________________ __________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 

20 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 
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2002, kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 
stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

2002, kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 
stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

Or. en

Odůvodnění

Článek 7 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví uplatňování zásady předběžné opatrnosti za 
zvláštních okolností, kdy přetrvává vědecká nejistota.

Pozměňovací návrh 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Čl. 2 odst. 4 písm. a) druhý 
odstavec směrnice 2001/110/ES o medu 
stanoví, že pokud pochází med z více než 
jednoho členského státu nebo ze třetí 
země, může být povinné uvedení země 
původu nahrazeno jedním z následujících 
označení: „směs medů ze zemí EU“, 
„směs medů ze zemí mimo EU“, „směs 
medů ze zemí EU a ze zemí mimo EU“; 
vzhledem k tomu, že označení „směs medů 
ze zemí EU a ze zemí mimo EU“ není pro 
spotřebitele dostatečně informativní;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Řada balíren medu a obchodníků s 
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medem dnes využívá tento způsob 
označování k tomu, aby zamlčela 
skutečnou zemi původu, i podíl medu z 
různých dotyčných zemí, protože stále 
informovanější kupující nedůvěřují 
potravinám pocházejícím z některých 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Ve svém usnesení ze dne 1. března 
2018 o vyhlídkách a výzvách pro odvětví 
včelařství EU se však Evropský parlament 
„domnívá, že označení typu „směs medů 
ze zemí EU‘, „směs medů ze zemí mimo 
EU“, a zejména „směs medů ze zemí EU a 
ze zemí mimo EU“, zcela zakrývá původu 
medu před spotřebitelem, a v důsledku 
toho nesplňuje zásady právních předpisů 
EU v oblasti ochrany spotřebitele“ (bod 
58), a proto „požaduje, aby místo 
označení „směs medů ze zemí EU a ze 
zemí mimo EU“ bylo na štítcích uvedeno, 
ze kterého státu (ze kterých států) přesně 
med použitý v konečném produktu 
pochází, a to v takovém pořadí, v jakém je 
procentuálně v konečném produktu daný 
med poměrně zastoupen“ (bod 59).

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 d (nový)



PE627.781v01-00 6/144 AM\1162805CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1d) Situace na vnitřním trhu EU s 
medem se podle zástupců evropských a 
vnitrostátních organizací včelařů zhoršila 
z důvodu trvalého dovozu padělaného 
medu; vzhledem k tomu, že EU nesmí tuto 
situaci dále tolerovat a že by měla 
podniknout vhodné kroky k nápravě části 
směrnice 2001/110/ES o medu týkající se 
označování.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1e) Stávající pravidla nezohledňují 
podvodné praktiky postihující zpracované 
výrobky, jako jsou sušenky, snídaňové 
cereálie, cukrářské výrobky atd.; 
vzhledem k tomu, že označení „medový“ 
může zmýlit spotřebitele, pokud jde o 
skutečný obsah daného výrobku, neboť se 
často používá, i když méně než 50 % 
obsahu cukru ve výrobku pochází z medu; 
vzhledem k tomu, že pravidla pro 
označování potravin musí být v této 
oblasti řádně upravena.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Z hodnocení nařízení (ES) 
č. 178/200221 (dále jen „kontrola účelnosti 
obecného potravinového práva“) 
vyplynulo, že sdělování o riziku se obecně 
nepovažuje za dostatečně účinné, což má 
dopad na důvěru spotřebitelů ve výsledky 
procesu analýzy rizika.

(3) Z hodnocení nařízení (ES) 
č. 178/200221 (dále jen „kontrola účelnosti 
obecného potravinového práva“) 
vyplynulo, že sdělování o riziku se obecně 
nepovažuje za dostatečně účinné, což má 
dopad na důvěru spotřebitelů ve výsledky 
procesu analýzy rizika. Důvěru 
spotřebitelů obecněji ohrožuje zjevně 
chybějící objektivita úřadu při hodnocení 
rizik používání glyfosátu na lidské zdraví, 
neboť jej považuje za neškodný, ačkoli 
Mezinárodní agentura pro výzkum 
rakoviny konstatovala, že je 
„pravděpodobně karcinogenní“.

__________________ __________________

21 Pracovní dokument útvarů Komise, 
„Hodnocení REFIT obecného 
potravinového práva (nařízení (ES) 
č. 178/2002)“, SWD(2018) 38 final, 
15.1.2018.

21 Pracovní dokument útvarů Komise, 
„Hodnocení REFIT obecného 
potravinového práva (nařízení (ES) 
č. 178/2002)“, SWD(2018) 38 final, 
15.1.2018.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Z hodnocení nařízení (ES) 
č. 178/200221 (dále jen „kontrola účelnosti 
obecného potravinového práva“) 
vyplynulo, že sdělování o riziku se obecně 
nepovažuje za dostatečně účinné, což má 
dopad na důvěru spotřebitelů ve výsledky 
procesu analýzy rizika.

(3) Z hodnocení nařízení (ES) 
č. 178/200221 (dále jen „kontrola účelnosti 
obecného potravinového práva“) 
vyplynulo, že sdělování o riziku se obecně 
nepovažuje za dostatečně účinné, což má 
dopad na důvěru spotřebitelů v proces
analýzy rizika a různé zainteresované 
strany.

__________________ __________________

21 Pracovní dokument útvarů Komise, 
„Hodnocení REFIT obecného 

21 Pracovní dokument útvarů Komise, 
„Hodnocení REFIT obecného 
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potravinového práva (nařízení (ES) 
č. 178/2002)“, SWD(2018) 38 final, 
15.1.2018.

potravinového práva (nařízení (ES) 
č. 178/2002)“, SWD(2018) 38 final, 
15.1.2018.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Je proto nezbytné zajistit v celém 
průběhu analýzy rizika komplexní 
a průběžný proces sdělování o riziku, do 
nějž se zapojí osoby, které provádějí 
hodnocení rizika, a osoby, které provádějí 
řízení rizika, na unijní a vnitrostátní úrovni. 
Tento proces by měl být kombinován 
s otevřeným dialogem mezi všemi 
zúčastněnými stranami, aby se zajistil 
soulad a soudržnost v procesu analýzy 
rizika.

(4) Je proto nezbytné zajistit v celém 
průběhu analýzy rizika komplexní 
a průběžný proces sdělování o riziku, do 
nějž se zapojí osoby, které provádějí 
hodnocení rizika, a osoby, které provádějí 
řízení rizika, na unijní a vnitrostátní úrovni. 
Tento proces by měl znovu získat důvěru 
občanů, neboť celý proces se opírá o cíl 
tohoto nařízení, kterým je zajištění vysoké 
úrovně lidského života a zdraví a ochrana 
zájmů spotřebitelů. Tento proces by proto
měl být kombinován s otevřeným dialogem 
mezi všemi zúčastněnými stranami, 
zejména s veřejností, aby se zajistil soulad,
soudržnost a odpovědnost v procesu 
analýzy rizika.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla obnovena důvěra veřejnosti, mělo by mít každé uvádění procesu na trh a sdělování o 
něm skutečný obsah, jenž konkrétně ukáže a prokáže, že se situace zlepšila. Jinak je každá 
změna odsouzena k nezdaru.

Pozměňovací návrh 74
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Je proto nezbytné zajistit v celém 
průběhu analýzy rizika komplexní 
a průběžný proces sdělování o riziku, do 
nějž se zapojí osoby, které provádějí 
hodnocení rizika, a osoby, které provádějí 
řízení rizika, na unijní a vnitrostátní úrovni. 
Tento proces by měl být kombinován 
s otevřeným dialogem mezi všemi 
zúčastněnými stranami, aby se zajistil 
soulad a soudržnost v procesu analýzy 
rizika.

(4) Je proto nezbytné zajistit v celém 
průběhu analýzy rizika komplexní 
a průběžný proces sdělování o riziku, do 
nějž se zapojí osoby, které provádějí 
hodnocení rizika, a osoby, které provádějí 
řízení rizika, na unijní a vnitrostátní úrovni. 
Tento proces by měl být kombinován 
s otevřeným dialogem mezi všemi 
zúčastněnými stranami, aby se zajistil 
soulad a soudržnost v procesu analýzy 
rizika. V obecné rovině se v podstatě jedná 
o nezávislost hodnocení ze strany úřadu, 
jenž zaručuje přísný dohled.

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Je proto nezbytné zajistit v celém 
průběhu analýzy rizika komplexní 
a průběžný proces sdělování o riziku, do 
nějž se zapojí osoby, které provádějí 
hodnocení rizika, a osoby, které provádějí 
řízení rizika, na unijní a vnitrostátní úrovni. 
Tento proces by měl být kombinován 
s otevřeným dialogem mezi všemi 
zúčastněnými stranami, aby se zajistil 
soulad a soudržnost v procesu analýzy 
rizika.

(4) Je proto nezbytné zajistit v celém 
průběhu analýzy rizika komplexní,
průběžný a inkluzivní proces sdělování 
o riziku, do nějž se zapojí osoby, které 
provádějí hodnocení rizika, a osoby, které 
provádějí řízení rizika, na unijní 
a vnitrostátní úrovni, jakož i zúčastněné 
strany.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Nicola Caputo
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Je proto nezbytné zajistit v celém 
průběhu analýzy rizika komplexní 
a průběžný proces sdělování o riziku, do 
nějž se zapojí osoby, které provádějí 
hodnocení rizika, a osoby, které provádějí 
řízení rizika, na unijní a vnitrostátní úrovni. 
Tento proces by měl být kombinován 
s otevřeným dialogem mezi všemi 
zúčastněnými stranami, aby se zajistil 
soulad a soudržnost v procesu analýzy 
rizika.

(4) Je proto nezbytné zajistit v celém 
průběhu analýzy rizika komplexní 
a průběžný proces sdělování o riziku, do 
nějž se zapojí osoby, které provádějí 
hodnocení rizika, a osoby, které provádějí 
řízení rizika, na unijní a vnitrostátní úrovni. 
Tento proces by měl být kombinován 
s otevřeným dialogem mezi všemi 
zúčastněnými stranami, aby se zajistilo, že 
bude převládat pouze veřejný zájem, 
přesnost a soudržnost v procesu analýzy 
rizika.

Or. it

Pozměňovací návrh 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Je proto nezbytné zajistit v celém 
průběhu analýzy rizika komplexní 
a průběžný proces sdělování o riziku, do 
nějž se zapojí osoby, které provádějí 
hodnocení rizika, a osoby, které provádějí 
řízení rizika, na unijní a vnitrostátní úrovni. 
Tento proces by měl být kombinován 
s otevřeným dialogem mezi všemi 
zúčastněnými stranami, aby se zajistil 
soulad a soudržnost v procesu analýzy 
rizika.

(4) Je proto nezbytné zajistit v celém 
průběhu analýzy rizika 
komplexní, průběžný a inkluzivní proces 
sdělování o riziku, do nějž se zapojí osoby, 
které provádějí hodnocení rizika, a osoby, 
které provádějí řízení rizika, na unijní 
a vnitrostátní úrovni. Tento proces by měl 
být kombinován s otevřeným dialogem 
mezi všemi zúčastněnými stranami, aby se 
zajistilo, že bude převládat veřejný zájem, 
přesnost a soudržnost v procesu analýzy 
rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Martin Häusling
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zvláštní důraz by měl být kladen 
na to, aby byly soudržným, vhodným
a včasným způsobem vysvětleny nejen 
samotné výsledky hodnocení rizika, ale 
i způsob, jakým jsou používány k lepšímu 
poskytování informací pro rozhodnutí 
týkající se řízení rizika, spolu s dalšími 
legitimními faktory, je-li to relevantní.

(5) Zvláštní důraz by měl být kladen 
na to, aby byly veřejně zpřístupněny 
srozumitelným, objektivním a včasným 
způsobem nejen samotné výsledky 
hodnocení rizika, ale i podrobné 
informace o zpracování, projednání a 
přijetí rozhodnutí týkajících se řízení 
rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zvláštní důraz by měl být kladen 
na to, aby byly soudržným, vhodným
a včasným způsobem vysvětleny nejen 
samotné výsledky hodnocení rizika, ale 
i způsob, jakým jsou používány k lepšímu 
poskytování informací pro rozhodnutí 
týkající se řízení rizika, spolu s dalšími 
legitimními faktory, je-li to relevantní.

(5) Zvláštní důraz by měl být kladen 
na to, aby byly srozumitelným, 
objektivním a včasným způsobem 
vysvětleny nejen samotné výsledky 
hodnocení rizika, ale i způsob, jakým jsou 
používány k lepšímu poskytování 
informací pro rozhodnutí týkající se řízení 
rizika, spolu s dalšími legitimními faktory, 
je-li to relevantní.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)



PE627.781v01-00 12/144 AM\1162805CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) V obecném potravinovém právu 
nejsou v souvislosti s jeho cílem nijak 
definovány „další legitimní faktory“. Tato 
zásada by měla být vždy uplatňována 
případ od případu, jelikož však nejsou k 
dispozici žádné obecné pokyny k 
uplatňování této zásady ani k jejímu 
výkladu, není uplatňována jednotným 
způsobem. Komise by proto měla 
vypracovat návrh obecných pokynů k 
uplatňování této zásady.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Za tímto účelem je nezbytné 
stanovit obecné cíle a zásady sdělování 
o riziku a zohlednit při tom příslušné úlohy 
osob provádějících hodnocení a řízení 
rizika.

(6) Za tímto účelem je nezbytné 
stanovit obecné cíle a zásady sdělování 
o riziku a zohlednit při tom očekávání 
vyjádřená občany a příslušné úlohy osob 
provádějících hodnocení a řízení rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Na základě těchto obecných cílů 
a zásad by měl být vytvořen obecný plán 
sdělování o riziku, a to v úzké spolupráci 
s úřadem a členskými státy a po provedení 

(7) Na základě těchto obecných cílů 
a zásad by měl být vytvořen obecný plán 
sdělování o riziku, a to v úzké spolupráci 
s úřadem, členskými státy a jejich 
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příslušných veřejných konzultací. zdravotnickými orgány, které jsou často 
více nezávislé než úřad, a po provedení 
příslušných veřejných konzultací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Zmíněný obecný plán by měl 
uvádět zásadní faktory, které je třeba 
zohlednit při činnostech týkajících se 
sdělování o riziku, jako jsou různé úrovně 
rizika, povaha rizika a jeho možný dopad 
na veřejné zdraví, koho a čeho se riziko 
přímo či nepřímo dotýká, úrovně expozice 
riziku, schopnost kontroly rizika a další 
faktory, které ovlivňují vnímání rizika, 
včetně míry naléhavosti, jakož i platný 
legislativní rámec a relevantní situace 
na trhu. Obecný plán by měl rovněž uvádět 
nástroje a kanály, které mají být 
používány, a měl by zavést odpovídající 
mechanismy pro zajištění soudržného
sdělování o riziku.

(8) Zmíněný obecný plán by měl 
stanovit praktická opatření, která 
veřejnosti zpřístupní nezbytné informace, 
aby bylo dosaženo vysoké úrovně 
transparentnosti procesu řízení rizika. 
Měl by uvádět zásadní faktory, které je 
třeba zohlednit při činnostech týkajících se 
sdělování o riziku, jako jsou různé úrovně 
rizika, povaha rizika a jeho možný dopad 
na veřejné zdraví, koho a čeho se riziko 
přímo či nepřímo dotýká, úrovně expozice 
riziku, schopnost kontroly rizika a další 
faktory, které ovlivňují vnímání rizika, 
včetně míry naléhavosti, jakož i platný 
legislativní rámec a relevantní situace 
na trhu. Obecný plán by měl rovněž uvádět 
nástroje a kanály, které mají být 
používány, a měl by zavést odpovídající 
mechanismy pro zajištění efektivního
sdělování o riziku.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Zmíněný obecný plán by měl 
uvádět zásadní faktory, které je třeba 
zohlednit při činnostech týkajících se 
sdělování o riziku, jako jsou různé úrovně 
rizika, povaha rizika a jeho možný dopad 
na veřejné zdraví, koho a čeho se riziko 
přímo či nepřímo dotýká, úrovně expozice 
riziku, schopnost kontroly rizika a další 
faktory, které ovlivňují vnímání rizika, 
včetně míry naléhavosti, jakož i platný
legislativní rámec a relevantní situace 
na trhu. Obecný plán by měl rovněž 
uvádět nástroje a kanály, které mají být 
používány, a měl by zavést odpovídající 
mechanismy pro zajištění soudržného 
sdělování o riziku.

(8) Zmíněný obecný plán by měl 
uvádět zásadní faktory, které je třeba 
zohlednit při činnostech týkajících se 
sdělování o riziku, jako jsou nebezpečí,
různé úrovně rizika, povaha rizika a jeho 
možný dopad na veřejné zdraví, zdraví 
zvířat a životní prostředí, koho a čeho se 
riziko přímo či nepřímo dotýká, úrovně 
expozice riziku, schopnost minimalizace 
nebo kontroly rizika a další faktory, které 
ovlivňují vnímání rizika, včetně míry 
naléhavosti, jakož i stávající nebo 
neexistující legislativní rámec. Obecný 
plán by měl rovněž uvádět nástroje 
a kanály, které mají být používány, a měl 
by zavést odpovídající mechanismy pro 
zajištění soudržného sdělování o riziku.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Zmíněný obecný plán by měl 
uvádět zásadní faktory, které je třeba 
zohlednit při činnostech týkajících se 
sdělování o riziku, jako jsou různé úrovně 
rizika, povaha rizika a jeho možný dopad 
na veřejné zdraví, koho a čeho se riziko 
přímo či nepřímo dotýká, úrovně expozice 
riziku, schopnost kontroly rizika a další 
faktory, které ovlivňují vnímání rizika, 
včetně míry naléhavosti, jakož i platný 
legislativní rámec a relevantní situace 
na trhu. Obecný plán by měl rovněž uvádět 
nástroje a kanály, které mají být 
používány, a měl by zavést odpovídající 
mechanismy pro zajištění soudržného 
sdělování o riziku.

(8) Zmíněný obecný plán by měl 
uvádět zásadní faktory, které je třeba 
zohlednit, a způsob, jak nejlépe stanovit 
jejich pořadí podle priorit, při činnostech 
týkajících se sdělování o riziku, jako jsou 
různé úrovně rizika, povaha rizika a jeho 
možný dopad na veřejné zdraví, koho a 
čeho se riziko přímo či nepřímo dotýká, 
úrovně expozice riziku, schopnost kontroly 
rizika a další faktory, které ovlivňují 
vnímání rizika, včetně míry naléhavosti, 
jakož i platný legislativní rámec 
a relevantní situace na trhu. Obecný plán 
by měl rovněž uvádět nástroje a kanály, 
které mají být používány, a měl by zavést 
odpovídající mechanismy pro zajištění 
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soudržného sdělování o riziku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Zmíněný obecný plán by měl 
uvádět zásadní faktory, které je třeba 
zohlednit při činnostech týkajících se 
sdělování o riziku, jako jsou různé úrovně 
rizika, povaha rizika a jeho možný dopad 
na veřejné zdraví, koho a čeho se riziko 
přímo či nepřímo dotýká, úrovně expozice 
riziku, schopnost kontroly rizika a další 
faktory, které ovlivňují vnímání rizika, 
včetně míry naléhavosti, jakož i platný 
legislativní rámec a relevantní situace 
na trhu. Obecný plán by měl rovněž uvádět 
nástroje a kanály, které mají být 
používány, a měl by zavést odpovídající 
mechanismy pro zajištění soudržného 
sdělování o riziku.

(8) Zmíněný obecný plán by měl 
uvádět zásadní faktory, které je třeba 
zohlednit při činnostech týkajících se 
sdělování o riziku, jako jsou různé úrovně 
rizika, povaha rizika a jeho možný dopad 
na veřejné zdraví, koho a čeho se riziko 
přímo či nepřímo dotýká, úrovně expozice 
riziku, schopnost kontroly rizika, opatření 
ke zmírnění rizika a další faktory, které 
ovlivňují vnímání rizika, včetně míry 
naléhavosti, jakož i platný legislativní 
rámec a relevantní situace na trhu. Obecný 
plán by měl rovněž uvádět nástroje 
a kanály, které mají být používány, a měl 
by zavést odpovídající mechanismy pro 
zajištění soudržného sdělování o riziku.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Důvěru spotřebitelů v bezpečnost 
potravin narušila řada rozsáhlých 
případů. Je nezbytné zlepšit poskytování 
informací pro veřejnost o těchto 
případech mimo jiné tehdy, jsou-li 
důsledkem možného záměrného porušení 
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platných právních předpisů Unie pomocí 
klamavých nebo podvodných praktik.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Transparentnost procesu hodnocení 
rizika přispívá k tomu, že úřad získává 
větší legitimitu v očích spotřebitelů 
a široké veřejnosti při plnění svého poslání, 
zvyšuje jejich důvěru v práci úřadu 
a zajišťuje, že úřad nese větší odpovědnost 
vůči občanům Unie v demokratickém 
systému. Má proto zásadní význam pro 
zachování důvěry široké veřejnosti a jiných 
zúčastněných stran v proces analýzy rizika, 
z nějž vychází potravinové právo Unie, 
a zejména v hodnocení rizika, včetně 
organizace a nezávislosti úřadu 
a transparentnosti.

(9) Transparentnost procesu hodnocení 
rizika přispívá k tomu, že úřad získává 
větší legitimitu v očích spotřebitelů 
a široké veřejnosti při plnění svého poslání, 
zvyšuje jejich důvěru v práci úřadu 
a zajišťuje, že úřad nese větší odpovědnost 
vůči občanům Unie v demokratickém 
systému. Má proto zásadní význam pro 
zachování důvěry široké veřejnosti a jiných 
zúčastněných stran v proces analýzy rizika, 
z nějž vychází potravinové právo Unie, 
a zejména v hodnocení rizika, včetně 
organizace a nezávislosti úřadu 
a transparentnosti. S ohledem na nedávné 
skandály, které poškodily pověst úřadu, 
zejména pokud jde o jeho nezávislost, 
bude obtížné obnovit důvěru široké 
veřejnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Transparentnost procesu 
hodnocení rizika přispívá k tomu, že úřad 
získává větší legitimitu v očích spotřebitelů 

(9) Zvýšení transparentnosti procesu
hodnocení rizika by přispělo k tomu, že 
úřad získá větší legitimitu v očích 



AM\1162805CS.docx 17/144 PE627.781v01-00

CS

a široké veřejnosti při plnění svého poslání, 
zvyšuje jejich důvěru v práci úřadu 
a zajišťuje, že úřad nese větší odpovědnost 
vůči občanům Unie v demokratickém 
systému. Má proto zásadní význam pro 
zachování důvěry široké veřejnosti 
a jiných zúčastněných stran v proces 
analýzy rizika, z nějž vychází potravinové 
právo Unie, a zejména v hodnocení rizika, 
včetně organizace a nezávislosti úřadu 
a transparentnosti.

spotřebitelů a široké veřejnosti při plnění 
svého poslání, zvýšilo by jejich důvěru 
v práci úřadu a zajistilo by, že úřad 
nese větší odpovědnost vůči občanům Unie 
v demokratickém systému.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Transparentnost procesu hodnocení 
rizika přispívá k tomu, že úřad získává 
větší legitimitu v očích spotřebitelů 
a široké veřejnosti při plnění svého poslání, 
zvyšuje jejich důvěru v práci úřadu 
a zajišťuje, že úřad nese větší odpovědnost 
vůči občanům Unie v demokratickém 
systému. Má proto zásadní význam pro 
zachování důvěry široké veřejnosti 
a jiných zúčastněných stran v proces 
analýzy rizika, z nějž vychází potravinové 
právo Unie, a zejména v hodnocení rizika, 
včetně organizace a nezávislosti úřadu 
a transparentnosti.

(9) Nedostatečná transparentnost 
procesu hodnocení rizika přispěla k tomu, 
že úřad ztratil legitimitu v očích 
spotřebitelů a široké veřejnosti při plnění 
svého poslání, narušila jejich důvěru 
v práci úřadu a nezajistila, aby úřad 
nesl větší odpovědnost vůči občanům Unie 
v demokratickém systému. Má proto 
zásadní význam pro obnovení důvěry 
široké veřejnosti a jiných zúčastněných 
stran v proces analýzy rizika, z nějž 
vychází potravinové právo Unie, a zejména 
v hodnocení rizika, včetně fungování 
a nezávislosti úřadu a transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Transparentnost procesu hodnocení 
rizika přispívá k tomu, že úřad získává 
větší legitimitu v očích spotřebitelů 
a široké veřejnosti při plnění svého poslání, 
zvyšuje jejich důvěru v práci úřadu 
a zajišťuje, že úřad nese větší odpovědnost 
vůči občanům Unie v demokratickém 
systému. Má proto zásadní význam pro 
zachování důvěry široké veřejnosti 
a jiných zúčastněných stran v proces 
analýzy rizika, z nějž vychází potravinové 
právo Unie, a zejména v hodnocení rizika, 
včetně organizace a nezávislosti úřadu 
a transparentnosti.

(9) Transparentnost procesu hodnocení 
rizika přispívá k tomu, že úřad získává 
legitimitu v očích spotřebitelů a široké 
veřejnosti při plnění svého poslání, zvyšuje 
jejich důvěru v práci úřadu a zajišťuje, 
že úřad nese větší odpovědnost vůči 
občanům Unie v demokratickém systému. 
Má proto zásadní význam pro obnovení
důvěry široké veřejnosti a jiných 
zúčastněných stran v proces analýzy rizika, 
z nějž vychází potravinové právo Unie, 
a zejména v hodnocení rizika, včetně 
organizace a nezávislosti úřadu 
a transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je vhodné sladit složení správní 
rady úřadu se společným přístupem 
k decentralizovaným agenturám v souladu 
se společným prohlášením Evropského 
parlamentu, Rady Evropské unie 
a Evropské komise o decentralizovaných 
agenturách z roku 201222.

(10) Je vhodné dále jasně rozlišovat 
mezi hodnocením rizika a řízením rizika a 
současně sladit složení správní rady úřadu 
se společným přístupem 
k decentralizovaným agenturám v souladu 
se společným prohlášením Evropského 
parlamentu, Rady Evropské unie 
a Evropské komise o decentralizovaných 
agenturách z roku 201222.

__________________ __________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_c
s.pdf.

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_c
s.pdf.

Or. en



AM\1162805CS.docx 19/144 PE627.781v01-00

CS

Pozměňovací návrh 93
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zkušenosti ukazují, že úloha 
správní rady úřadu je zaměřena na 
administrativní a finanční aspekty a nemá 
vliv na nezávislost vědecké práce 
prováděné úřadem. Je proto vhodné 
zahrnout do správní rady úřadu zástupce 
všech členských států a současně zajistit, 
aby tito zástupci měli zkušenosti zejména v 
oblasti hodnocení rizika.

(11) Zkušenosti ukazují, že úloha 
správní rady úřadu je kromě hodnocení 
rizika rovněž zaměřena na administrativní 
a finanční aspekty a nemá vliv 
na nezávislost vědecké práce prováděné 
úřadem. Je proto vhodné zahrnout 
do správní rady úřadu zástupce všech 
členských států, Komise a Parlamentu 
a současně zajistit, aby tito zástupci měli 
zkušenosti zejména v oblasti hodnocení 
rizika a aby se zabránilo výskytu 
jakéhokoli střetu zájmů.

Or. en

Odůvodnění

Nutná změna, aby byly zohledněny osoby jmenované Komisí a Parlamentem, jak Komise 
navrhuje v čl. 21 odst. 1a písm. c). Členské státy musí navíc jmenovat členy s vysokou úrovní 
odborné způsobilosti v hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin, právních předpisech a 
politice týkajících se bezpečnosti potravinového řetězce, jak je stanoveno v čl. 8c odst. 2, a 
proto je zavádějící zdůrazňovat pouze administrativní a finanční aspekty.

Pozměňovací návrh 94
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Zkušenosti ukazují, že úloha 
správní rady úřadu je zaměřena na 
administrativní a finanční aspekty a nemá 
vliv na nezávislost vědecké práce 
prováděné úřadem. Je proto vhodné 
zahrnout do správní rady úřadu zástupce 
všech členských států a současně zajistit, 
aby tito zástupci měli zkušenosti zejména v 

(11) Zkušenosti ukazují, že úloha 
správní rady úřadu je zaměřena na 
administrativní a finanční aspekty a nemá 
vliv na nezávislost vědecké práce 
prováděné úřadem. Je vhodné zahrnout 
do správní rady úřadu zástupce všech 
členských států a současně zajistit, aby tito 
zástupci měli zkušenosti zejména v 
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oblasti hodnocení rizika. oblasti hodnocení rizika.

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Správní rada by měla být vybrána 
tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň 
odborné způsobilosti a velký rozsah 
odpovídajících zkušeností u zástupců 
členských států, Evropského parlamentu a
Komise.

(12) Správní rada by měla být vybrána 
tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň 
odborné způsobilosti, nestrannost, 
nezávislost, neexistence střetů zájmů a 
velký rozsah odpovídajících zkušeností u 
zástupců členských států, Evropského 
parlamentu, Komise a občanské 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament je politická organizace, a proto je nezbytné, aby každá jmenovaná osoba 
podléhala předpisům týkajícím se nestrannosti a vyvarovala se střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 96
Nicola Caputo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Správní rada by měla být vybrána 
tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň 
odborné způsobilosti a velký rozsah 
odpovídajících zkušeností u zástupců 
členských států, Evropského parlamentu a 
Komise.

(12) Správní rada by měla být vybrána 
tak, aby byla zajištěna nejvyšší úroveň 
odborné způsobilosti, závazek v oblasti 
ochrany zdraví a životního prostředí a 
velký rozsah odpovídajících zkušeností u 
zástupců členských států, Evropského 
parlamentu a Komise.

Or. it
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Pozměňovací návrh 97
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva odhalila určité 
nedostatky v dlouhodobé schopnosti úřadu 
zachovat si své odborné znalosti na vysoké 
úrovni. Zejména došlo k poklesu počtu 
uchazečů o místa členů vědeckých komisí. 
Systém proto musí být posílen a členské 
státy by měly zaujmout aktivnější přístup, 
aby se zajistilo, že bude k dispozici 
dostatečný počet odborníků, kteří 
odpovídají potřebám unijního systému 
hodnocení rizika, pokud jde o vysokou 
úroveň odborných znalostí, nezávislost 
a multidisciplinární odbornost.

(13) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva odhalila určité 
nedostatky v dlouhodobé schopnosti úřadu 
zachovat si své odborné znalosti na vysoké 
úrovni. Zejména došlo k poklesu počtu 
uchazečů o místa členů vědeckých komisí. 
Systém proto musí být posílen a členské 
státy by měly zaujmout aktivnější přístup, 
aby se zajistilo, že bude k dispozici 
dostatečný počet odborníků, kteří 
odpovídají potřebám unijního systému 
hodnocení rizika, pokud jde o vysokou 
úroveň odborných znalostí, nezávislost 
a multidisciplinární odbornost, aniž by se 
snížila kvalita odborných znalostí v rámci 
vnitrostátních zdravotnických orgánů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva odhalila určité 
nedostatky v dlouhodobé schopnosti úřadu 
zachovat si své odborné znalosti na vysoké 
úrovni. Zejména došlo k poklesu počtu 
uchazečů o místa členů vědeckých komisí. 
Systém proto musí být posílen a členské 
státy by měly zaujmout aktivnější přístup, 
aby se zajistilo, že bude k dispozici 
dostatečný počet odborníků, kteří 
odpovídají potřebám unijního systému 
hodnocení rizika, pokud jde o vysokou 

(13) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva odhalila určité 
nedostatky v dlouhodobé schopnosti úřadu 
zachovat si své odborné znalosti na vysoké 
úrovni, tudíž odborné pracovníky. 
Zejména došlo k poklesu počtu uchazečů o 
místa členů vědeckých komisí a příčinu 
tohoto poklesu je třeba zjistit. Systém musí 
podporovat uchazeče, aby se hlásili,
a členské státy by měly zaujmout aktivnější 
přístup, aby se zajistilo, že bude k dispozici 
dostatečný počet odborníků, kteří 
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úroveň odborných znalostí, nezávislost 
a multidisciplinární odbornost.

odpovídají potřebám unijního systému 
hodnocení rizika, pokud jde o vysokou 
úroveň odborných znalostí, nezávislost 
a multidisciplinární odbornost.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva odhalila určité 
nedostatky v dlouhodobé schopnosti úřadu 
zachovat si své odborné znalosti na vysoké 
úrovni. Zejména došlo k poklesu počtu 
uchazečů o místa členů vědeckých komisí. 
Systém proto musí být posílen a členské 
státy by měly zaujmout aktivnější přístup, 
aby se zajistilo, že bude k dispozici 
dostatečný počet odborníků, kteří 
odpovídají potřebám unijního systému 
hodnocení rizika, pokud jde o vysokou 
úroveň odborných znalostí, nezávislost 
a multidisciplinární odbornost.

(13) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva odhalila určité 
nedostatky v dlouhodobé kapacitě úřadu 
zachovat si své odborné znalosti na vysoké 
úrovni. Zejména došlo k poklesu počtu 
uchazečů o místa členů vědeckých komisí. 
Členské státy by měly podporovat šíření 
výzev úřadu k vyjádření zájmu o členství 
ve vědeckých komisích a ve vědeckém 
výboru, aby se zajistilo, že bude k dispozici 
dostatečný počet odborníků, kteří 
odpovídají potřebám unijního systému 
hodnocení rizika, pokud jde o vysokou 
úroveň odborných znalostí, nezávislost 
a multidisciplinární odbornost.

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva odhalila určité 
nedostatky v dlouhodobé schopnosti úřadu 
zachovat si své odborné znalosti na vysoké 

(13) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva odhalila určité 
nedostatky v dlouhodobé schopnosti úřadu 
zachovat si své odborné znalosti na vysoké 
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úrovni. Zejména došlo k poklesu počtu 
uchazečů o místa členů vědeckých komisí. 
Systém proto musí být posílen a členské 
státy by měly zaujmout aktivnější přístup, 
aby se zajistilo, že bude k dispozici 
dostatečný počet odborníků, kteří 
odpovídají potřebám unijního systému 
hodnocení rizika, pokud jde o vysokou 
úroveň odborných znalostí, nezávislost 
a multidisciplinární odbornost.

úrovni. Zejména došlo k poklesu počtu 
uchazečů o místa členů vědeckých komisí. 
Systém proto musí být posílen a členské 
státy by měly zaujmout aktivnější přístup, 
aby se zajistilo, že bude k dispozici 
dostatečný počet nezávislých odborníků, 
kteří odpovídají potřebám unijního 
systému hodnocení rizika, pokud jde 
o vysokou úroveň odborných znalostí, 
nezávislost a multidisciplinární odbornost.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 
vhodné, aby navrhování členů vědeckých 
komisí členskými státy, jejich výběr 
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, která 
zajistí vynikající kvalitu a nezávislost 
odborníků a zároveň potřebné 
multidisciplinární odborné znalosti pro 
každou komisi. V této souvislosti je rovněž 
nezbytné, aby výkonný ředitel, jehož 
úkolem je hájit zájmy úřadu EFSA 
a zejména nezávislost jeho odborných 
znalostí, hrál roli při výběru a jmenování 
uvedených vědeckých odborníků. Měla by 
být rovněž zavedena další opatření s cílem 
zajistit, aby vědečtí odborníci měli 
prostředky k tomu, aby mohli jednat 
nezávisle.

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 
vhodné, aby navrhování členů vědeckých 
komisí členskými státy, jejich výběr 
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, která 
zajistí vynikající kvalitu a nezávislost 
odborníků a zároveň potřebné 
multidisciplinární odborné znalosti pro 
každou komisi. V této souvislosti je rovněž 
nezbytné, aby výkonný ředitel, jehož 
úkolem je hájit zájmy úřadu EFSA 
a zejména nezávislost jeho odborných 
znalostí, hrál roli při výběru a jmenování 
uvedených vědeckých odborníků. Měla by 
být rovněž zavedena další opatření s cílem 
zajistit, aby vědečtí odborníci měli 
prostředky k tomu, aby mohli jednat 
nezávisle. Vzhledem k tomu, že úřad je 
navíc odpovědný za hodnocení výrobků v 
různých odvětvích, konkrétně v oblasti 
zemědělství, potravin a zdraví, je důležité, 
aby členové příslušné komise disponovali 
odbornými znalostmi pro účely hodnocení 



PE627.781v01-00 24/144 AM\1162805CS.docx

CS

bezpečnosti a účinnosti předmětu. 
Především by hodnocení mělo zohlednit 
zvláštní vlastnosti dané látky a stanovit 
náležitou metodiku správného hodnocení, 
přičemž by mělo využít nejvhodnější 
přístup podle druhu látky, jenž se liší, 
pokud se jedná o izolované sloučeniny 
získané chemickou syntézou nebo o 
přírodní komplexní látky.

Or. en

Odůvodnění

Vlastnosti přírodních látek se liší od vlastností izolovaných chemických sloučenin. Jelikož 
podniky mají zájem investovat do studií, které prokáží účinnost a bezpečnost jejich produktů 
vyrobených z přírodních látek, musí komise příslušná pro hodnocení mít k dispozici příslušné 
odborné znalosti, aby zajistila, že přijatá kritéria nutně zohlední vlastnosti těchto látek, a 
neexistují-li žádné příslušné nebo zcela adekvátní normy na mezinárodní úrovni, tak vhodná 
kritéria určí.

Pozměňovací návrh 102
Simona Bonafè

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 
vhodné, aby navrhování členů vědeckých 
komisí členskými státy, jejich výběr 
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, která 
zajistí vynikající kvalitu a nezávislost 
odborníků a zároveň potřebné 
multidisciplinární odborné znalosti pro 
každou komisi. V této souvislosti je rovněž 
nezbytné, aby výkonný ředitel, jehož 
úkolem je hájit zájmy úřadu EFSA 
a zejména nezávislost jeho odborných 
znalostí, hrál roli při výběru a jmenování 
uvedených vědeckých odborníků. Měla by 
být rovněž zavedena další opatření s cílem 

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 
vhodné, aby navrhování členů vědeckých 
komisí členskými státy, jejich výběr 
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, která 
zajistí vynikající kvalitu a nezávislost 
odborníků a zároveň potřebné 
multidisciplinární odborné znalosti pro 
každou komisi. V této souvislosti je rovněž 
nezbytné, aby výkonný ředitel, jehož 
úkolem je hájit zájmy úřadu EFSA 
a zejména nezávislost jeho odborných 
znalostí, hrál roli při výběru a jmenování 
uvedených vědeckých odborníků. Měla by 
být rovněž zavedena další opatření s cílem 
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zajistit, aby vědečtí odborníci měli 
prostředky k tomu, aby mohli jednat 
nezávisle.

zajistit, aby vědečtí odborníci měli 
prostředky k tomu, aby mohli jednat 
nezávisle. Je důležité, aby členové 
příslušné komise disponovali vhodnými 
odbornými znalostmi, a mohli tudíž 
posoudit bezpečnost a účinnost 
konkrétního předmětu. Především by 
hodnocení mělo zohlednit zvláštní 
vlastnosti dané látky a stanovit náležitou 
metodiku, přičemž by mělo využít 
nejvhodnější přístup podle druhu látky.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 
vhodné, aby navrhování členů vědeckých 
komisí členskými státy, jejich výběr
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, která 
zajistí vynikající kvalitu a nezávislost 
odborníků a zároveň potřebné 
multidisciplinární odborné znalosti pro 
každou komisi. V této souvislosti je rovněž 
nezbytné, aby výkonný ředitel, jehož 
úkolem je hájit zájmy úřadu EFSA 
a zejména nezávislost jeho odborných 
znalostí, hrál roli při výběru a jmenování 
uvedených vědeckých odborníků. Měla by 
být rovněž zavedena další opatření s cílem 
zajistit, aby vědečtí odborníci měli 
prostředky k tomu, aby mohli jednat 
nezávisle.

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 
vhodné, aby výběr členů vědeckých komisí 
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, např. 
nepřítomnosti jakýchkoli vazeb na 
průmysl, která zajistí vynikající kvalitu 
a nezávislost odborníků a zároveň potřebné 
multidisciplinární odborné znalosti pro 
každou komisi. V této souvislosti je rovněž 
nezbytné, aby výkonný ředitel, jehož 
úkolem je hájit zájmy úřadu EFSA 
a zejména nezávislost jeho odborných 
znalostí, hrál roli při výběru a jmenování 
uvedených vědeckých odborníků. Měla by 
být zavedena opatření, včetně řádné 
finanční kompenzace, s cílem zajistit, aby 
vědečtí odborníci měli prostředky k tomu, 
aby mohli jednat nezávisle a věnovat 
dostatek času své činnosti v oblasti 
hodnocení rizika pro úřad.

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 
vhodné, aby navrhování členů vědeckých 
komisí členskými státy, jejich výběr 
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, která 
zajistí vynikající kvalitu a nezávislost 
odborníků a zároveň potřebné 
multidisciplinární odborné znalosti pro 
každou komisi. V této souvislosti je rovněž 
nezbytné, aby výkonný ředitel, jehož 
úkolem je hájit zájmy úřadu EFSA
a zejména nezávislost jeho odborných 
znalostí, hrál roli při výběru a jmenování 
uvedených vědeckých odborníků. Měla by 
být rovněž zavedena další opatření s cílem 
zajistit, aby vědečtí odborníci měli 
prostředky k tomu, aby mohli jednat 
nezávisle.

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 
vhodné, aby navrhování členů vědeckých 
komisí členskými státy, jejich výběr 
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, která 
zajistí vynikající kvalitu, morální 
zásadovost a nezávislost odborníků 
a zároveň potřebné multidisciplinární 
odborné znalosti pro každou komisi. V této 
souvislosti je rovněž nezbytné, aby 
výkonný ředitel, jenž je zákonným 
zástupcem úřadu EFSA a jehož úkolem je 
nést odpovědnost za provádění činností 
úřadu a zejména nezávislost jeho 
odborných znalostí, hrál roli při výběru 
a jmenování uvedených vědeckých 
odborníků. Měla by být rovněž zavedena 
další opatření s cílem zajistit, aby vědečtí 
odborníci měli prostředky k tomu, aby 
mohli jednat nezávisle.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 
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vhodné, aby navrhování členů vědeckých 
komisí členskými státy, jejich výběr 
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, která 
zajistí vynikající kvalitu a nezávislost 
odborníků a zároveň potřebné 
multidisciplinární odborné znalosti pro 
každou komisi. V této souvislosti je rovněž 
nezbytné, aby výkonný ředitel, jehož 
úkolem je hájit zájmy úřadu EFSA 
a zejména nezávislost jeho odborných 
znalostí, hrál roli při výběru a jmenování 
uvedených vědeckých odborníků. Měla by 
být rovněž zavedena další opatření s cílem 
zajistit, aby vědečtí odborníci měli 
prostředky k tomu, aby mohli jednat 
nezávisle.

vhodné, aby navrhování členů vědeckých 
komisí členskými státy, jejich výběr 
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, která 
zajistí vynikající kvalitu a nezávislost 
odborníků a zároveň potřebné 
multidisciplinární odborné znalosti pro 
každou komisi. V této souvislosti je rovněž 
nezbytné, aby výkonný ředitel, jehož 
úkolem je hájit zájmy úřadu EFSA 
a zejména nezávislost jeho odborných 
znalostí, hrál roli při výběru a jmenování 
uvedených vědeckých odborníků. Měla by 
být rovněž zavedena další opatření s cílem 
zajistit, aby vědečtí odborníci měli 
prostředky k tomu, aby mohli jednat 
nezávisle, aby se maximálně zamezilo 
střetům zájmů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 
vhodné, aby navrhování členů vědeckých 
komisí členskými státy, jejich výběr
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, která 
zajistí vynikající kvalitu a nezávislost 
odborníků a zároveň potřebné 
multidisciplinární odborné znalosti pro 
každou komisi. V této souvislosti je rovněž 
nezbytné, aby výkonný ředitel, jehož 
úkolem je hájit zájmy úřadu EFSA 
a zejména nezávislost jeho odborných 
znalostí, hrál roli při výběru a jmenování 
uvedených vědeckých odborníků. Měla by 

(14) Aby bylo možné zachovat 
nezávislost hodnocení rizika na řízení 
rizika a jiných zájmech na úrovni Unie, je 
vhodné, aby výběr členů vědeckých komisí 
výkonným ředitelem úřadu a jejich 
jmenování správní radou úřadu byly 
založeny na přísných kritériích, která 
zajistí vynikající kvalitu a nezávislost 
odborníků a zároveň potřebné 
multidisciplinární odborné znalosti pro 
každou komisi. V této souvislosti je rovněž 
nezbytné, aby výkonný ředitel, jehož 
úkolem je hájit zájmy úřadu EFSA 
a zejména nezávislost jeho odborných
znalostí, hrál roli při výběru a jmenování 
uvedených vědeckých odborníků. Měla by 
být rovněž zavedena další opatření s cílem 
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být rovněž zavedena další opatření s cílem 
zajistit, aby vědečtí odborníci měli 
prostředky k tomu, aby mohli jednat 
nezávisle.

zajistit, aby vědečtí odborníci měli 
prostředky k tomu, aby mohli jednat 
nezávisle a věnovat dostatek času své 
činnosti v oblasti hodnocení rizika pro 
úřad.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nezbytné zajistit účinné 
fungování úřadu a zlepšit udržitelnost 
jeho odborných znalostí. Proto je nezbytné 
posílit podporu, kterou poskytuje úřad 
a členské státy pro práci vědeckých komisí 
úřadu. Úřad by měl zejména organizovat 
přípravné práce na podporu úkolů komisí, 
včetně možnosti požádat zaměstnance 
úřadu nebo vnitrostátních vědeckých 
organizací o navázání kontaktů s úřadem 
pro účely vypracovávání přípravných 
vědeckých stanovisek, která budou komise 
posuzovat a přijímat.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Existuje nebezpečí, že se stane běžnou praxí, že zaměstnanci úřadu EFSA budou vypracovávat 
stanoviska a vědecké komise je podle očekávání pouze odsouhlasí, což je nepřijatelné. 
Ohrozilo by to celou myšlenku, kdy nezávislí vědečtí odborníci připravují vědecká stanoviska, 
jak stanoví článek 28.

Pozměňovací návrh 108
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nezbytné zajistit účinné 
fungování úřadu a zlepšit udržitelnost jeho 
odborných znalostí. Proto je nezbytné 
posílit podporu, kterou poskytuje úřad 
a členské státy pro práci vědeckých komisí 
úřadu. Úřad by měl zejména organizovat 
přípravné práce na podporu úkolů komisí, 
včetně možnosti požádat zaměstnance 
úřadu nebo vnitrostátních vědeckých 
organizací o navázání kontaktů s úřadem 
pro účely vypracovávání přípravných 
vědeckých stanovisek, která budou komise 
posuzovat a přijímat.

(15) Je nezbytné zajistit účinné 
fungování úřadu a zlepšit udržitelnost jeho 
odborných znalostí. Proto je nezbytné 
posílit podporu, kterou poskytuje úřad 
a členské státy pro práci vědeckých komisí 
úřadu. Úřad by měl zejména organizovat 
přípravné práce na podporu úkolů komisí, 
včetně možnosti požádat zaměstnance 
úřadu nebo vnitrostátních vědeckých 
organizací o navázání kontaktů s úřadem 
pro účely vypracovávání přípravných 
vědeckých stanovisek, která budou komise 
posuzovat a přijímat. Není tím nijak 
dotčena nezávislost vědeckých hodnocení 
prováděných úřadem.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nezbytné zajistit účinné 
fungování úřadu a zlepšit udržitelnost jeho 
odborných znalostí. Proto je nezbytné 
posílit podporu, kterou poskytuje úřad 
a členské státy pro práci vědeckých komisí 
úřadu. Úřad by měl zejména organizovat 
přípravné práce na podporu úkolů komisí, 
včetně možnosti požádat zaměstnance 
úřadu nebo vnitrostátních vědeckých 
organizací o navázání kontaktů s úřadem 
pro účely vypracovávání přípravných 
vědeckých stanovisek, která budou komise 
posuzovat a přijímat.

(15) Je nezbytné zajistit účinné 
fungování úřadu a zlepšit udržitelnost jeho 
odborných znalostí. Proto je nezbytné 
posílit podporu, kterou poskytuje úřad 
a členské státy pro práci vědeckých komisí 
úřadu. Úřad by měl zejména organizovat 
přípravné práce na podporu úkolů komisí, 
včetně možnosti požádat zaměstnance 
úřadu o vypracovávání přípravných 
vědeckých stanovisek, která budou komise 
posuzovat a přijímat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Administrativní postupy jsou 
založeny na zásadě, že je na žadateli, aby 
prokázal, že předmět povolovacího postupu 
splňuje požadavky Unie na bezpečnost s 
ohledem na vědecké poznatky, které má 
k dispozici. Tato zásada vychází 
z předpokladu, že veřejné zdraví je lépe 
chráněno, když důkazní břemeno nese 
žadatel, neboť musí prokázat, že určitý 
předmět je bezpečný, ještě před jeho 
uvedením na trh, namísto toho, aby veřejné 
orgány musely prokazovat, že daný 
předmět je nebezpečný, aby mohly zakázat 
jeho uvádění na trh. Veřejné finanční 
prostředky by navíc neměly být používány 
k zadávání nákladných studií, které v 
konečném důsledku pomohou danému 
výrobnímu odvětví uvést určitý výrobek 
na trh. Podle této zásady a v souladu 
s platnými regulatorními požadavky jsou 
žadatelé povinni předložit na podporu 
žádosti o povolení podle potravinového 
práva Unie příslušné studie, včetně 
zkoušek, za účelem prokázání bezpečnosti 
a v některých případech účinnosti určitého 
předmětu.

(16) Administrativní postupy jsou 
založeny na zásadě, že je na žadateli, aby 
prokázal, že předmět povolovacího postupu 
splňuje požadavky Unie na bezpečnost s 
ohledem na vědecké poznatky, které má 
k dispozici. Tato zásada vychází 
z předpokladu, že veřejné zdraví je lépe 
chráněno, když důkazní břemeno nese 
žadatel, neboť musí prokázat, že určitý 
předmět je bezpečný, ještě před jeho 
uvedením na trh, namísto toho, aby veřejné 
orgány musely prokazovat, že daný 
předmět je nebezpečný, aby mohly zakázat 
jeho uvádění na trh. Veřejné finanční 
prostředky by navíc neměly být používány 
k zadávání nákladných studií, které v 
konečném důsledku pomohou danému 
výrobnímu odvětví uvést určitý výrobek 
na trh. Podle této zásady a v souladu 
s platnými regulatorními požadavky jsou 
žadatelé povinni předložit na podporu 
žádosti o povolení podle potravinového 
práva Unie příslušné studie, včetně 
zkoušek, za účelem prokázání bezpečnosti 
a v některých případech účinnosti určitého 
předmětu. Samotný úřad však musí být 
schopen provádět nezbytné studie, které 
prokáží, že předmět je nebezpečný, panují-
li po uvedení na trh pochybnosti o jeho 
bezpečnosti nebo účinnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Administrativní postupy jsou 
založeny na zásadě, že je na žadateli, aby 
prokázal, že předmět povolovacího postupu 
splňuje požadavky Unie na bezpečnost s 
ohledem na vědecké poznatky, které má 
k dispozici. Tato zásada vychází 
z předpokladu, že veřejné zdraví je lépe 
chráněno, když důkazní břemeno nese 
žadatel, neboť musí prokázat, že určitý 
předmět je bezpečný, ještě před jeho 
uvedením na trh, namísto toho, aby veřejné 
orgány musely prokazovat, že daný 
předmět je nebezpečný, aby mohly zakázat 
jeho uvádění na trh. Veřejné finanční 
prostředky by navíc neměly být používány 
k zadávání nákladných studií, které v 
konečném důsledku pomohou danému 
výrobnímu odvětví uvést určitý výrobek 
na trh. Podle této zásady a v souladu 
s platnými regulatorními požadavky jsou 
žadatelé povinni předložit na podporu 
žádosti o povolení podle potravinového 
práva Unie příslušné studie, včetně 
zkoušek, za účelem prokázání bezpečnosti 
a v některých případech účinnosti určitého 
předmětu.

(16) Administrativní postupy jsou 
založeny na zásadě, že je na žadateli, aby 
prokázal, že předmět povolovacího postupu 
splňuje požadavky Unie na bezpečnost s 
ohledem na vědecké poznatky, které má 
k dispozici. Tato zásada vychází 
z předpokladu, že veřejné zdraví, zdraví 
zvířat a životní prostředí je lépe chráněno, 
když důkazní břemeno nese žadatel, neboť 
musí prokázat, že určitý předmět je 
bezpečný, ještě před jeho uvedením na trh, 
namísto toho, aby veřejné orgány musely 
prokazovat, že daný předmět je 
nebezpečný, aby mohly zakázat jeho 
uvádění na trh. Veřejné finanční prostředky 
by navíc neměly být používány k zadávání 
nákladných studií, které v konečném 
důsledku pomohou danému výrobnímu 
odvětví uvést určitý výrobek na trh a zajistí 
mu relativní výhodu před konkurenčními 
subjekty. Podle této zásady a v souladu 
s platnými regulatorními požadavky jsou 
žadatelé povinni předložit na podporu 
žádosti o povolení podle potravinového 
práva Unie příslušné, ověřitelné a 
spolehlivé studie, včetně zkoušek, za 
účelem prokázání bezpečnosti 
a v některých případech účinnosti určitého 
předmětu.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Administrativní postupy jsou 
založeny na zásadě, že je na žadateli, aby 
prokázal, že předmět povolovacího postupu 
splňuje požadavky Unie na bezpečnost s 

(16) Administrativní postupy jsou 
založeny na zásadě, že je na žadateli, aby 
prokázal, že předmět povolovacího postupu 
splňuje požadavky Unie na bezpečnost s 
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ohledem na vědecké poznatky, které má 
k dispozici. Tato zásada vychází 
z předpokladu, že veřejné zdraví je lépe 
chráněno, když důkazní břemeno nese 
žadatel, neboť musí prokázat, že určitý 
předmět je bezpečný, ještě před jeho 
uvedením na trh, namísto toho, aby veřejné 
orgány musely prokazovat, že daný 
předmět je nebezpečný, aby mohly zakázat 
jeho uvádění na trh. Veřejné finanční 
prostředky by navíc neměly být používány 
k zadávání nákladných studií, které v 
konečném důsledku pomohou danému 
výrobnímu odvětví uvést určitý výrobek 
na trh. Podle této zásady a v souladu 
s platnými regulatorními požadavky jsou 
žadatelé povinni předložit na podporu 
žádosti o povolení podle potravinového 
práva Unie příslušné studie, včetně 
zkoušek, za účelem prokázání bezpečnosti 
a v některých případech účinnosti určitého 
předmětu.

ohledem na vědecké poznatky, které má 
k dispozici. Tato zásada vychází 
z předpokladu, že veřejné zdraví je lépe 
chráněno, když důkazní břemeno nese 
žadatel, neboť musí prokázat, že určitý 
předmět je bezpečný, ještě před jeho 
uvedením na trh, namísto toho, aby veřejné 
orgány musely prokazovat, že daný 
předmět je nebezpečný, aby mohly zakázat 
jeho uvádění na trh. Veřejné finanční 
prostředky by navíc neměly být používány 
k zadávání nákladných studií, které v 
konečném důsledku pomohou danému 
výrobnímu odvětví uvést určitý výrobek 
na trh. Podle této zásady a v souladu 
s platnými regulatorními požadavky jsou 
žadatelé povinni předložit na podporu 
žádosti o povolení podle potravinového 
práva Unie příslušné a ověřené studie, 
včetně zkoušek, které byly provedeny v 
souladu s mezinárodními normami a 
správnou laboratorní praxí, za 
účelem prokázání bezpečnosti 
a v některých případech účinnosti určitého 
předmětu.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Existují ustanovení týkající se 
obsahu žádostí o povolení. Je nezbytné, 
aby žádost o povolení předložená úřadu 
k hodnocení rizika splňovala příslušné 
specifikace, aby se zajistila co nejlepší 
kvalita vědeckého hodnocení prováděného 
úřadem. Žadatelé, a zejména malé a střední 
podniky, nemají vždy jasnou představu 
o těchto specifikacích. Mělo by se proto 
zajistit, aby úřad potenciálnímu žadateli 
na jeho žádost poskytoval poradenství 

(17) Existují ustanovení týkající se 
obsahu žádostí o povolení. Je nezbytné, 
aby žádost o povolení předložená úřadu 
k hodnocení rizika splňovala příslušné 
specifikace, aby se zajistila co nejlepší 
kvalita vědeckého hodnocení prováděného 
úřadem. Žadatelé, a zejména malé a střední 
podniky, nemají vždy jasnou představu 
o těchto specifikacích. Mělo by se proto 
zajistit, aby úřad potenciálnímu žadateli 
na jeho žádost poskytoval poradenství 
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o platných pravidlech a požadovaném 
obsahu žádosti o povolení před tím, než je 
žádost formálně předložena, aniž by 
zasahoval do uspořádání studií, jež mají 
být předloženy, které zůstává odpovědností 
žadatele. V zájmu zajištění transparentnosti 
tohoto procesu by poradenství úřadu mělo 
být zveřejněno.

o platných pravidlech a požadovaném 
obsahu žádosti o povolení před tím, než je 
žádost formálně předložena, aniž by 
zasahoval do uspořádání studií, jež mají 
být předloženy, které zůstává odpovědností 
žadatele. V zájmu zajištění transparentnosti 
tohoto procesu by poradenství úřadu mělo 
být zveřejněno. Do 36 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost by Komise měla 
posoudit dopad těchto schůzek před 
předložením žádosti na fungování úřadu. 
Zejména by měla posoudit jejich dopad na 
přidělování prostředků úřadu a jeho 
nezávislost.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Existují ustanovení týkající se 
obsahu žádostí o povolení. Je nezbytné, 
aby žádost o povolení předložená úřadu 
k hodnocení rizika splňovala příslušné 
specifikace, aby se zajistila co nejlepší 
kvalita vědeckého hodnocení prováděného 
úřadem. Žadatelé, a zejména malé a střední 
podniky, nemají vždy jasnou představu 
o těchto specifikacích. Mělo by se proto 
zajistit, aby úřad potenciálnímu žadateli 
na jeho žádost poskytoval poradenství 
o platných pravidlech a požadovaném 
obsahu žádosti o povolení před tím, než je 
žádost formálně předložena, aniž by 
zasahoval do uspořádání studií, jež mají 
být předloženy, které zůstává odpovědností 
žadatele. V zájmu zajištění transparentnosti 
tohoto procesu by poradenství úřadu mělo 
být zveřejněno.

(17) Ustanovení týkající se obsahu 
žádostí o povolení by měla být 
prozkoumána a formulována tak, aby 
žádost o povolení splňovala nejvyšší 
standardy transparentnosti a spolehlivosti. 
Je nezbytné, aby žádost o povolení 
předložená úřadu k hodnocení rizika 
splňovala příslušné specifikace, aby se 
zajistila co nejlepší kvalita vědeckého 
hodnocení prováděného úřadem. Žadatelé, 
a zejména malé a střední podniky, nemají 
vždy jasnou představu o těchto 
specifikacích. Mělo by se proto zajistit, aby 
úřad potenciálnímu žadateli na jeho žádost 
poskytoval poradenství o platných 
pravidlech a požadovaném obsahu žádosti 
o povolení před tím, než je žádost formálně 
předložena, aniž by zasahoval 
do uspořádání studií, jež mají být 
předloženy, které zůstává odpovědností 
žadatele. V zájmu zajištění transparentnosti 
tohoto procesu a přístupu k praktickým 
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informacím o sestavení žádosti, jenž by byl 
přínosný pro všechny, bude poradenství 
úřadu zveřejněno.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Lukas Mandl

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Existují ustanovení týkající se 
obsahu žádostí o povolení. Je nezbytné, 
aby žádost o povolení předložená úřadu 
k hodnocení rizika splňovala příslušné 
specifikace, aby se zajistila co nejlepší 
kvalita vědeckého hodnocení prováděného 
úřadem. Žadatelé, a zejména malé a střední 
podniky, nemají vždy jasnou představu 
o těchto specifikacích. Mělo by se proto 
zajistit, aby úřad potenciálnímu žadateli 
na jeho žádost poskytoval poradenství 
o platných pravidlech a požadovaném 
obsahu žádosti o povolení před tím, než je 
žádost formálně předložena, aniž by 
zasahoval do uspořádání studií, jež mají 
být předloženy, které zůstává odpovědností 
žadatele. V zájmu zajištění 
transparentnosti tohoto procesu by 
poradenství úřadu mělo být zveřejněno.

(17) Existují ustanovení týkající se 
obsahu žádostí o povolení. Je nezbytné, 
aby žádost o povolení předložená úřadu 
k hodnocení rizika splňovala příslušné 
specifikace, aby se zajistila co nejlepší 
kvalita vědeckého hodnocení prováděného 
úřadem. Žadatelé, a zejména malé a střední 
podniky, nemají vždy jasnou představu 
o těchto specifikacích. Mělo by se proto 
zajistit, aby úřad potenciálnímu žadateli 
na jeho žádost poskytoval poradenství 
o platných pravidlech a požadovaném 
obsahu žádosti o povolení před tím, než je 
žádost formálně předložena.

Or. de

Pozměňovací návrh 116
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 
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o povolení podle potravinového práva 
Unie. Za tímto účelem je nutné a vhodné 
zajistit, aby provozovatelé podniků 
zadávající studie a laboratoře provádějící 
tyto studie oznámili tyto studie úřadu 
v době zadání. Informace o oznámených 
studiích by měly být zveřejněny až poté, co 
byla zveřejněna daná žádost o povolení 
v souladu s platnými pravidly 
o transparentnosti.

o povolení podle potravinového práva 
Unie. Za tímto účelem je nutné a vhodné 
zajistit, aby provozovatelé podniků 
zadávající studie a laboratoře provádějící 
tyto studie oznámili tyto studie úřadu 
v době zadání, aby se zajistilo, že žádné 
studie zadané žadatelem nebudou před 
úřadem zamlčeny, zejména pokud jejich 
výsledky zpochybňují bezpečnost či 
účinnost kontrolovaného předmětu. 
Informace o oznámených studiích by měly 
být zveřejněny až poté, co byla zveřejněna 
daná žádost o povolení v souladu 
s platnými pravidly o transparentnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Za tímto účelem je nutné a vhodné 
zajistit, aby provozovatelé podniků 
zadávající studie a laboratoře provádějící 
tyto studie oznámili tyto studie úřadu 
v době zadání. Informace o oznámených 
studiích by měly být zveřejněny až poté, co 
byla zveřejněna daná žádost o povolení 
v souladu s platnými pravidly 
o transparentnosti.

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Za tímto účelem je nutné a vhodné 
zajistit, aby provozovatelé podniků 
zadávající studie a laboratoře provádějící 
tyto studie oznámili tyto studie úřadu 
v době zadání. Informace o oznámených 
studiích by měly být zveřejněny co 
nejdříve poté, co byla zveřejněna daná 
žádost o povolení nebo obnovení povolení 
v souladu s platnými pravidly 
o transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Renate Sommer
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Za tímto účelem je nutné a vhodné 
zajistit, aby provozovatelé podniků 
zadávající studie a laboratoře provádějící 
tyto studie oznámili tyto studie úřadu 
v době zadání. Informace o oznámených 
studiích by měly být zveřejněny až poté, co 
byla zveřejněna daná žádost o povolení 
v souladu s platnými pravidly 
o transparentnosti.

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Za tímto účelem je nutné a vhodné 
zajistit, aby provozovatelé podniků 
zadávající studie a laboratoře provádějící 
tyto studie oznámili tyto studie úřadu 
v době zadání. Informace o oznámených 
studiích by měly být zveřejněny až poté, co 
byla zveřejněna daná žádost o povolení a 
úřad vydal svůj návrh vědeckého 
stanoviska v souladu s platnými pravidly 
o transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Za tímto účelem je nutné a vhodné 
zajistit, aby provozovatelé podniků 
zadávající studie a laboratoře provádějící 
tyto studie oznámili tyto studie úřadu 
v době zadání. Informace o oznámených 
studiích by měly být zveřejněny až poté, co 
byla zveřejněna daná žádost o povolení 
v souladu s platnými pravidly 
o transparentnosti.

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Za tímto účelem je nutné a vhodné 
zajistit, aby provozovatelé podniků 
zadávající studie a instituce provádějící 
tyto studie, např. laboratoře, ústavy či 
vysoké školy, oznámili tyto studie úřadu 
v době zadání. Informace o oznámených 
studiích by měly být zveřejněny až poté, co 
byla zveřejněna daná žádost o povolení 
v souladu s platnými pravidly 
o transparentnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Všechny studie zahrnuté do dokumentace by měly být předem oznámeny, aby byly přípustné 
pro regulativní postupy a rozhodnutí bez ohledu na to, kdo danou studii provedl. Řadu 
terénních studií provádění vysoké školy, ústavy a soukromé podniky.

Pozměňovací návrh 120
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Za tímto účelem je nutné a vhodné 
zajistit, aby provozovatelé podniků 
zadávající studie a laboratoře provádějící 
tyto studie oznámili tyto studie úřadu 
v době zadání. Informace o oznámených 
studiích by měly být zveřejněny až poté, co 
byla zveřejněna daná žádost o povolení 
v souladu s platnými pravidly 
o transparentnosti.

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 
o povolení nebo obnovení povolení podle 
potravinového práva Unie. Za tímto 
účelem je nutné a vhodné zajistit, aby 
provozovatelé podniků zadávající studie 
a laboratoře provádějící tyto studie 
oznámili tyto studie úřadu v době zadání. 
Informace o oznámených studiích by měly 
být zveřejněny až poté, co byla zveřejněna 
daná žádost o povolení v souladu 
s platnými pravidly o transparentnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Za tímto účelem je nutné a vhodné 
zajistit, aby provozovatelé podniků 
zadávající studie a laboratoře provádějící 

(18) Úřad by měl mít povědomí 
o předmětu všech studií prováděných 
žadatelem s cílem podat v budoucnu žádost 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Za tímto účelem je nutné a vhodné 
zajistit, aby provozovatelé podniků 
zadávající studie a laboratoře provádějící 
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tyto studie oznámili tyto studie úřadu 
v době zadání. Informace o oznámených 
studiích by měly být zveřejněny až poté, co 
byla zveřejněna daná žádost o povolení 
v souladu s platnými pravidly 
o transparentnosti.

tyto studie oznámili tyto studie úřadu 
v době zadání. Informace o všech
oznámených studiích by měly být 
zveřejněny až poté, co byla podána daná 
žádost o povolení a zveřejněno vědecké 
stanovisko úřadu.

Or. nl

Odůvodnění

Vědecké údaje, studie a veškeré další informace na podporu žádostí o povolení by měly být 
zveřejněny pouze poté, co úřad zveřejní své vědecké výstupy. Pokud se tak stane dříve, 
existuje riziko, že konkurenti mohou získat přístup k informacím o inovativních návrzích 
výrobků nebo výrobních procesech. Kromě toho existuje skutečné riziko nežádoucího 
politického ovlivňování procesu hodnocení rizik.

Pozměňovací návrh 122
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V případě žádostí o obnovení 
povolení je povolená látka nebo výrobek 
na trhu již několik let. Existují proto 
zkušenosti s touto látkou nebo výrobkem a 
znalosti o nich. Je proto vhodné, aby 
plánované studie na podporu žádostí 
o obnovení povolení oznámil žadatel úřadu 
a aby úřad po provedení konzultace se 
třetími stranami ohledně těchto 
plánovaných studií systematicky 
poskytoval poradenství žadatelům 
ohledně obsahu zamýšlené žádosti 
o obnovení a zohlednil při tom obdržené 
připomínky.

(19) V případě žádostí o obnovení 
povolení je povolená látka nebo výrobek 
na trhu již několik let. Existují proto 
zkušenosti s touto látkou nebo výrobkem a 
znalosti o nich. Je proto vhodné, aby 
plánované studie na podporu žádostí 
o obnovení povolení oznámil žadatel úřadu 
a aby úřad po provedení konzultace se 
třetími stranami ohledně těchto 
plánovaných studií systematicky 
poskytoval poradenství žadatelům 
ohledně obsahu zamýšlené žádosti 
o obnovení a zohlednil při tom obdržené 
připomínky a zveřejnil všechny informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Pilar Ayuso
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Je uznáváno, že vědecké 
hodnocení rizika nemůže v některých 
případech samo o sobě poskytnout veškeré 
informace, na nichž by mělo být založeno 
rozhodnutí v rámci řízení rizika, a že je 
třeba náležitě vzít v úvahu další důležité 
faktory, zejména faktory společenské, 
hospodářské, tradiční, etické a 
environmentální, jakož i proveditelnost 
kontroly vždy, když existuje vážné 
zdravotní riziko.

Or. es

Odůvodnění

Ze zkušeností vyplývá, že úřad EFSA byl příliš zatížen úkoly mimo jeho obvyklou působnost, 
zejména pokud jde o dobré životní podmínky zvířat a ochranu zdraví rostlin, které ne vždy 
přímo souvisí s bezpečností potravin a překrývají se s úkoly jiných agentur. Je nezbytné jasně 
rozlišovat mezi dobrými životními podmínkami zvířat a ochranou rostlin a začleňovat je pouze 
tehdy, existuje závažné riziko pro zdraví.

Pozměňovací návrh 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Veřejnost pociťuje jisté obavy 
ohledně toho, že hodnocení prováděné 
úřadem v oblasti povolení se zakládá 
především na studiích poskytnutých 
výrobním odvětvím. Úřad již v současnosti 
dohledává údaje v odborné literatuře, aby 
mohl zohlednit i jiné údaje a studie, které 
již existují a týkají se předmětu 
předloženého k jeho hodnocení. Aby bylo 
možné poskytnout ještě vyšší úroveň 
záruky, která zajistí, že úřad bude mít 
přístup k veškerým relevantním vědeckým 

(20) Veřejnost pociťuje jisté obavy 
ohledně toho, že hodnocení prováděné 
úřadem v oblasti povolení se zakládá 
především na studiích poskytnutých 
výrobním odvětvím. Úřad již v současnosti 
dohledává údaje v odborné literatuře, aby 
mohl zohlednit i jiné údaje a studie, které 
již existují a týkají se předmětu 
předloženého k jeho hodnocení. Aby bylo 
možné poskytnout ještě vyšší úroveň 
záruky, která zajistí, že úřad bude mít 
přístup k veškerým relevantním vědeckým 
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údajům a studiím, které jsou k dispozici a 
týkají se předmětu povolovacího postupu, 
je vhodné stanovit konzultace třetích stran 
s cílem určit, zda jsou k dispozici jiné 
relevantní vědecké údaje nebo studie. Aby 
se zvýšila její účinnost, měla by se 
konzultace uskutečnit v momentě, kdy jsou 
studie předkládané výrobním odvětvím a 
obsažené v žádosti o povolení zpřístupněny 
veřejnosti, a to na základě pravidel 
o transparentnosti podle tohoto nařízení.

údajům a studiím, které jsou k dispozici a 
týkají se předmětu povolovacího postupu, 
je vhodné stanovit konzultace třetích stran 
s cílem určit, zda jsou k dispozici jiné 
relevantní vědecké údaje nebo studie. Aby 
se zvýšila její účinnost, měla by se 
konzultace uskutečnit v momentě, kdy jsou 
studie předkládané výrobním odvětvím a 
obsažené v žádosti o povolení zpřístupněny 
veřejnosti, a to na základě pravidel 
o transparentnosti podle tohoto nařízení. 
Vědecké údaje a studie předložené v rámci 
konzultací by měly být zohledněny za 
předpokladu, že jsou ověřené, relevantní a 
v souladu s mezinárodními normami a 
správnou laboratorní praxí.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Veřejnost pociťuje jisté obavy 
ohledně toho, že hodnocení prováděné 
úřadem v oblasti povolení se zakládá 
především na studiích poskytnutých 
výrobním odvětvím. Úřad již v současnosti 
dohledává údaje v odborné literatuře, aby 
mohl zohlednit i jiné údaje a studie, které 
již existují a týkají se předmětu 
předloženého k jeho hodnocení. Aby bylo 
možné poskytnout ještě vyšší úroveň 
záruky, která zajistí, že úřad bude mít 
přístup k veškerým relevantním vědeckým 
údajům a studiím, které jsou k dispozici a 
týkají se předmětu povolovacího postupu, 
je vhodné stanovit konzultace třetích stran 
s cílem určit, zda jsou k dispozici jiné 
relevantní vědecké údaje nebo studie. Aby 
se zvýšila její účinnost, měla by se 
konzultace uskutečnit v momentě, kdy jsou 
studie předkládané výrobním odvětvím a 

(20) Veřejnost pociťuje obavy ohledně 
toho, že hodnocení prováděné úřadem 
v oblasti povolení se zakládá především 
na studiích poskytnutých výrobním 
odvětvím. Úřad musí systematicky 
dohledávat údaje v odborné literatuře, aby 
mohl zohlednit i jiné údaje a studie, které 
již existují a týkají se předmětu 
předloženého k jeho hodnocení. V této 
souvislosti musí úřad zavést nezbytné 
prostředky, struktury a aplikace a zajistit 
přístup k veškeré relevantní literatuře v 
této věci. Aby bylo možné poskytnout ještě 
vyšší úroveň záruky, která zajistí, že úřad 
bude mít přístup k veškerým relevantním 
vědeckým údajům a studiím, které jsou k 
dispozici a týkají se předmětu 
povolovacího postupu, je vhodné rovněž
stanovit konzultace třetích nezávislých
stran s cílem určit, zda jsou k dispozici jiné 
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obsažené v žádosti o povolení zpřístupněny 
veřejnosti, a to na základě pravidel 
o transparentnosti podle tohoto nařízení.

relevantní vědecké údaje nebo studie. Aby 
se zvýšila její účinnost, měla by se 
konzultace uskutečnit v momentě, kdy jsou 
studie předkládané výrobním odvětvím a 
obsažené v žádosti o povolení zpřístupněny 
veřejnosti, a to na základě pravidel 
o transparentnosti podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Veřejnost pociťuje jisté obavy 
ohledně toho, že hodnocení prováděné 
úřadem v oblasti povolení se zakládá 
především na studiích poskytnutých 
výrobním odvětvím. Úřad již v současnosti 
dohledává údaje v odborné literatuře, aby 
mohl zohlednit i jiné údaje a studie, které 
již existují a týkají se předmětu 
předloženého k jeho hodnocení. Aby bylo 
možné poskytnout ještě vyšší úroveň 
záruky, která zajistí, že úřad bude mít 
přístup k veškerým relevantním vědeckým 
údajům a studiím, které jsou k dispozici a 
týkají se předmětu povolovacího postupu, 
je vhodné stanovit konzultace třetích stran 
s cílem určit, zda jsou k dispozici jiné 
relevantní vědecké údaje nebo studie. Aby 
se zvýšila její účinnost, měla by se 
konzultace uskutečnit v momentě, kdy jsou 
studie předkládané výrobním odvětvím a
obsažené v žádosti o povolení zpřístupněny 
veřejnosti, a to na základě pravidel 
o transparentnosti podle tohoto nařízení.

(20) Veřejnost pociťuje jisté obavy 
ohledně toho, že hodnocení prováděné 
úřadem v oblasti povolení se zakládá 
především na studiích poskytnutých 
výrobním odvětvím. Tyto obavy jsou s 
ohledem na zjevnou neschopnost úřadu 
jednat v každém případě nezávisle 
oprávněné. Úřad již v současnosti 
dohledává údaje v odborné literatuře, aby 
mohl zohlednit i jiné údaje a studie, které 
již existují a týkají se předmětu 
předloženého k jeho hodnocení. Aby bylo 
možné poskytnout ještě vyšší úroveň 
záruky, která zajistí, že úřad bude mít 
přístup k veškerým relevantním vědeckým 
údajům a studiím, které jsou k dispozici a 
týkají se předmětu povolovacího postupu, 
je vhodné stanovit konzultace třetích stran 
s cílem určit, zda jsou k dispozici jiné 
relevantní vědecké údaje nebo studie. Aby 
se zvýšila její účinnost, měla by se 
konzultace uskutečnit v momentě, kdy jsou 
studie předkládané výrobním odvětvím a 
obsažené v žádosti o povolení zpřístupněny 
veřejnosti, a to na základě pravidel 
o transparentnosti podle tohoto nařízení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 127
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Veřejnost pociťuje jisté obavy 
ohledně toho, že hodnocení prováděné 
úřadem v oblasti povolení se zakládá 
především na studiích poskytnutých 
výrobním odvětvím. Úřad již v současnosti 
dohledává údaje v odborné literatuře, aby 
mohl zohlednit i jiné údaje a studie, které 
již existují a týkají se předmětu 
předloženého k jeho hodnocení. Aby bylo 
možné poskytnout ještě vyšší úroveň 
záruky, která zajistí, že úřad bude mít 
přístup k veškerým relevantním vědeckým 
údajům a studiím, které jsou k dispozici a 
týkají se předmětu povolovacího postupu, 
je vhodné stanovit konzultace třetích stran 
s cílem určit, zda jsou k dispozici jiné 
relevantní vědecké údaje nebo studie. Aby 
se zvýšila její účinnost, měla by se 
konzultace uskutečnit v momentě, kdy jsou
studie předkládané výrobním odvětvím a 
obsažené v žádosti o povolení zpřístupněny 
veřejnosti, a to na základě pravidel 
o transparentnosti podle tohoto nařízení.

(20) Veřejnost pociťuje jisté obavy 
ohledně toho, že hodnocení prováděné 
úřadem v oblasti povolení se zakládá 
především na studiích poskytnutých 
výrobním odvětvím. V případě nové 
žádosti úřad vždy dohledává údaje 
v odborné literatuře, aby mohl zohlednit i 
jiné údaje a studie, které již existují a týkají 
se předmětu předloženého k jeho 
hodnocení, a v případě potřeby si mohl 
vyžádat další studie. Aby bylo možné 
poskytnout ještě vyšší úroveň záruky, která 
zajistí, že úřad bude mít přístup k 
veškerým relevantním vědeckým údajům 
a studiím, které jsou k dispozici a týkají se 
předmětu povolovacího postupu, je vhodné 
stanovit konzultace třetích stran s cílem 
určit, zda jsou k dispozici jiné relevantní 
vědecké údaje nebo studie. Aby se zvýšila 
její účinnost, měla by se konzultace 
uskutečnit ihned poté, co byly studie 
předkládané výrobním odvětvím a 
obsažené v žádosti o povolení zpřístupněny 
veřejnosti, a to na základě pravidel 
o transparentnosti podle tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Veřejnost pociťuje jisté obavy (20) Veřejnost pociťuje vážné obavy 
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ohledně toho, že hodnocení prováděné 
úřadem v oblasti povolení se zakládá 
především na studiích poskytnutých 
výrobním odvětvím. Úřad již v současnosti 
dohledává údaje v odborné literatuře, aby 
mohl zohlednit i jiné údaje a studie, které 
již existují a týkají se předmětu 
předloženého k jeho hodnocení. Aby bylo 
možné poskytnout ještě vyšší úroveň 
záruky, která zajistí, že úřad bude mít 
přístup k veškerým relevantním vědeckým 
údajům a studiím, které jsou k dispozici a 
týkají se předmětu povolovacího postupu, 
je vhodné stanovit konzultace třetích stran 
s cílem určit, zda jsou k dispozici jiné 
relevantní vědecké údaje nebo studie. Aby 
se zvýšila její účinnost, měla by se 
konzultace uskutečnit v momentě, kdy jsou 
studie předkládané výrobním odvětvím a 
obsažené v žádosti o povolení zpřístupněny 
veřejnosti, a to na základě pravidel 
o transparentnosti podle tohoto nařízení.

ohledně toho, že hodnocení prováděné 
úřadem v oblasti povolení se zakládá 
především na studiích poskytnutých 
výrobním odvětvím. Úřad již v současnosti 
dohledává údaje v odborné literatuře, aby 
mohl zohlednit i jiné údaje a studie, které 
již existují a týkají se předmětu 
předloženého k jeho hodnocení. Aby bylo 
možné poskytnout ještě vyšší úroveň 
záruky, která zajistí, že úřad bude mít 
přístup k veškerým relevantním vědeckým 
údajům a studiím, které jsou k dispozici a 
týkají se předmětu povolovacího postupu, 
je vhodné stanovit konzultace třetích stran 
s cílem určit, zda jsou k dispozici jiné 
relevantní vědecké údaje nebo studie. Aby 
se zvýšila její účinnost, měla by se 
konzultace uskutečnit v momentě, kdy jsou 
studie předkládané výrobním odvětvím a 
obsažené v žádosti o povolení zpřístupněny 
veřejnosti, a to na základě pravidel 
o transparentnosti podle tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 129
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Studie, včetně zkoušek, předložené 
provozovateli podniků na podporu žádostí 
o povolení podle odvětvového 
potravinového práva Unie jsou obvykle 
v souladu s mezinárodně uznávanými 
zásadami, které představují jednotný 
základ pro jejich kvalitu, zejména 
z hlediska reprodukovatelnosti výsledků. 
Nicméně v některých případech mohou 
vyvstat otázky týkající se souladu 
s použitelnými normami, a to je důvod, 
proč byly zavedeny vnitrostátní systémy 
k ověřování tohoto souladu. Je vhodné 
stanovit ještě vyšší úroveň záruk pro 

(21) Studie, včetně zkoušek, předložené 
provozovateli podniků na podporu žádostí 
o povolení podle odvětvového 
potravinového práva Unie jsou obvykle 
v souladu s mezinárodně uznávanými 
zásadami, které představují jednotný 
základ pro jejich kvalitu, zejména 
z hlediska reprodukovatelnosti výsledků. 
Nicméně v některých případech mohou 
vyvstat otázky týkající se souladu 
s použitelnými normami, a to je důvod, 
proč byly zavedeny vnitrostátní systémy 
k ověřování tohoto souladu. Je vhodné 
stanovit ještě vyšší úroveň záruk pro 
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ujištění široké veřejnosti o kvalitě studií 
a stanovit posílený systém auditů, přičemž 
kontroly prováděné členskými státy 
v oblasti uplatňování uvedených zásad 
laboratořemi provádějícími tyto studie 
a zkoušky by ověřovala Komise.

ujištění široké veřejnosti o kvalitě studií 
a stanovit posílený systém auditů, přičemž 
kontroly prováděné členskými státy ve 
spolupráci s ředitelstvím pro audity a 
analýzy v oblasti zdraví a potravin v rámci 
Generálního ředitelství Evropské komise 
pro zdraví a bezpečnost potravin v oblasti 
uplatňování uvedených zásad laboratořemi
provádějícími tyto studie a zkoušky by 
ověřovala Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Studie, včetně zkoušek, předložené 
provozovateli podniků na podporu žádostí 
o povolení podle odvětvového 
potravinového práva Unie jsou obvykle
v souladu s mezinárodně uznávanými 
zásadami, které představují jednotný 
základ pro jejich kvalitu, zejména 
z hlediska reprodukovatelnosti výsledků. 
Nicméně v některých případech mohou 
vyvstat otázky týkající se souladu 
s použitelnými normami, a to je důvod, 
proč byly zavedeny vnitrostátní systémy 
k ověřování tohoto souladu. Je vhodné 
stanovit ještě vyšší úroveň záruk pro 
ujištění široké veřejnosti o kvalitě studií 
a stanovit posílený systém auditů, přičemž 
kontroly prováděné členskými státy 
v oblasti uplatňování uvedených zásad 
laboratořemi provádějícími tyto studie 
a zkoušky by ověřovala Komise.

(21) Studie, včetně zkoušek, předložené 
provozovateli podniků na podporu žádostí 
o povolení podle odvětvového 
potravinového práva Unie jsou v souladu 
s mezinárodně uznávanými zásadami, které 
představují jednotný základ pro jejich 
kvalitu, zejména z hlediska 
reprodukovatelnosti výsledků. Nicméně 
v některých případech mohou vyvstat 
otázky týkající se souladu s použitelnými 
normami, a to je důvod, proč byly 
zavedeny vnitrostátní systémy k ověřování 
tohoto souladu. Je vhodné stanovit ještě 
vyšší úroveň záruk pro ujištění široké 
veřejnosti o kvalitě studií a stanovit 
posílený systém kontrol a auditů, přičemž 
kontroly prováděné členskými státy a 
třetími zeměmi v oblasti uplatňování 
uvedených zásad laboratořemi 
provádějícími tyto studie a zkoušky by 
ověřovala Komise.

Or. en
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Odůvodnění

GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin provádí své audity nejen v EU, ale také ve třetích 
zemích, a proto by tyto země měly být také zahrnuty, aby byla mezi všemi laboratořemi 
zajištěna kvalita a rovné podmínky.

Pozměňovací návrh 131
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by měla být 
odpovědná Komise. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost 
než příslušné důkazy (například když se 
objeví nové vědecké poznatky).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Anja Hazekamp
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by měla být 
odpovědná Komise. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je 
předpokladem zavést doplňkový ověřovací 
nástroj, aby bylo možné řešit 
přinejmenším případy, kdy nastane 
nejistota nebo dojde ke sporům 
ohledně bezpečnostních otázek; uvedený 
nástroj by spočíval v zadávání doplňujících 
nezávislých studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií, především na 
žádost občanské společnosti, by měla být 
odpovědná Komise. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

Or. en

Odůvodnění

Jak bylo uvedeno, má bezpečnost potravin pro občany prvořadý význam. Spolu s EK by 
občané za přísně vymezených podmínek měli mít možnost sdělovat své obavy v určitých 
oblastech a zaměřit se na ně. Budou tak mít možnost se vyjádřit a jejich finanční prostředky 
budou vydávány na to, co si oni přejí.

Pozměňovací návrh 133
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by měla být 
odpovědná Komise. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by měla být 
odpovědná Komise. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky). Tato iniciativa, 
je-li posuzována společně s četným úsilím 
některých poslanců EP, kteří mají zájem 
upozornit na nedostatečnou nezávislost 
úřadu, vyžaduje důkladný přezkum 
postupů úřadů v oblasti hodnocení rizika.

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
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prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by měla být 
odpovědná Komise. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Tento výjimečný ověřovací nástroj b měl 
zůstat přiměřený a neměl by v případě 
vědecké nejistoty nahradit uplatňování 
zásady předběžné opatrnosti. Komise, 
členské státy a Evropský parlament by 
měly mít možnost požádat úřad o zadání 
těchto ověřovacích studií. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
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tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by měla být 
odpovědná Komise. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by měl být v 
případě sporu ohledně bezpečnostních 
otázek, chybějících údajů nebo vědecké 
nejistoty odpovědný úřad. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by měla být 
odpovědná Komise. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Ačkoli by tento nástroj byl financován 
z rozpočtu Unie a používání tohoto 
výjimečného ověřovacího nástroje by mělo 
zůstat přiměřené, za zadávání těchto 
ověřovacích studií by neměla být nutně
odpovědná Komise. Tyto studie by mohl 
být zadávány také členským státem. Měla 
by být zohledněna skutečnost, 
že v některých specifických případech 
může být nutné, aby zadané studie měly 
širší působnost než příslušné důkazy 
(například když se objeví nové vědecké 
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poznatky).

Or. fr

Pozměňovací návrh 137
Mairead McGuinness

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by měla být 
odpovědná Komise. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by po konzultaci 
s Komisí měl být odpovědný úřad. Měla by 
být zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie citlivá záležitost prvořadého 
zájmu. Je třeba zachovat zásadu, 
že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by měla být 
odpovědná Komise. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

(22) Bezpečnost potravin je pro všechny 
občany Unie oprávněně citlivá záležitost 
prvořadého zájmu. Je třeba zachovat 
zásadu, že důkazní břemeno spočívající v 
prokázání souladu s požadavky Unie nese 
výrobní odvětví, a zároveň je třeba zavést 
doplňkový ověřovací nástroj, aby bylo 
možné řešit konkrétní případy velkého 
společenského významu, kdy dojde ke 
sporům ohledně bezpečnostních otázek; 
uvedený nástroj by spočíval v zadávání 
doplňujících studií s cílem prověřit důkazy 
použité v souvislosti s řízením rizika. 
Vzhledem k tomu, že tento nástroj by byl 
financován z rozpočtu Unie a že používání 
tohoto výjimečného ověřovacího nástroje 
by mělo zůstat přiměřené, za zadávání 
těchto ověřovacích studií by měla být 
odpovědná Komise. Měla by být 
zohledněna skutečnost, že v některých 
specifických případech může být nutné, 
aby zadané studie měly širší působnost než 
příslušné důkazy (například když se objeví 
nové vědecké poznatky).

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Aby byla posílena účast veřejnosti 
a občané získali právo sdělit osobám s
rozhodovací pravomocí své největší obavy, 
měla by Komise za stejných podmínek 
jako evropská občanská iniciativa vytvořit 
mechanismus, který občanům umožní 
požádat o zadání dodatečných studií, jimiž 
se úřad zabývá. Po konzultaci s iniciátory 
a úřadem jsou stanoveny specifikace 
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studií a proces zadávání bude ihned 
zahájen.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva prokázala, že ačkoliv 
úřad dosáhl značného pokroku, pokud jde 
o transparentnost, proces hodnocení rizika, 
zejména v souvislosti s povolovacími 
postupy týkajícími se zemědělsko-
potravinového řetězce, není vždy 
považován za plně transparentní. To je 
částečně způsobeno odlišnými pravidly 
týkajícími se transparentnosti a důvěrnosti, 
která jsou stanovena nejen v nařízení (ES) 
č. 178/2002, ale i v jiných právních aktech 
Unie týkajících se zemědělsko-
potravinového řetězce. Jejich vzájemné 
působení může ovlivňovat přijatelnost 
hodnocení rizika ze strany široké 
veřejnosti.

(23) Jako smluvní strana Aarhuské 
úmluvy Unie uznala, že v oblasti životního 
prostředí přístup k informacím a účast 
veřejnosti na rozhodování zvyšuje kvalitu 
a provádění rozhodnutí, přispívá 
k povědomí veřejnosti o otázkách 
životního prostředí, poskytuje veřejnosti 
příležitost vyjádřit své znepokojení 
a umožňuje veřejným orgánům, aby 
takové znepokojení náležitě zohledňovaly. 
Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva však prokázala, 
že ačkoliv úřad dosáhl značného pokroku, 
pokud jde o transparentnost, proces 
hodnocení rizika, zejména v souvislosti 
s povolovacími postupy týkajícími se 
zemědělsko-potravinového řetězce, není 
vždy považován za plně transparentní. To 
je částečně způsobeno odlišnými pravidly 
týkajícími se transparentnosti a důvěrnosti, 
která jsou stanovena nejen v nařízení (ES) 
č. 178/2002, ale i v jiných právních aktech 
Unie týkajících se zemědělsko-
potravinového řetězce. Jejich vzájemné 
působení může ovlivňovat přijatelnost 
hodnocení rizika ze strany široké 
veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Martin Häusling
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva prokázala, že ačkoliv 
úřad dosáhl značného pokroku, pokud jde 
o transparentnost, proces hodnocení rizika, 
zejména v souvislosti s povolovacími 
postupy týkajícími se zemědělsko-
potravinového řetězce, není vždy
považován za plně transparentní. To je 
částečně způsobeno odlišnými pravidly 
týkajícími se transparentnosti 
a důvěrnosti, která jsou stanovena nejen 
v nařízení (ES) č. 178/2002, ale i v jiných 
právních aktech Unie týkajících se 
zemědělsko-potravinového řetězce. Jejich 
vzájemné působení může ovlivňovat 
přijatelnost hodnocení rizika ze strany 
široké veřejnosti.

(23) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva prokázala, že ačkoliv 
úřad dosáhl značného pokroku, pokud jde 
o transparentnost, proces hodnocení rizika, 
zejména v souvislosti s povolovacími 
postupy týkajícími se zemědělsko-
potravinového řetězce, je i nadále 
nedostatečně transparentní.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva prokázala, že ačkoliv 
úřad dosáhl značného pokroku, pokud jde 
o transparentnost, proces hodnocení rizika, 
zejména v souvislosti s povolovacími 
postupy týkajícími se zemědělsko-
potravinového řetězce, není vždy 
považován za plně transparentní. To je 
částečně způsobeno odlišnými pravidly 
týkajícími se transparentnosti 
a důvěrnosti, která jsou stanovena nejen 
v nařízení (ES) č. 178/2002, ale i v jiných 
právních aktech Unie týkajících se 

(23) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva prokázala, že ačkoliv 
úřad dosáhl určitého pokroku, pokud jde 
o transparentnost, proces hodnocení rizika, 
zejména v souvislosti s povolovacími 
postupy týkajícími se zemědělsko-
potravinového řetězce, není plně 
transparentní. To je částečně způsobeno 
nedostatečnou transparentností, pokud 
jde o hodnocení rizika, a pravidly 
týkajícími se důvěrnosti, která převažují 
nad veřejným zájmem, jak jsou stanovena 
nejen v článku 4 nařízení (ES) 
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zemědělsko-potravinového řetězce. Jejich
vzájemné působení může ovlivňovat 
přijatelnost hodnocení rizika ze strany 
široké veřejnosti.

č. 1049/2001, ale i v jiných právních 
aktech Unie týkajících se zemědělsko-
potravinového řetězce. Neuplatňování 
obecného pravidla o přístupu k 
dokumentům a vzájemné působení s 
omezenou transparentností ovlivňuje
přijatelnost hodnocení rizika ze strany 
široké veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna transparentnosti alespoň na stávající úrovni, je třeba dále uplatňovat 
výjimku podle článku 4 nařízení č. 1049/2001.

Pozměňovací návrh 143
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Aarhuská úmluva stanoví řadu 
práv veřejnosti v oblasti životního 
prostředí. Úmluva stanoví právo každého 
jednotlivce na informace týkající se 
životního prostředí, které drží veřejné 
orgány, právo na účast v rozhodování o 
environmentálních záležitostech a právo 
na opravný prostředek s cílem vznést 
námitku proti rozhodnutím veřejných 
orgánů, která byla přijata při nedodržení 
obou výše uvedených práv nebo v rozporu 
s environmentálním právem obecně.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Je proto nezbytné proaktivně posílit 
transparentnost procesu hodnocení rizika. 
Měl by se zajistit přístup veřejnosti 
ke všem vědeckým údajům a informacím 
na podporu žádostí o povolení podle 
potravinového práva Unie, jakož i jiných 
žádostí o vědecké výstupy, a to co možná 
nejdříve v průběhu procesu hodnocení 
rizika. Tímto procesem by však neměla být 
dotčena stávající práva k duševnímu 
vlastnictví ani žádná ustanovení 
potravinového práva Unie, která chrání 
investice novátorů do shromažďování 
informací a údajů na podporu příslušných 
žádostí o povolení.

(25) Je proto nezbytné proaktivně posílit 
transparentnost procesu hodnocení rizika. 
Měl by se zajistit přístup veřejnosti 
ke všem vědeckým údajům a informacím 
na podporu žádostí o povolení podle 
potravinového práva Unie, jakož i jiných 
žádostí o vědecké výstupy, a to co možná 
nejdříve v průběhu procesu hodnocení 
rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Je proto nezbytné proaktivně posílit 
transparentnost procesu hodnocení rizika. 
Měl by se zajistit přístup veřejnosti 
ke všem vědeckým údajům a informacím 
na podporu žádostí o povolení podle 
potravinového práva Unie, jakož i jiných 
žádostí o vědecké výstupy, a to co možná 
nejdříve v průběhu procesu hodnocení 
rizika. Tímto procesem by však neměla být 
dotčena stávající práva k duševnímu 
vlastnictví ani žádná ustanovení 
potravinového práva Unie, která chrání 
investice novátorů do shromažďování 
informací a údajů na podporu příslušných 
žádostí o povolení.

(25) Je proto nezbytné proaktivně posílit 
transparentnost procesu hodnocení rizika. 
Měl by se zajistit přístup veřejnosti 
ke všem vědeckým údajům a informacím 
na podporu žádostí o povolení podle 
potravinového práva Unie, jakož i jiných 
žádostí o vědecké výstupy, a to co možná 
nejdříve v průběhu procesu hodnocení 
rizika. Ustanovení tohoto nařízení by měla 
zohledňovat význam zásady 
transparentnosti v primárním právu EU a 
v mezinárodních smlouvách, jíž je EU 
smluvní stranou, včetně Aarhuské 
úmluvy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Odvolací senát úřadu EFSA by 
měl být akty v přenesené pravomoci zřízen 
podle vzoru odvolacího senátu Evropské 
agentury pro chemické látky ve smyslu 
článků 89 až 93 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o 
registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek (REACH).

Or. en

Odůvodnění

Agentura EMA a úřad EFSA mají jakési odvolací senáty. Mají žadateli zajistit možnost 
opětovného přezkumu stanoviska. Komise by prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci 
měla stanovit tuto možnost i v EFSA.

Pozměňovací návrh 147
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Žádá-li se o stanovisko úřadu 
v souvislosti s povolovacími postupy podle 
potravinového práva Unie, a s ohledem 
na jeho povinnost zajistit veřejnosti 
přístup k veškerým podpůrným 
informacím, pokud jde o poskytování jeho 
vědeckých výstupů, měl by mít úřad 
odpovědnost za posuzování žádostí 
o důvěrnost.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo možné určit, při jaké 
úrovni zveřejnění bude dosaženo 
přiměřené rovnováhy, měla by být 
příslušná práva veřejnosti 
na transparentnost procesu hodnocení 
rizika zvážena oproti právům žadatelů z 
řad podniků při zohlednění cílů nařízení 
(ES) č. 178/2002.

(27) Aby bylo možné určit, při jaké 
úrovni zveřejnění bude dosaženo 
přiměřené rovnováhy, měla by být 
příslušná práva veřejnosti 
na transparentnost procesu hodnocení 
rizika zvážena oproti právům žadatelů z 
řad podniků při zohlednění cílů nařízení 
(ES) č. 178/2002 týkajících se vysoké 
úrovně ochrany lidského života a zdraví, 
ochrany zájmů spotřebitele, dobrých 
životních podmínek zvířat a jejich zdraví, 
zdraví rostlin a životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Znění podle čl. 5 odst. 1 nařízení č. 178/2002.

Pozměňovací návrh 149
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo možné určit, při jaké 
úrovni zveřejnění bude dosaženo 
přiměřené rovnováhy, měla by být 
příslušná práva veřejnosti 
na transparentnost procesu hodnocení 
rizika zvážena oproti právům žadatelů z 
řad podniků při zohlednění cílů nařízení 
(ES) č. 178/2002.

(27) Aby bylo možné určit, při jaké 
úrovni zveřejnění bude dosaženo 
přiměřené rovnováhy, měla by být 
příslušná práva veřejnosti 
na transparentnost procesu hodnocení 
rizika zvážena oproti právům žadatelů z 
řad podniků při zohlednění cílů nařízení 
(ES) č. 178/2002 za předpokladu, že 
žadatelé mohou prokázat, že zveřejnění 
určitých informací by zcela jistě ohrozilo 
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jejich obchodní zájmy. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo možné určit, při jaké 
úrovni zveřejnění bude dosaženo 
přiměřené rovnováhy, měla by být 
příslušná práva veřejnosti 
na transparentnost procesu hodnocení 
rizika zvážena oproti právům žadatelů z 
řad podniků při zohlednění cílů nařízení 
(ES) č. 178/2002.

(27) Toto nařízení má co nejvíce 
naplňovat právo veřejnosti na přístup 
k dokumentům úřadu a podpořit 
proaktivní zveřejňování a je nutné jej číst 
ve spojení s nařízeními (ES) č. 1049/2001 
a (ES) č. 1367/2006.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo možné určit, při jaké 
úrovni zveřejnění bude dosaženo 
přiměřené rovnováhy, měla by být 
příslušná práva veřejnosti 
na transparentnost procesu hodnocení 
rizika zvážena oproti právům žadatelů z 
řad podniků při zohlednění cílů nařízení 
(ES) č. 178/2002.

(27) Aby bylo možné určit, při jaké 
úrovni zveřejnění bude dosaženo 
přiměřené rovnováhy, mělo by toto 
nařízení zohlednit a v plném rozsahu 
provést ustanovení Aarhuské úmluvy 
týkající se transparentnosti a upřesnit, 
jakým způsobem jsou tato ustanovení a 
ustanovení nařízení (ES) č. 1367/2006 
uplatňována v kontextu potravinového 
práva EU.

Or. en



AM\1162805CS.docx 59/144 PE627.781v01-00

CS

Pozměňovací návrh 152
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Aby bylo možné určit, při jaké 
úrovni zveřejnění bude dosaženo 
přiměřené rovnováhy, měla by být 
příslušná práva veřejnosti 
na transparentnost procesu hodnocení 
rizika zvážena oproti právům žadatelů z 
řad podniků při zohlednění cílů nařízení 
(ES) č. 178/2002.

(27) Aby bylo možné určit, při jaké 
úrovni proaktivního zveřejnění bude 
dosaženo přiměřené rovnováhy, měla by 
být nutnost zajistit transparentnost procesu 
hodnocení rizika zvážena oproti právům 
žadatelů z řad podniků při zohlednění cílů 
nařízení (ES) č. 178/2002.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Ustanovení o aktivním šíření 
stanovená v tomto nařízení nemají nijak 
omezovat působnost práv zajištěných 
nařízením č. 1049/2001 a nařízením č. 
1367/2006.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 
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stanovené v potravinovém právu Unie 
ukázaly dosud získané zkušenosti, 
že některé informace jsou obecně 
považovány za citlivé a měly by zůstat 
důvěrné ve všech různých povolovacích 
postupech pro jednotlivá odvětví. Je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 
č. 178/2002 horizontální seznam informací, 
u nichž se může mít za to, že jejich 
zveřejnění by značně poškodilo dotčené 
obchodní zájmy, a proto by neměly být 
zveřejněny (dále jen „obecný horizontální 
seznam důvěrných informací“). Tyto 
informace by měly být zpřístupněny pouze 
za velmi omezených a výjimečných 
okolností, které se týkají předvídatelných 
účinků na zdraví a naléhavé potřeby 
chránit lidské zdraví, zdraví zvířat nebo 
životní prostředí.

stanovené v potravinovém právu Unie 
ukázaly dosud získané zkušenosti, 
že některé informace jsou obecně 
považovány za citlivé a měly by po 
předložení ověřitelných zdůvodnění (v 
každém případě a u každé informace 
vysvětlující důvod, proč by zveřejnění 
významně, konkrétně a skutečně ovlivnilo 
ochranu obchodního zájmu) zůstat 
důvěrné ve všech různých povolovacích 
postupech pro jednotlivá odvětví. Je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 
č. 178/2002 vyčerpávající horizontální 
seznam informací, které by na žádost a na 
základě předpokladu popsaného výše 
mohly zůstat důvěrné (dále jen „obecný 
horizontální seznam důvěrných 
informací“). Pouze za velmi omezených 
a výjimečných okolností by měly být 
stanoveny výjimky ze zásady 
transparentnosti. I když se předpokládá, 
že zveřejnění informací ohrozí obchodní 
zájmy subjektu, nemohou zůstat tajné, 
pokud byla podána žádost o přístup k 
dokumentům splňující podmínky pro 
zveřejnění podle nařízení (ES) č. 
1367/2006 a nařízení č. 1049/2001.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 
stanovené v potravinovém právu Unie 
ukázaly dosud získané zkušenosti, 
že některé informace jsou obecně 
považovány za citlivé a měly by zůstat 
důvěrné ve všech různých povolovacích 
postupech pro jednotlivá odvětví. Je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 
stanovené v potravinovém právu Unie, je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 
č. 178/2002 horizontální seznam informací, 
u nichž se vyžaduje zveřejnění v souladu s 
Aarhuskou úmluvou a zásadami 
stanovenými v nařízení (ES) č. 1367/2006 
nebo z důvodu ochrany zdraví zvířat a 
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č. 178/2002 horizontální seznam informací, 
u nichž se může mít za to, že jejich 
zveřejnění by značně poškodilo dotčené 
obchodní zájmy, a proto by neměly být 
zveřejněny (dále jen „obecný horizontální 
seznam důvěrných informací“). Tyto 
informace by měly být zpřístupněny pouze 
za velmi omezených a výjimečných 
okolností, které se týkají předvídatelných 
účinků na zdraví a naléhavé potřeby 
chránit lidské zdraví, zdraví zvířat nebo 
životní prostředí.

lidského zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 
stanovené v potravinovém právu Unie 
ukázaly dosud získané zkušenosti, 
že některé informace jsou obecně 
považovány za citlivé a měly by zůstat 
důvěrné ve všech různých povolovacích 
postupech pro jednotlivá odvětví. Je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 
č. 178/2002 horizontální seznam informací, 
u nichž se může mít za to, že jejich 
zveřejnění by značně poškodilo dotčené 
obchodní zájmy, a proto by neměly být 
zveřejněny (dále jen „obecný horizontální 
seznam důvěrných informací“). Tyto 
informace by měly být zpřístupněny pouze 
za velmi omezených a výjimečných 
okolností, které se týkají předvídatelných 
účinků na zdraví a naléhavé potřeby 
chránit lidské zdraví, zdraví zvířat nebo 
životní prostředí.

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 
stanovené v potravinovém právu Unie 
ukázaly dosud získané zkušenosti, 
že některé informace jsou obecně 
považovány za citlivé a měly by zůstat 
důvěrné ve všech různých povolovacích 
postupech pro jednotlivá odvětví. Je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 
č. 178/2002 vyčerpávající všeobecný
horizontální seznam informací, u nichž se 
může mít za to, že jejich zveřejnění by 
značně poškodilo dotčené obchodní zájmy, 
a proto by neměly být zveřejněny (dále jen 
„obecný horizontální seznam důvěrných 
informací“). Tyto informace však mohou 
zůstat utajené pouze tehdy, pokud žadatel, 
který se staví proti jejich zveřejnění, 
s ověřitelným zdůvodněním prokáže, že 
jejich proaktivní zveřejnění by značně 
poškodilo dotčené obchodní zájmy.
Výjimky ze zásady transparentnosti musí 
být vykládány striktně. V každém případě, 
a to i když se předpokládá, že zveřejnění 
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informací ohrozí obchodní zájmy, 
nemohou zůstat informace utajené, pokud 
se požaduje jejich zveřejnění a zveřejnění 
převažuje nad veřejným zájmem.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 
stanovené v potravinovém právu Unie 
ukázaly dosud získané zkušenosti, 
že některé informace jsou obecně 
považovány za citlivé a měly by zůstat 
důvěrné ve všech různých povolovacích 
postupech pro jednotlivá odvětví. Je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 
č. 178/2002 horizontální seznam informací, 
u nichž se může mít za to, že jejich 
zveřejnění by značně poškodilo dotčené 
obchodní zájmy, a proto by neměly být 
zveřejněny (dále jen „obecný horizontální 
seznam důvěrných informací“). Tyto 
informace by měly být zpřístupněny pouze 
za velmi omezených a výjimečných 
okolností, které se týkají předvídatelných 
účinků na zdraví a naléhavé potřeby 
chránit lidské zdraví, zdraví zvířat nebo 
životní prostředí.

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 
stanovené v potravinovém právu Unie 
ukázaly dosud získané zkušenosti, 
že některé informace jsou obecně 
považovány za citlivé a měly by zůstat 
důvěrné ve všech různých povolovacích 
postupech pro jednotlivá odvětví. Je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 
č. 178/2002 vyčerpávající horizontální 
seznam informací, které by mohly zůstat 
důvěrné z toho důvodu, že jejich 
zveřejnění by značně poškodilo ochranu 
obchodních zájmů (dále jen „obecný 
horizontální seznam důvěrných 
informací“). Aby dotčená společnost 
mohla žádat o důvěrnost, musí s 
odůvodněním prokázat, že proaktivní 
zveřejnění informací by závažně poškodilo 
její obchodní zájmy. Pokud však 
zveřejnění informací převažuje nad 
veřejným zájmem, nemůže být důvěrnost 
povolena.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi



AM\1162805CS.docx 63/144 PE627.781v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 
stanovené v potravinovém právu Unie 
ukázaly dosud získané zkušenosti, 
že některé informace jsou obecně 
považovány za citlivé a měly by zůstat 
důvěrné ve všech různých povolovacích 
postupech pro jednotlivá odvětví. Je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 
č. 178/2002 horizontální seznam informací, 
u nichž se může mít za to, že jejich 
zveřejnění by značně poškodilo dotčené 
obchodní zájmy, a proto by neměly být 
zveřejněny (dále jen „obecný horizontální 
seznam důvěrných informací“). Tyto 
informace by měly být zpřístupněny pouze 
za velmi omezených a výjimečných
okolností, které se týkají předvídatelných 
účinků na zdraví a naléhavé potřeby 
chránit lidské zdraví, zdraví zvířat nebo 
životní prostředí.

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 
stanovené v potravinovém právu Unie 
ukázaly dosud získané zkušenosti,
že některé informace jsou obecně 
považovány za citlivé a měly by zůstat 
důvěrné ve všech různých povolovacích 
postupech pro jednotlivá odvětví. Je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 
č. 178/2002 horizontální seznam informací, 
u nichž se může mít za to, že jejich 
zveřejnění by značně poškodilo dotčené 
obchodní zájmy, a proto by neměly být 
zveřejněny (dále jen „obecný horizontální 
seznam důvěrných informací“). Tyto 
informace by měly být zpřístupněny pouze 
za omezených okolností, které se týkají 
předvídatelných účinků na zdraví, potřeby 
chránit lidské zdraví, zdraví zvířat nebo 
životní prostředí a pokud převažuje 
veřejný zájem.

Or. en

Odůvodnění

V tomto znění nový režim povede k menší transparentnosti, než je za stávající situace.

Pozměňovací návrh 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 
stanovené v potravinovém právu Unie 
ukázaly dosud získané zkušenosti, 
že některé informace jsou obecně 
považovány za citlivé a měly by zůstat 

(28) Za těchto okolností a s ohledem 
na postupy, jimiž se řídí žádosti o povolení, 
stanovené v potravinovém právu Unie 
ukázaly dosud získané zkušenosti, 
že některé informace jsou obecně 
považovány za citlivé a měly by zůstat 
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důvěrné ve všech různých povolovacích 
postupech pro jednotlivá odvětví. Je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 
č. 178/2002 horizontální seznam informací, 
u nichž se může mít za to, že jejich 
zveřejnění by značně poškodilo dotčené 
obchodní zájmy, a proto by neměly být 
zveřejněny (dále jen „obecný horizontální 
seznam důvěrných informací“). Tyto 
informace by měly být zpřístupněny pouze 
za velmi omezených a výjimečných 
okolností, které se týkají předvídatelných 
účinků na zdraví a naléhavé potřeby 
chránit lidské zdraví, zdraví zvířat nebo 
životní prostředí.

důvěrné ve všech různých povolovacích 
postupech pro jednotlivá odvětví. Je 
vhodné stanovit v nařízení (ES) 
č. 178/2002 horizontální seznam informací, 
u nichž se může mít za to, že jejich 
zveřejnění by značně poškodilo dotčené 
obchodní zájmy, a proto by neměly být 
zveřejněny (dále jen „obecný horizontální 
seznam důvěrných informací“). Tyto 
informace by měly být zpřístupněny pouze 
za velmi omezených a výjimečných 
okolností, které se týkají předvídatelných 
účinků na zdraví a naléhavé potřeby 
chránit lidské zdraví, zdraví zvířat a jejich 
dobré životní podmínky nebo životní 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Pro účely srozumitelnosti a zvýšení 
právní jistoty je nutné stanovit zvláštní 
procedurální požadavky, které je třeba 
dodržet v případě žádosti o to, aby se s 
informacemi předloženými pro účely 
povolovacích postupů podle 
potravinového práva Unie zacházelo jako 
s důvěrnými údaji.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Je rovněž nezbytné stanovit zvláštní 
požadavky s ohledem na ochranu osobních 
údajů pro účely transparentnosti procesu 
hodnocení rizika s přihlédnutím k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 45/200124 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/67925. 
Žádné osobní údaje by tedy podle tohoto 
nařízení neměly být veřejně přístupné, 
pokud to není nezbytné a přiměřené pro 
účely zajištění transparentnosti, 
nezávislosti a spolehlivosti procesu 
hodnocení rizika a zároveň předcházení 
střetu zájmů.

(30) Je rovněž nezbytné stanovit zvláštní 
požadavky s ohledem na ochranu osobních 
údajů pro účely transparentnosti procesu 
hodnocení rizika s přihlédnutím k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 45/2001 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Osobní 
údaje by tedy podle tohoto nařízení měly
být veřejně přístupné, kdykoli je to
nezbytné pro účely zajištění 
transparentnosti, nezávislosti 
a spolehlivosti procesu hodnocení rizika a 
společným zájmem je nejvyšší úroveň 
ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a 
životního prostředí.

__________________ __________________

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány 
a institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 
12.1.2001, s. 1).

24 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány 
a institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 
12.1.2001, s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Mireille D'Ornano

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Kromě toho, aby bylo možné (33) Kromě toho, aby bylo možné 
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posoudit účinnost a efektivitu různých 
ustanovení, která se vztahují na úřad, je 
rovněž vhodné stanovit, aby Komise 
prováděla hodnocení úřadu v souladu se 
společným přístupem k decentralizovaným 
agenturám. Toto hodnocení by mělo 
zejména přezkoumávat postupy pro výběr 
členů vědeckého výboru a vědeckých 
komisí, pokud jde o stupeň 
transparentnosti, nákladovou efektivnost 
a jejich vhodnost pro zajištění nezávislosti 
a kompetentnosti a bránění střetům zájmů.

posoudit účinnost a efektivitu různých 
ustanovení, která se vztahují na úřad, je 
rovněž vhodné stanovit, aby Komise, 
členské státy a jejich vnitrostátní 
zdravotnické orgány prováděly hodnocení 
úřadu v souladu se společným přístupem 
k decentralizovaným agenturám. Toto 
hodnocení by mělo zejména přezkoumávat 
postupy pro výběr členů vědeckého výboru 
a vědeckých komisí, pokud jde o stupeň 
transparentnosti, nákladovou efektivnost 
a jejich vhodnost pro zajištění nezávislosti 
a kompetentnosti a bránění střetům zájmů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Kromě toho, aby bylo možné 
posoudit účinnost a efektivitu různých 
ustanovení, která se vztahují na úřad, je 
rovněž vhodné stanovit, aby Komise 
prováděla hodnocení úřadu v souladu se 
společným přístupem k decentralizovaným 
agenturám. Toto hodnocení by mělo 
zejména přezkoumávat postupy pro výběr 
členů vědeckého výboru a vědeckých 
komisí, pokud jde o stupeň 
transparentnosti, nákladovou efektivnost 
a jejich vhodnost pro zajištění nezávislosti 
a kompetentnosti a bránění střetům zájmů.

(33) Kromě toho, aby bylo možné 
posoudit účinnost a efektivitu různých 
ustanovení, která se vztahují na úřad, je 
rovněž vhodné provést nezávislé
hodnocení úřadu. Toto hodnocení by mělo 
zejména přezkoumávat postupy pro výběr 
členů vědeckého výboru a vědeckých 
komisí, pokud jde o stupeň 
transparentnosti, nákladovou efektivnost 
a jejich vhodnost pro zajištění nezávislosti 
a kompetentnosti a bránění střetům zájmů.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Michel Dantin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Sedmý akční program pro životní 
prostředí upřednostnil rozvoj a 
uplatňování způsobů řešení 
kombinovaných dopadů chemických látek 
na lidské zdraví a životní prostředí. 
Posouzení „koktejlových efektů“ vyžaduje 
meziodvětvový přístup, užší spolupráci 
monitorovacích agentur na evropské 
úrovni a formulaci vhodných postupů.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přijetí koordinovaného přístupu ze strany všech 
příslušných subjektů k evropskému procesu hodnocení chemických látek, v němž úřad EFSA 
hraje klíčovou úlohu. Navíc je důležité, aby osoby provádějící hodnocení zohlednily 
koktejlové efekty, aby mohla být provedena mimo jiné vhodná opatření v oblasti řízení.

Pozměňovací návrh 165
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby se zajistilo, že bude 
zohledněna zvláštní situace jednotlivých 
odvětví, pokud jde o důvěrné informace, je 
nutné zvážit veškerá příslušná práva 
veřejnosti na transparentnost v procesu 
hodnocení rizika, včetně práv 
vyplývajících z Aarhuské úmluvy35, oproti 
právům žadatelů z řad podniků, při 
zohlednění konkrétních cílů odvětvových 
právních předpisů Unie, jakož i získaných 
zkušeností. Je proto nezbytné změnit 
směrnici 2001/18/ES, nařízení (ES) 
č. 1829/2003, nařízení (ES) č. 1831/2003, 
nařízení (ES) č. 1935/2004 a nařízení 
(ES) č. 1107/2009, aby bylo možné 
stanovit další důvěrné prvky kromě těch, 
které jsou stanoveny v nařízení (ES) 

vypouští se
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č. 178/2002.

__________________

35 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 
2006 o použití ustanovení Aarhuské 
úmluvy o přístupu k informacím, účasti 
veřejnosti na rozhodování a přístupu k 
právní ochraně v záležitostech životního 
prostředí na orgány a subjekty 
Společenství (Úř. věst. L 264, 25.9.2006, s. 
13).

Or. en

Odůvodnění

Není přijatelné, aby byla oslabena stávající práva týkající se transparentnosti.

Pozměňovací návrh 166
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby se zajistilo, že bude 
zohledněna zvláštní situace jednotlivých 
odvětví, pokud jde o důvěrné informace, je 
nutné zvážit veškerá příslušná práva 
veřejnosti na transparentnost v procesu 
hodnocení rizika, včetně práv vyplývajících 
z Aarhuské úmluvy35, oproti právům 
žadatelů z řad podniků, při zohlednění 
konkrétních cílů odvětvových právních 
předpisů Unie, jakož i získaných 
zkušeností. Je proto nezbytné změnit 
směrnici 2001/18/ES, nařízení (ES) 
č. 1829/2003, nařízení (ES) č. 1831/2003, 
nařízení (ES) č. 1935/2004 a nařízení (ES) 
č. 1107/2009, aby bylo možné stanovit 
další důvěrné prvky kromě těch, které jsou 
stanoveny v nařízení (ES) č. 178/2002.

(36) Aby se zajistilo, že bude 
zohledněna zvláštní situace jednotlivých 
odvětví, pokud jde o důvěrné informace, je 
nutné zvážit právo veřejnosti využívat 
proaktivního zveřejňování informací 
týkajících se procesu hodnocení rizika 
oproti právům žadatelů z řad podniků, při 
zohlednění konkrétních cílů odvětvových 
právních předpisů Unie, jakož i získaných 
zkušeností. Je proto nezbytné změnit 
směrnici 2001/18/ES, nařízení (ES) 
č. 1829/2003, nařízení (ES) č. 1831/2003, 
nařízení (ES) č. 1935/2004 a nařízení (ES) 
č. 1107/2009, aby bylo možné stanovit 
další vyčerpávající seznam důvěrných 
prvků kromě těch, které jsou stanoveny 
v nařízení (ES) č. 178/2002. Nová 
ustanovení o aktivním šíření stanovená v 
tomto nařízení a posouzení žádosti o 
zachování důvěrnosti ze strany úřadu 
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nesmí nijak omezovat působnost práv 
zajištěných nařízením č. 1049/2001 a 
nařízením č. 1367/2006.

__________________ __________________

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o 
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí na orgány 
a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 
25.9.2006, s. 13).

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o 
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí na orgány 
a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 
25.9.2006, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby se zajistilo, že bude 
zohledněna zvláštní situace jednotlivých 
odvětví, pokud jde o důvěrné informace, je 
nutné zvážit veškerá příslušná práva 
veřejnosti na transparentnost v procesu 
hodnocení rizika, včetně práv vyplývajících 
z Aarhuské úmluvy35, oproti právům 
žadatelů z řad podniků, při zohlednění 
konkrétních cílů odvětvových právních 
předpisů Unie, jakož i získaných 
zkušeností. Je proto nezbytné změnit 
směrnici 2001/18/ES, nařízení (ES) 
č. 1829/2003, nařízení (ES) č. 1831/2003, 
nařízení (ES) č. 1935/2004 a nařízení (ES) 
č. 1107/2009, aby bylo možné stanovit 
další důvěrné prvky kromě těch, které jsou 
stanoveny v nařízení (ES) č. 178/2002.

(36) Aby se zajistilo, že bude 
zohledněna zvláštní situace jednotlivých 
odvětví, pokud jde o důvěrné informace, je 
nutné zvážit práva veřejnosti 
na transparentnost procesu hodnocení 
rizika, mimo jiné práva využívat 
proaktivních informací týkajících se 
tohoto procesu, oproti právům žadatelů z 
řad podniků, při zohlednění konkrétních 
cílů odvětvových právních předpisů Unie, 
jakož i získaných zkušeností. Je proto 
nezbytné změnit směrnici 2001/18/ES, 
nařízení (ES) č. 1829/2003, nařízení (ES) 
č. 1831/2003, nařízení (ES) č. 1935/2004 
a nařízení (ES) č. 1107/2009, aby bylo 
možné stanovit další důvěrné prvky kromě 
těch, které jsou stanoveny v nařízení (ES) 
č. 178/2002. Za žádných okolností by nová 
ustanovení o aktivním šíření informací 
neměla omezovat práva na získání 
informací na vyžádání zajištěná 
nařízením č. 1049/2001 a nařízením č. 
1367/2006.
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__________________ __________________

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o 
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí na orgány 
a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 
25.9.2006, s. 13).

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o 
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí na orgány 
a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 
25.9.2006, s. 13).

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby se zajistilo, že bude 
zohledněna zvláštní situace jednotlivých 
odvětví, pokud jde o důvěrné informace, je 
nutné zvážit veškerá příslušná práva 
veřejnosti na transparentnost v procesu 
hodnocení rizika, včetně práv vyplývajících 
z Aarhuské úmluvy35, oproti právům 
žadatelů z řad podniků, při zohlednění 
konkrétních cílů odvětvových právních 
předpisů Unie, jakož i získaných 
zkušeností. Je proto nezbytné změnit 
směrnici 2001/18/ES, nařízení (ES) 
č. 1829/2003, nařízení (ES) č. 1831/2003, 
nařízení (ES) č. 1935/2004 a nařízení 
(ES) č. 1107/2009, aby bylo možné 
stanovit další důvěrné prvky kromě těch, 
které jsou stanoveny v nařízení (ES) 
č. 178/2002.

(36) Aby se zajistilo, že bude 
zohledněna zvláštní situace jednotlivých 
odvětví, pokud jde o důvěrné informace, je 
nutné zvážit veškerá příslušná práva 
žadatelů z řad podniků oproti povinnosti 
proaktivně zveřejňovat informace v držení 
orgánů EU a příslušná práva veřejnosti 
na transparentnost v procesu hodnocení 
rizika vyplývajícího z Aarhuské úmluvy35

spolu s právem na přístup k dokumentům 
na vyžádání v souladu s nařízením č. 
1049/2001 a nařízením č. 1367/2006 ve 
výkladu Soudního dvora35.

__________________ __________________

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o 
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí na orgány 
a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o 
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí na orgány 
a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 
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25.9.2006, s. 13). 25.9.2006, s. 13).

Or. en

Odůvodnění

Původní znění by mohlo vést k nesprávnému výkladu, zatímco nová pravidla by neměla mít 
dopad na práva veřejnosti na přísup k dokumentům a informacím.

Pozměňovací návrh 169
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby se zajistilo, že bude 
zohledněna zvláštní situace jednotlivých 
odvětví, pokud jde o důvěrné informace, je 
nutné zvážit veškerá příslušná práva 
veřejnosti na transparentnost v procesu 
hodnocení rizika, včetně práv 
vyplývajících z Aarhuské úmluvy35, oproti 
právům žadatelů z řad podniků, při 
zohlednění konkrétních cílů odvětvových 
právních předpisů Unie, jakož i získaných 
zkušeností. Je proto nezbytné změnit 
směrnici 2001/18/ES, nařízení (ES) 
č. 1829/2003, nařízení (ES) č. 1831/2003, 
nařízení (ES) č. 1935/2004 a nařízení (ES) 
č. 1107/2009, aby bylo možné stanovit 
další důvěrné prvky kromě těch, které jsou 
stanoveny v nařízení (ES) č. 178/2002.

(36) Aby se zajistila 
účinná transparentnost v procesu 
hodnocení rizika, včetně práv 
vyplývajících z Aarhuské úmluvy, je 
nezbytné změnit směrnici 2001/18/ES, 
nařízení (ES) č. 1829/2003, nařízení (ES) 
č. 1831/2003, nařízení (ES) č. 1935/2004 
a nařízení (ES) č. 1107/2009 s cílem 
usnadnit rychlé zveřejňování konkrétních 
informací v oblasti zdraví a životního 
prostředí souvisejících s těmito 
nařízeními. Novými ustanoveními o 
aktivním šíření informací nejsou nijak 
dotčena práva na přístup k informacím 
stanovená v nařízení (ES) č. 1049/2001 a 
č. 1367/2006.

__________________ __________________

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o 
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí na orgány 
a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 
25.9.2006, s. 13).

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o 
použití ustanovení Aarhuské úmluvy o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí na orgány 
a subjekty Společenství (Úř. věst. L 264, 
25.9.2006, s. 13).

Or. en
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Odůvodnění

Stávající právní předpisy stanoví určitou úroveň transparentnosti, která by neměla být 
omezena z důvodu práv žadatelů z řad podniků. Zkušenosti ukázaly, že občané a orgány 
žádají větší přístup a větší transparentnost, aby mohli lépe působit.

Pozměňovací návrh 170
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36a) Kontrola účelnosti obecného 
potravinového práva také upozornila na 
nedostatečnou transparentnost procesu 
hodnocení rizika. Je nezbytné lépe 
informovat veřejnost o zvažovaných 
možnostech řízení rizika, úrovně ochrany 
spotřebitele a zdraví zvířat a životního 
prostředí, které by každá možnost zajistila, 
jakož i o jiných faktorech, než jsou 
výsledky hodnocení rizika, které 
zohledňují osoby, které provádějí řízení 
rizika, a jak jsou v rámci rozhodování 
vzájemně zvažována.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V zájmu dalšího posílení vazby 
mezi osobami, které provádějí hodnocení 
rizika, a osobami, které provádějí řízení 
rizika, na úrovni Unie a na vnitrostátní 
úrovni, jakož i soudržnosti 
a konzistentnosti sdělování o riziku, by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 

(37) V zájmu dalšího posílení vazby 
mezi osobami, které provádějí hodnocení 
rizika, a osobami, které provádějí řízení 
rizika, na úrovni Unie a na vnitrostátní 
úrovni, jakož i s dalšími zainteresovanými 
stranami v potravinovém řetězci, např. 
hospodářskými subjekty, spotřebiteli a 
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přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, na jejichž základě bude přijat 
obecný plán sdělování o riziku 
v záležitostech týkajících se zemědělsko-
potravinového řetězce. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají systematicky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

dalšími organizacemi občanské 
společnosti, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, na 
jejichž základě bude přijat obecný plán 
sdělování o riziku v záležitostech 
týkajících se zemědělsko-potravinového 
řetězce. Zmíněný obecný plán pro 
sdělování rizik stanoví praktická opatření, 
která veřejnosti zpřístupní nezbytné 
informace, aby bylo dosaženo vysoké 
úrovně transparentnosti procesu řízení 
rizika. Je tudíž obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
2016. Pro zajištění rovné účasti na 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
obdrží Evropský parlament a Rada veškeré 
dokumenty současně s odborníky 
z členských států a jejich odborníci mají 
systematicky přístup na setkání skupin 
odborníků Komise, jež se věnují přípravě 
aktů v přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V zájmu dalšího posílení vazby
mezi osobami, které provádějí hodnocení 
rizika, a osobami, které provádějí řízení 
rizika, na úrovni Unie a na vnitrostátní 
úrovni, jakož i soudržnosti 
a konzistentnosti sdělování o riziku, by 
měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, na jejichž základě bude přijat 

(37) V zájmu posílení interaktivní 
výměny informací v celém procesu 
analýzy rizika mezi osobami, které 
provádějí hodnocení rizika, a osobami, 
které provádějí řízení rizika, na úrovni 
Unie a na vnitrostátní úrovni, jakož i s 
hospodářskými subjekty v potravinovém 
řetězci, spotřebiteli a dalšími 
organizacemi občanské společnosti, by 



PE627.781v01-00 74/144 AM\1162805CS.docx

CS

obecný plán sdělování o riziku 
v záležitostech týkajících se zemědělsko-
potravinového řetězce. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají systematicky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

měla být na Komisi přenesena pravomoc 
přijímat akty v souladu s článkem 290 
Smlouvy, na jejichž základě bude přijat 
obecný plán sdělování o riziku 
v záležitostech týkajících se zemědělsko-
potravinového řetězce. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace 
probíhaly v souladu se zásadami 
stanovenými v interinstitucionální dohodě 
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze 
dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament 
a Rada veškeré dokumenty současně 
s odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají systematicky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Typem informací, které by měly 
být zveřejněny, není dotčeno nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1049/2001 ze dne 30. května 2001 o 
přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise, 
ani vnitrostátní nebo unijní právní 
předpisy o přístupu veřejnosti k úředním 
dokumentům.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení č. 1049/2001 stanoví, že žádost o přístup k úřednímu dokumentu může být zamítnuta 
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pouze v případě, že orgán dospěje k závěru, že na informaci se vztahuje některá z výjimek 
uvedených v článku 4.

Pozměňovací návrh 174
Martin Häusling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Navíc obecný plán sdělování 
o riziku by měl stanovit praktická opatření 
pro zpřístupňování nezbytných informací 
veřejnosti s cílem dosáhnout vysoké míry 
transparentnosti procesu řízení rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Jytte Guteland

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Opatření týkající se toho, jaké 
informace by měly být zveřejněny, aniž je 
dotčeno nařízení (ES) č. 1049/2001 a 
vnitrostátní nebo unijní právní předpisy 
týkající se přístupu veřejnosti k úředním 
dokumentům.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Vzhledem k tomu, že sedmý 
evropský akční plán pro životní prostředí 
stanovil jako prioritu přijetí obecné 
metodiky pro zjišťování, analyzování a 
předcházení kombinovaným účinkům při 
užívání chemických látek, měly by být 
vyčleněny dostatečné prostředky na 
studium těchto účinků a na posílení 
spolupráce v této oblasti mezi agenturami 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Nedávné události související s 
bezpečností potravin ukázaly potřebu 
stanovit vhodná opatření pro mimořádné 
situace, která zajistí, aby se v případě 
vážného ohrožení lidského zdraví, zdraví 
zvířat nebo životního prostředí vztahovala 
na všechny potraviny bez ohledu na druh 
a původ a na všechna krmiva společná; 
tento komplexní přístup k mimořádným 
opatřením v oblasti bezpečnosti potravin 
musí umožňovat přijetí účinných opatření 
a vyhýbání se umělým rozdílům při řešení 
jakéhokoli závažného rizika spojeného s 
potravinou nebo krmivem prostřednictvím 
postupu řízení společných varování v 
oblasti potravin.

Or. es

Odůvodnění

Nařízením (ES) č. 178/2002 (články 50 až 54) se zřizuje systém včasné výměny informací pro 
potraviny a krmiva (RASFF) společně s jeho základními ustanoveními, rozsahem a 
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fungováním. Následně byly zjištěny slabé stránky, které vyžadovaly nápravu tím, že bylo 
přijato nařízení (EU) č. 16/2011, které neobsahovalo harmonizované postupy, které musí 
dodržovat všechny členské státy, ani nezbytné posílení pravomocí Komise pro řešení 
varování. Je třeba zavést společný, povinný a posílený postup pro řízení varování týkajících 
se potravin.

Pozměňovací návrh 178
Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) za 2. bod odůvodnění se vkládá 
nový bod odůvodnění, který zní:

„Potravinářské výrobky mají přímou 
souvislost s veřejným zdravím na jedné 
straně a se soběstačností Evropské unie v 
oblasti potravin na straně druhé. Proto je 
třeba uplatnit zásadu preference 
Společenství, která je definovaná jako 
preferenční zacházení pro zboží vyrobené 
v Evropské unii a podněcuje členský stát, 
aby nakupoval od svých partnerů, nikoli 
na světovém trhu v souvislosti s 
obchodními jednáními.“ 

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) za 4. bod odůvodnění se vkládá 
nový bod odůvodnění, který zní:
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„Evropská unie musí při podpisu 
obchodních smluv zajistit, aby právní 
předpisy partnerských třetích zemí v 
oblasti potravin stanovily nejméně 
takovou bezpečnost potravin, jako právní 
předpisy EU, zaručovaly tak bezpečnost 
spotřebitelů a předcházely nekalé soutěži s 
evropskými produkty.“ 

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. – bod -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) v článku 1 se odstavec 2 mění 
takto:

2. Pro účely článku 1 stanoví toto 
nařízení obecné zásady použitelné obecně 
pro potraviny a krmiva, a zejména pro 
bezpečnost potravin a krmiv, a to na 
úrovni Společenství a na vnitrostátní 
úrovni, jakož i na mezinárodní úrovni, 
pokud jde o obchodní smlouvy podepsané 
mezi Evropskou unií a třetími zeměmi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 181
Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. – bod -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 4 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) Článek 4 se mění takto:

vkládá se odstavec 5: 

1. Tato kapitola se vztahuje na 
všechny fáze výroby, zpracování a 
distribuce potravin a krmiv, která jsou 
určena pro zvířata určená k produkci 
potravin nebo jimiž se tato zvířata krmí.

2. Obecné zásady stanovené v 
článcích 5 až 10 tvoří obecný horizontální 
rámec povahy, který je třeba dodržovat při 
přijímání opatření.

3. Platné zásady a postupy v oblasti 
potravinového práva budou přizpůsobeny 
co nejdříve, nejpozději však do 1. ledna 
2007, aby byly v souladu s články 5 až 10.

4. Do té doby budou odchylně od 
odstavce 2 prováděny stávající právní 
předpisy s přihlédnutím k zásadám 
uvedeným v článcích 5 až 10.

5. Komise musí při uzavírání 
obchodních smluv zajistit, aby třetí země, 
které jsou obchodními partnery, 
respektovaly zásady stanovené v této 
kapitole.

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Pilar Ayuso

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) v článku 5 se odstavec 1 mění 
takto: 

Článek 5
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„1. Potravinové právo sleduje jeden 
nebo více obecných cílů vysoké úrovně 
ochrany lidského života a zdraví a 
ochrany zájmů spotřebitelů, včetně 
poctivého jednání v obchodu s 
potravinami, a popřípadě zohledňuje 
ochranu zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat, zdraví rostlin a ochranu životního 
prostředí. Posledně jmenované se použije 
v případě, že je vážně ohroženo zdraví.“

Or. es

Odůvodnění

Zkušenost ukázala, že úřad EFSA byl přetížen úkoly nad obvyklou míru, zejména pokud jde o 
dobré životní podmínky zvířat a ochranu rostlin, které nejsou vždy přímo spojeny s 
bezpečností potravin, a překrývají se s úkoly jiných agentur. Je třeba jasně rozlišovat, pokud 
jde o dobré životní podmínky zvířat a ochranu rostlin, a zahrnout je pouze v případě, že je 
vážně ohroženo zdraví.

Pozměňovací návrh 183
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) v článku 6 se odstavec 1 mění 
takto:

„1. Pro dosažení obecného cíle vysoké 
úrovně ochrany lidského zdraví a života, 
jakož i životního prostředí, vychází 
potravinové právo z analýzy rizika, kromě 
případů, kdy to není vhodné vzhledem k 
okolnostem nebo povaze opatření.“

Or. en

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se doplňují slova „jakož i životního prostředí“. Vzhledem k 
tomu, že potravinové právo se vztahuje také na problematiku geneticky modifikovaných 
organismů a pesticidů, mělo by zde být uvedeno i životní prostředí. Povolení pěstovat nebo 
uvádět do oběhu geneticky modifikované organismy, rostliny nebo zvířata, a povolení 
aktivních složek pesticidů má značné dopady na přírodní prostředí a na lidské zdraví. 
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Ochrana lidského zdraví je součástí politiky EU v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh 184
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. – bod -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) v článku 6 se odstavec 2 nahrazuje 
následujícím zněním:

2. „Hodnocení rizika je založeno na 
dostupných vědeckých důkazech a provádí 
se nezávislým, objektivním a průhledným 
způsobem.“

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o glyfosáty, žadatel předložil pouze 52 % dostupných vědeckých publikací, vedle 
svých vlastních studií. Německý spolkový institut pro hodnocení rizika, zpravodaj pro úřad 
EFSA, hodnotil většinu těchto studií pomocí „Klimisch score“ jako práce s „omezenou 
hodnotou“, které mají jen malý vliv na jeho hodnocení. To vedlo úřad EFSA k tomu, aby 
dodával větší váhu vlastním studiím žadatele. V analýze rizika by nemělo být možné odmítnout 
posuzované publikace.

Pozměňovací návrh 185
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) v článku 7 se odstavec 1 nahrazuje 
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následujícím zněním:

1. „Za zvláštních okolností, kdy je po 
zhodnocení dostupných informací zjištěna 
možnost škodlivých účinků na zdraví, kdy 
však přetrvává vědecká nejistota, jsou 
přijata opatření v rámci řízení rizika 
nezbytná k zajištění vysoké úrovně 
ochrany zdraví zvolené ve Společenství, 
dokud nebudou k dispozici další vědecké 
informace pro komplexnější hodnocení 
rizika.“

Or. en

Odůvodnění

Doplněno „jsou“ místo „mohou být“. V dokumentech o glyfosátech by se úřad EFSA a 
Komise měly při rozhodování řídit zásadou předběžné opatrnosti, neboť podle článku 7 „je 
zjištěna možnost škodlivých vlivů na zdraví, ale stále přetrvává vědecká nejistota“. Místo 
„předběžných opatření v rámci řízení rizika“ (článek 7) se zdá, že orgány použily 
„pochybnost by měla být ku prospěchu podstatě“. Předběžná opatření v rámci řízení rizika je 
třeba (nikoli možno) přijmout v případě, že je možno použít pcp.

Pozměňovací návrh 186
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sdělování o riziku sleduje následující cíle, 
přičemž zohledňuje příslušné úlohy osob, 
které provádějí hodnocení rizika, a osob, 
které provádějí řízení rizika:

Sdělování o riziku přispívá k dosažení 
obecného cíle nařízení a sleduje
následující cíle rizikové komunikace, 
přičemž zohledňuje příslušné úlohy osob, 
které provádějí hodnocení rizika, a osob, 
které provádějí řízení rizika:

Or. en

Odůvodnění

Cílem rizikové komunikace je především přispívat a sloužit obecnému cíli právních předpisů, 
kterým je vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a ochrana zájmů spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 187
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat znalost a pochopení 
specifických záležitostí zvažovaných 
v průběhu celého procesu analýzy rizika;

a) podporovat transparentnost,
znalost a pochopení specifických 
záležitostí zvažovaných v průběhu celého 
procesu analýzy a řízení rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat soudržnost 
a transparentnost při tvorbě doporučení pro 
řízení rizika;

b) podporovat soudržnost 
a transparentnost při tvorbě doporučení pro 
řízení rizika s cílem dosáhnout nejvyšší 
úrovně ochrany lidského zdraví a zdraví 
zvířat a ochrany životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat soudržnost 
a transparentnost při tvorbě doporučení pro 
řízení rizika;

b) podporovat vysokou úroveň 
ochrany zdraví a životního prostředí
a transparentnost při tvorbě doporučení pro 
řízení rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat soudržnost 
a transparentnost při tvorbě doporučení pro 
řízení rizika;

b) podporovat soudržnost 
a transparentnost při tvorbě doporučení pro 
řízení rizika a rozhodnutí;

Or. nl

Pozměňovací návrh 191
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat soudržnost 
a transparentnost při tvorbě doporučení pro 
řízení rizika;

b) podporovat soudržnost 
a transparentnost při tvorbě možností a
doporučení pro řízení rizika;

Or. en
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Pozměňovací návrh 192
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat soudržnost 
a transparentnost při tvorbě doporučení pro 
řízení rizika;

b) podporovat soudržnost,
transparentnost a jasnost při tvorbě 
doporučení pro řízení rizika;

Or. fr

Pozměňovací návrh 193
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podporovat soudržnost 
a transparentnost při tvorbě doporučení pro 
řízení rizika;

b) podporovat transparentnost a 
jasnost při tvorbě možností a doporučení 
pro řízení rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovat pevný základ pro 
pochopení rozhodnutí týkajících se řízení 
rizika;

c) poskytovat vědecký základ pro 
pochopení rozhodnutí týkajících se řízení 
rizika, včetně informací o:
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Or. en

Pozměňovací návrh 195
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovat pevný základ pro 
pochopení rozhodnutí týkajících se řízení 
rizika;

c) poskytovat pevný základ pro 
pochopení rozhodnutí týkajících se řízení 
rizika; včetně informací o:

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovat pevný základ pro 
pochopení rozhodnutí týkajících se řízení 
rizika;

c) poskytovat pevný vědecký základ 
pro pochopení rozhodnutí týkajících 
se řízení rizika;

Or. fr

Pozměňovací návrh 197
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovat pevný základ pro 
pochopení rozhodnutí týkajících se řízení 
rizika;

c) poskytovat pevný vědecký základ 
pro pochopení rozhodnutí týkajících 
se řízení rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zvažované možnosti řízení rizika, 
případně včetně možnosti přijmout 
předběžná opatření ve smyslu článku 7 
tohoto nařízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) rozsah, v němž různé možnosti 
řízení rizika odráží míru nejistoty 
hodnocení rizika, a míra ochrany zdraví 
spotřebitelů a zvířat a životního prostředí, 
kterou by každá z těchto možností 
dosáhla;
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Or. en

Pozměňovací návrh 200
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) jak je stanoveno v čl. 6 odst. 3 
tohoto nařízení, jiné faktory než výsledky 
hodnocení rizika, které byly zvažovány 
osobami provádějícími řízení rizika, a jak 
byly tyto faktory vzájemně váženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posilovat povědomí veřejnosti 
o procesu analýzy rizika, a posilovat tak 
důvěru v jeho výsledek;

d) posilovat povědomí veřejnosti 
o procesu analýzy rizika, a posilovat tak 
důvěru v jeho výsledek, včetně 
poskytování jasných a soudržných 
informací ohledně příslušných úkolů, 
pravomocí a odpovědnosti osob, které 
provádí hodnocení a řízení rizika;

Or. nl

Pozměňovací návrh 202
Karin Kadenbach
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posilovat povědomí veřejnosti 
o procesu analýzy rizika, a posilovat tak 
důvěru v jeho výsledek;

d) posilovat povědomí veřejnosti 
o procesu analýzy rizika, a posilovat tak 
odpovědnost za jeho výsledek;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporovat vhodné zapojení všech 
zúčastněných stran a

e) podporovat vyvážené zapojení 
všech zúčastněných stran, včetně 
hospodářských subjektů potravinového 
řetězce, spotřebitelských organizací a
organizací občanské společnosti; a

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) podporovat vhodné zapojení všech 
zúčastněných stran a

e) podporovat vyvážené zapojení 
všech zúčastněných stran, včetně 
hospodářských subjektů potravinového 



PE627.781v01-00 90/144 AM\1162805CS.docx

CS

řetězce, spotřebitelských organizací a 
organizací občanské společnosti; a

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zajišťovat odpovídající výměnu 
informací se zúčastněnými stranami, pokud 
jde o rizika spojená se zemědělsko-
potravinovým řetězcem.

f) zajišťovat transparentní a 
spravedlivou výměnu informací s těmito
zúčastněnými stranami, pokud jde o rizika 
spojená se zemědělsko-potravinovým 
řetězcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) zajišťovat odpovídající výměnu 
informací se zúčastněnými stranami, pokud 
jde o rizika spojená se zemědělsko-
potravinovým řetězcem.

f) zajišťovat spravedlivou výměnu 
informací s těmito zúčastněnými stranami, 
pokud jde o rizika spojená se zemědělsko-
potravinovým řetězcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Annie Schreijer-Pierik
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 a – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) usilovat o prevenci šíření 
nepravdivých informací a jejich zdrojů.

Or. nl

Odůvodnění

Komise musí být schopna reagovat na zavádějící mediální zprávy nebo na nepřesné nebo 
nepřiměřené výroky médií nebo vnitrostátních orgánů. To je velmi důležité v souvislosti s 
opatřeními týkajícími se vnitřního trhu EU. Sdělení vydané v průběhu krize s Fipronilem v 
roce 2017 jasně uvádí, že komunikace ohledně rizik v oblasti bezpečnosti potravin v EU není 
zdaleka optimální, není harmonizovaná a neprobíhá v dostatečném rozsahu ve všech 
členských státech.

Pozměňovací návrh 208
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 b – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajišťuje, aby byly interaktivně 
vyměňovány přesné, odpovídající a včasné 
informace na základě zásad 
transparentnosti, otevřenosti a schopnosti 
reakce;

a) zajišťuje, aby byly i se 
zúčastněnými stranami interaktivně 
vyměňovány přesné, úplné a včasné 
informace na základě zásad 
transparentnosti, otevřenosti a schopnosti 
reakce;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 b – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajišťuje, aby byly interaktivně 
vyměňovány přesné, odpovídající a včasné 
informace na základě zásad 
transparentnosti, otevřenosti a schopnosti 
reakce;

a) zajišťuje, aby byly interaktivně 
vyměňovány přesné, odpovídající, 
podstatné a včasné informace na základě 
zásad transparentnosti, otevřenosti 
a schopnosti reakce;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zohledňuje vnímání rizika; c) zohledňuje nerovnováhu v 
zastoupení různých zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zohledňuje vnímání rizika; c) reaguje na vnímání rizika a na 
jeho zkreslené vnímání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 b – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) je dostupné, a to i pro osoby, které 
nejsou přímo zapojeny do procesu, 
s přihlédnutím k zachování důvěrnosti 
a ochrany osobních údajů.

e) je dostupné, a to i pro osoby, které 
nejsou přímo zapojeny do procesu

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 b – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) je dostupné, a to i pro osoby, které 
nejsou přímo zapojeny do procesu, 
s přihlédnutím k zachování důvěrnosti 
a ochrany osobních údajů.

e) je dostupné, a to i pro osoby, které 
nejsou přímo zapojeny do procesu

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 b – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) je dostupné, a to i pro osoby, které 
nejsou přímo zapojeny do procesu, 
s přihlédnutím k zachování důvěrnosti 
a ochrany osobních údajů.

e) je dostupné, a to i pro osoby, které 
nejsou přímo zapojeny do procesu.

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 b – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) je dostupné, a to i pro osoby, které 
nejsou přímo zapojeny do procesu, 
s přihlédnutím k zachování důvěrnosti 
a ochrany osobních údajů.

e) je dostupné, a to i pro osoby, které 
nejsou přímo zapojeny do procesu, 
s přihlédnutím k zachování důvěrnosti 
údajů a duševního vlastnictví a ochrany 
osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Guillaume Balas

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 b – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) je dostupné, a to i pro osoby, které 
nejsou přímo zapojeny do procesu, 
s přihlédnutím k zachování důvěrnosti 
a ochrany osobních údajů.

e) je dostupné, a to i pro osoby, které 
nejsou přímo zapojeny do procesu, 
s přihlédnutím k zachování ochrany 
osobních údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 b – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) formuluje přístupy pro lepší 
sdělování rozdílu mezi nebezpečím a 
rizikem.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 c – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) určí nejdůležitější vhodné nástroje 
a kanály, které se mají používat pro účely 
sdělování o riziku, s přihlédnutím 
k potřebám příslušných cílových skupin, a

b) určí nejdůležitější vhodné nástroje 
a kanály, které se mají používat pro účely 
sdělování o riziku, s přihlédnutím 
k potřebě zajistit vyvážené zapojení všech 
zúčastněných stran, včetně hospodářských 
subjektů potravinového řetězce a 
spotřebitelských, zdravotnických a dalších 
organizací občanské společnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
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Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 c – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) určí nejdůležitější vhodné nástroje 
a kanály, které se mají používat pro účely 
sdělování o riziku, s přihlédnutím 
k potřebám příslušných cílových skupin, a

b) určí nejdůležitější vhodné nástroje 
a kanály, které se mají používat pro účely 
sdělování o riziku, s přihlédnutím 
k potřebě zajistit vyvážené zapojení všech 
zúčastněných stran, včetně hospodářských 
subjektů potravinového řetězce a 
spotřebitelských a dalších organizací 
občanské společnosti,

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 c – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zavede vhodné mechanismy pro 
posílení soudržnosti sdělování o riziku 
mezi osobami, které provádějí hodnocení 
rizika, a osobami, které provádějí řízení 
rizika, a zajistí otevřený dialog mezi všemi 
zúčastněnými stranami.

c) zavede vhodné mechanismy pro 
posílení soudržnosti sdělování o riziku 
mezi osobami, které provádějí hodnocení 
rizika, a osobami, které provádějí řízení 
rizika, včetně systematického uznávání a 
vysvětlování případných rozdílů ve 
vědeckém hodnocení či v oceňování 
přijatelné míry rizika

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 c – odst. 2 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) stanoví praktická opatření a 
harmonogram pro zveřejnění informací 
uvedených v čl. 55a odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Odkazuje na nový článek 55a tak, jak jej navrhuje zpravodajka („Transparentnost procesu 
hodnocení rizika“).

Pozměňovací návrh 222
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 c – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) stanoví praktická opatření a 
harmonogram pro zveřejnění 
následujících informací:

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 c – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) pořady jednání a podrobné zápisy z 
jednání vědeckého výboru orgánu, 
vědecké panely a pracovní skupiny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 c – odst. 2 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) v počáteční fázi procesu řízení 
rizika návrh zvažovaných opatření pro 
řízení rizika;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 c – odst. 2 – písm. d e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

de) pořady jednání a podrobné zápisy 
z jednání pracovních skupin vládních 
expertů, během nichž jsou projednávána 
opatření k řízení rizik;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 c – odst. 2 – písm. d f (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

df) pořady jednání a podrobné 
souhrnné zprávy z jednání řídících 
výborů, během nichž jsou projednávána a 
předkládána k hlasování opatření k řízení 
rizik, včetně vysvětlení hlasování 
jednotlivými členskými státy a informace 
uvedené v čl. 8a písm. c).

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 8 c – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přijme obecný plán 
sdělování o riziku do [dva roky od data 
použitelnosti tohoto nařízení] a pravidelně 
jej aktualizuje s ohledem na technický 
a vědecký pokrok a získané zkušenosti.;

3. Komise přijme obecný plán 
sdělování o riziku do [dva roky od data 
použitelnosti tohoto nařízení] a pravidelně 
jej aktualizuje s ohledem na technický 
a vědecký pokrok, získané zkušenosti a 
očekávání společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 8 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8d

Cíle sdělování o riziku
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1. Evropská komise, úřad a členské 
státy vykonávají své činnosti v oblasti 
sdělování o riziku v rámci potravinového 
práva s vysokou mírou transparentnosti. 
Při přípravě jejich přístupů a opatření k 
zajištění transparentnosti sdělování o 
riziku se přísně drží obecných zásad o 
sdělování o riziku stanovených v článku 
8b tohoto nařízení a předem provedou 
konzultace se všemi důležitými 
zúčastněnými stranami, včetně prvotních 
výrobců v řetězci, pokud je to nezbytné.

2. Evropská komise a úřad musí 
přijmout příslušné pokyny, aby vyhověly 
požadavkům stanoveným v odstavci 1.

Or. nl

Odůvodnění

Povinnost přijmout přísnější pravidla transparentnosti by se měla vztahovat také na veškeré 
sdělování o riziku ze strany vnitrostátních orgánů, úřadu a samotné Komise. Krize týkající se 
Fipronilu v roce 2017 ukázala, že sdělování o riziku v členských státech není harmonizované 
a není v souladu s evropskými pokyny a evropským hodnocením rizika. Vnitrostátní orgány v 
jednom či ve více členských státech navíc v té době vydávaly nevyvážená sdělení.

Pozměňovací návrh 229
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Veřejné konzultace

Během analýzy rizik a během přípravy, 
hodnocení a revize potravinového práva 
jsou vedeny přímo nebo prostřednictvím 
zastupujících orgánů otevřené a 
transparentní konzultace s veřejností, 
vyjma případů, kdy to naléhavost 
záležitosti neumožňuje.
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Or. en

Odůvodnění

doplnění: „analýzy rizik a během...“ Tento pozměňovací návrh týkající se transparentnosti, 
jíž se řídí nařízení č. 178/2002, je v souladu se záměrem Komise posílit transparentnost 
během procesu analýzy rizik.

Pozměňovací návrh 230
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. článek 10 se nahrazuje tímto:

1. Aniž jsou dotčena platná 
ustanovení práva společenství a 
vnitrostátního práva o přístupu k 
dokumentům, jestliže existují důvody 
domnívat se, že potraviny nebo krmivo 
mohou představovat riziko pro lidské 
zdraví nebo zdraví zvířat, orgány veřejné 
správy přijmou příslušná a včasná 
opatření, aby informovaly širokou 
veřejnost o povaze rizika pro zdraví, co 
nejpřesněji vymezily dotčené výrobky, 
riziko, které mohou představovat, a 
opatření, která jsou přijímána nebo budou 
přijata k předcházení riziku, k jeho 
snížení nebo odstranění. Tento odstavec 
se použije též v případě, že existuje 
podezření na nesoulad vyplývající z 
možného úmyslného porušení právních 
předpisů Unie prostřednictvím 
podvodných nebo klamavých praktik.

2. Pro účely zajištění jednotného 
provádění odstavce 1 tohoto článku 
Komise přijme do 12 měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost prováděcí akty o 
způsobech jeho uplatňování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 22 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V čl. 22 odst. 7 se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

„Jedná ve spolupráci s dalšími 
agenturami EU provádějícími 
hodnocení.“

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je usnadnit legální mandát úřadu EFSA a koordinaci 
mezi agenturami vzhledem k nutnosti plošně zohlednit všechny možné scénáře zahrnující 
expozici veřejnosti a životního prostředí chemickým látkám.

Pozměňovací návrh 232
Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

článek 23 se mění takto:

Úřad má tyto úkoly:

a) poskytovat orgánům Společenství a 
členským státům co nejlepší vědecká 
stanoviska ve všech případech 
stanovených v právních předpisech 
Společenství, jakož i k jakýmkoli otázkám 
v rámci své působnosti;

b) podporovat a koordinovat v 
průřezovém přístupu rozvoj jednotných 
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metod pro hodnocení rizika v oblastech 
jeho působnosti, zejména zohlednit 
kombinované účinky chemických látek, 
což může mít dopad na lidské zdraví a 
životní prostředí;

c) poskytovat vědeckou a technickou 
podporu Komisi v oblastech své 
působnosti a na požádání poskytovat 
vědeckou a technickou podporu při 
výkladu a posuzování stanovisek k 
hodnocení rizika;

d) zadávat vědecké studie nezbytné k 
plnění svého poslání;

e) vyhledávat, shromažďovat, 
uspořádávat, analyzovat a shrnovat 
vědecké a technické údaje v oblastech své 
působnosti;

f) přijímat opatření k identifikaci a 
charakterizaci nově vznikajících rizik v 
oblastech své působnosti;

g) vytvořit systém propojených sítí 
organizací, které působí v oblastech jeho 
působnosti, a zajistit fungování tohoto 
systému;

h) na žádost Komise poskytovat 
vědeckou a technickou pomoc v rámci 
postupů řízení rizika používaných Komisí 
v souvislosti s bezpečností potravin a 
krmiv;

i) na žádost Komise poskytovat v 
oblastech své působnosti vědeckou a 
technickou pomoc s cílem zdokonalit 
spolupráci mezi Společenstvím, 
kandidátskými zeměmi, mezinárodními 
organizacemi a třetími zeměmi;

j) zajišťuje, aby v oblastech jejích 
úkolů dostávala veřejnost a zúčastněné 
strany rychlé, spolehlivé, objektivní a 
srozumitelné informace;

k) nezávisle formulovat vlastní závěry 
a návrhy v otázkách týkajících se jeho 
poslání;

l) plnit jakékoli další úkoly v oblasti 
své působnosti, které mu zadá Komise.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 233
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 b (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 23 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b) v článku 23 se písmeno b) 
nahrazuje tímto:

b) podporovat a koordinovat v 
průřezovém přístupu rozvoj jednotných 
metod pro hodnocení rizika v oblastech 
jeho působnosti, zejména zohlednit 
kombinované účinky chemických látek, 
což může mít dopad na lidské zdraví a 
životní prostředí;

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího nástroje je přijetí koordinovaného přístupu k evropskému 
procesu hodnocení chemických látek ze strany všech důležitých odvětví, čímž se úřad EFSA 
dostává do klíčového postavení. Navíc je důležité, aby ti, kdo provádí hodnocení, zohledňovali 
kombinované účinky, aby tak mohla být uplatňována i příslušná opatření.

Pozměňovací návrh 234
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 c (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c) v článku 24 se doplňují nové 
odstavce, které znějí:

da) etický výbor;
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db) výběrový výbor pro ověřovací 
studie.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je přijmout harmonizovaný přístup k transparentnosti 
podle navrhovaného nařízení s ohledem na pravidlo o konfliktu zájmů a zřízení 
profesionálního etického výboru v rámci úřadu EFSA.

Pozměňovací návrh 235
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 25 – odst. 1 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednoho člena jmenovaného
Evropským parlamentem, který má právo 
hlasovat;

b) dva členy a náhradníky jmenované
Evropským parlamentem a zastupující 
Evropský parlament, kteří mají právo 
hlasovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 25 – odst. 1 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednoho člena jmenovaného
Evropským parlamentem, který má právo 
hlasovat;

b) dva členy a dva náhradníky 
jmenované Evropským parlamentem, kteří 
mají právo hlasovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 237
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 25 – odst. 1 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednoho člena jmenovaného
Evropským parlamentem, který má právo 
hlasovat;

b) dva členy a dva náhradníky 
jmenované Evropským parlamentem, kteří 
mají právo hlasovat;

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení běžné praxi v jiných agenturách.

Pozměňovací návrh 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 25 – odst. 1 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednoho člena jmenovaného
Evropským parlamentem, který má právo 
hlasovat;

b) jednoho člena a náhradníka 
jmenované Evropským parlamentem, kteří 
mají právo hlasovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 25 – odst. 1 a – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jednoho člena jmenovaného
Evropským parlamentem, který má právo 
hlasovat;

b) dva členy jmenované Evropským 
parlamentem, kteří mají právo hlasovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 25 – odst. 1 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) čtyři členy s právem hlasovat, kteří 
zastupují zájmy občanské společnosti
a potravinového řetězce, konkrétně 
jednoho zástupce organizací spotřebitelů, 
jednoho zástupce environmentálních 
nevládních organizací, jednoho 
zástupce organizací zemědělců a jednoho 
zástupce průmyslových organizací. 
Uvedené členy jmenuje Rada po konzultaci 
s Evropským parlamentem na základě 
seznamu sestaveného Komisí, který 
obsahuje více jmen, než kolik míst má být 
obsazeno. Seznam sestavený Komisí se 
zašle Evropskému parlamentu spolu se 
souvisejícími podklady. Evropský 
parlament může co nejdříve, nejpozději 
však do tří měsíců od oznámení předložit 
svá stanoviska ke zvážení Radě, která poté 
uvedené členy jmenuje.

c) pět členů s právem hlasovat, kteří 
zastupují občanskou společnost
a potravinový řetězec, konkrétně jednoho 
zástupce organizací spotřebitelů, jednoho 
zástupce environmentálních nevládních 
organizací, jednoho zástupce nevládních 
organizací pro veřejné zdraví, jednoho 
zástupce organizací pro zdraví zvířat a 
jednoho zástupce agropotravinářského 
průmyslu. Uvedené členy jmenuje Rada po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
na základě seznamu sestaveného Komisí, 
který obsahuje více jmen, než kolik míst 
má být obsazeno. Seznam sestavený 
Komisí se zašle Evropskému parlamentu 
spolu se souvisejícími podklady. Evropský 
parlament může co nejdříve, nejpozději 
však do tří měsíců od oznámení předložit 
svá stanoviska ke zvážení Radě, která poté 
uvedené členy jmenuje.

Or. en

Odůvodnění

Cílem nařízení č. 178/2008 je vysoká úroveň ochrany lidského zdraví. Mezi členy správní 
rady musí být zařazen zástupce zdravotnické organizace. Správní rada zajišťuje, aby úřad 
plnil své poslání, jmenuje členy vědeckých komisí a schvaluje program úřadu. Pověření 
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členové by proto měli zastupovat své organizace a být přínosem, ale jejich úkolem by nemělo 
být zastupovat zájmy průmyslu nebo pro něj lobovat.

Pozměňovací návrh 241
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 25 – odst. 1 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) čtyři členy s právem hlasovat, kteří 
zastupují zájmy občanské společnosti
a potravinového řetězce, konkrétně 
jednoho zástupce organizací spotřebitelů,
jednoho zástupce environmentálních 
nevládních organizací, jednoho 
zástupce organizací zemědělců a jednoho 
zástupce průmyslových organizací. 
Uvedené členy jmenuje Rada po konzultaci 
s Evropským parlamentem na základě 
seznamu sestaveného Komisí, který 
obsahuje více jmen, než kolik míst má být 
obsazeno. Seznam sestavený Komisí se 
zašle Evropskému parlamentu spolu se 
souvisejícími podklady. Evropský 
parlament může co nejdříve, nejpozději 
však do tří měsíců od oznámení předložit 
svá stanoviska ke zvážení Radě, která poté 
uvedené členy jmenuje.

c) čtyři členy s právem hlasovat, kteří 
zastupují občanskou společnost, konkrétně 
dva zástupce organizací spotřebitelů a dva
zástupce environmentálních nevládních 
organizací. Uvedené členy jmenuje Rada 
po konzultaci s Evropským parlamentem 
na základě seznamu sestaveného Komisí, 
který obsahuje více jmen, než kolik míst 
má být obsazeno. Seznam sestavený 
Komisí se zašle Evropskému parlamentu 
spolu se souvisejícími podklady. Evropský 
parlament může co nejdříve, nejpozději 
však do tří měsíců od oznámení předložit 
svá stanoviska ke zvážení Radě, která poté 
uvedené členy jmenuje.

Or. en

Odůvodnění

Správní rada EFSA je vývěsním štítem EFSA a zajišťuje neutralitu a objektivitu úřadu. Pokud 
jde o schvalování výrobků, průmysl obvykle kontaktuje úřad EFSA. Pokud by ve správní radě 
byli zástupci průmyslu a zemědělců, úřad EFSA by tím jistě nepomohl obnovit důvěru 
veřejnosti v tento úřad. Úřad má však v souladu s článkem 42 možnost případně kontaktovat v 
konkrétním případě zástupce průmyslu nebo zemědělců.

Pozměňovací návrh 242
Karin Kadenbach
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 25 – odst. 1 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) čtyři členy s právem hlasovat, kteří 
zastupují zájmy občanské společnosti 
a potravinového řetězce, konkrétně 
jednoho zástupce organizací spotřebitelů, 
jednoho zástupce environmentálních 
nevládních organizací, jednoho 
zástupce organizací zemědělců a jednoho 
zástupce průmyslových organizací. 
Uvedené členy jmenuje Rada po konzultaci 
s Evropským parlamentem na základě 
seznamu sestaveného Komisí, který 
obsahuje více jmen, než kolik míst má být 
obsazeno. Seznam sestavený Komisí se 
zašle Evropskému parlamentu spolu se 
souvisejícími podklady. Evropský 
parlament může co nejdříve, nejpozději 
však do tří měsíců od oznámení předložit 
svá stanoviska ke zvážení Radě, která poté 
uvedené členy jmenuje.

c) pět členů s právem hlasovat, kteří 
zastupují zájmy občanské společnosti 
a pracovníků potravinového řetězce, 
konkrétně jednoho zástupce 
zdravotnických organizací, jednoho 
zástupce organizací spotřebitelů, jednoho 
zástupce environmentálních nevládních 
organizací, jednoho zástupce organizací 
zemědělců a jednoho 
zástupce průmyslových organizací. 
Uvedené členy jmenuje Rada po konzultaci 
s Evropským parlamentem na základě 
seznamu sestaveného Komisí, který 
obsahuje více jmen, než kolik míst má být 
obsazeno. Seznam sestavený Komisí se 
zašle Evropskému parlamentu spolu se 
souvisejícími podklady. Evropský 
parlament může co nejdříve, nejpozději 
však do tří měsíců od oznámení předložit 
svá stanoviska ke zvážení Radě, která poté 
uvedené členy jmenuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Funkční období členů a náhradníků 
činí čtyři roky. Funkční období členů 
uvedených v odst. 1a písm. a) a b) však 
není časově omezeno. Funkční období 
členů uvedených v odst. 1a písm. c) může 

2. Funkční období členů a náhradníků 
činí čtyři roky. Funkční období členů 
uvedených v odst. 1a písm. c) může být 
prodlouženo pouze jednou.“;
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být prodlouženo pouze jednou.“;

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné počítat s přezkumem a řídit se zásadou řádné správy, nemělo by existovat 
časově neomezené funkční období. To se shoduje s běžnou praxí v jiných agenturách.

Pozměňovací návrh 244
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 26 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. v čl. 26 odst. 2 se doplňuje nový 
bod, který zní: 

„ha) absence konfliktu zájmů v úřadu a 
plné uplatňování zásad, jimiž se řídí 
analýza rizik, jak je stanoveno v článku 6 
tohoto nařízení.“

Or. en

Odůvodnění

Výkonný ředitel úřadu by neměl být pověřen pouze administrativními úkoly. Měl by se starat i 
o to, aby úřad uplatňoval veškeré zásady a cíle obecného potravinového zákona, zejména 
zásad, kterými se řídí analýza rizika.

Pozměňovací návrh 245
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 27 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) v ustanovení čl. 27 odst. 4 se 
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písmeno d nahrazuje tímto:

„d) pokud úřad nebo členský stát zjistí 
nově vznikající riziko nebo možnost rizika. 
V tom případě, a v případě, že existuje 
sdílená pravomoc ohledně analýzy rizika 
výrobku, nezůstane toto vznikající riziko 
nebo možnost rizika bez posouzení a je 
řádně řízeno buď úřadem, nebo 
příslušnými orgány členských států.“

Or. en

Odůvodnění

nové znění po nově vznikajícím riziku...v případě glyfosátu byla úřadem EFSA zjištěna 
možnost rizika, pokud jde o směs aktivní látky s určitými koformulanty, ale z důvodu sdílené 
pravomoci s příslušnými orgány členských států zůstalo toto zjištěné riziko bez posouzení a 
bez řízení. Úřad EFSA by neměl mít možnost vyhýbat se v takové souvislosti odpovědnosti.

Pozměňovací návrh 246
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 3 se na konci doplňuje 
nová věta, která zní:

„Vědečtí odborníci jsou vědci, kteří 
aktivně provádí výzkum a zveřejňují 
výsledky svého výzkumu v hodnocených 
vědeckých časopisech.“

Or. en

Odůvodnění

Věta se doplní ke stávající větě „Vědecký výbor tvoří předsedové vědeckých komisí a šest 
nezávislých vědeckých odborníků, kteří nejsou členy žádné z vědeckých komisí.“ Toto 
opatření je nutné k zajištění excelence názorů úřadu EFSA. Mnozí „vědečtí odborníci“ jsou 
dnes státní úředníci, kteří stěží někdy něco publikovali, nebo nic nepublikovali.
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Pozměňovací návrh 247
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. -a (nové)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 4 se první věta mění 
takto:

„Vědecké komise tvoří nezávislí vědci, 
kteří aktivně provádí výzkum a zveřejňují 
výsledky svého výzkumu v hodnocených 
vědeckých časopisech.“

Or. en

Odůvodnění

V současné době věta zní: „Vědecké komise tvoří nezávislí vědečtí odborníci.“ Toto opatření 
je nutné k zajištění excelence stanovisek úřadu EFSA. Mnozí „vědečtí odborníci“ jsou dnes 
státní úředníci, kteří stěží někdy něco publikovali, nebo nic nepublikovali.

Pozměňovací návrh 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členy vědeckého výboru, kteří 
nejsou členy vědeckých komisí, a další 
členy uvedené v odstavci 5b jmenuje 
správní rada na návrh výkonného ředitele
na pětileté funkční období, které může být 
prodlouženo, a to po výzvě k vyjádření 
zájmu zveřejněné v Úředním věstníku 
Evropské unie, v předních vědeckých 
publikacích daného oboru a na internetové 
stránce úřadu.“;

5. Členy vědeckého výboru, kteří 
nejsou členy vědeckých komisí, členy 
vědeckých komisí, a další členy uvedené v 
odstavci 5a jmenuje správní rada na 
pětileté funkční období, které může být 
prodlouženo, v souladu s následujícím 
postupem: 

a) výzva k vyjádření zájmu je 
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zveřejněna v Úředním věstníku Evropské 
unie, v předních vědeckých publikacích 
daného oboru a na internetové stránce 
úřadu;

b) členské státy zajistí rozšíření výzvy 
k vyjádření zájmu v celé vědecké obci;

c) na základě obdržených přihlášek a 
v souladu s politikou nezávislosti a 
prováděcími pravidly úřadu pro členy 
vědeckých komisí sestaví výkonný ředitel 
pro každou vědeckou komisi seznam 
odborníků, jejichž počet je vyšší než počet 
členů, kteří mají být jmenováni. Výkonný 
ředitel nemusí takový seznam sestavit, 
pokud může zdůvodnit, že obdržené 
přihlášky mu vzhledem ke kritériím pro 
výběr stanoveným v písmenu d) tohoto 
odstavce neumožňují sestavit delší 
seznam. Výkonný ředitel předloží tento 
seznam správní radě, aby provedla 
jmenování;

d) návrhy členských států, výběr 
výkonným ředitelem a jmenování správní 
radou se provedou na základě těchto 
kritérií:

i) vysoká úroveň odborných znalostí;

ii) nezávislost a neexistence střetu 
zájmů v souladu s čl. 37 odst. 2 a politikou 
nezávislosti úřadu a prováděcími pravidly 
týkajícími se nezávislosti členů vědeckých 
komisí;

iii) splnění potřeby specifických 
multidisciplinárních odborných znalostí 
komise, do níž budou jmenováni, 
a použitelný jazykový režim.

e) Správní rada zajistí, aby 
bylo při konečném jmenování dosaženo co 
nejširšího zeměpisného rozložení.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členy vědeckého výboru, kteří 
nejsou členy vědeckých komisí, a další
členy uvedené v odstavci 5b jmenuje 
správní rada na návrh výkonného ředitele 
na pětileté funkční období, které může být 
prodlouženo, a to po výzvě k vyjádření 
zájmu zveřejněné v Úředním věstníku 
Evropské unie, v předních vědeckých 
publikacích daného oboru a na internetové
stránce úřadu.“;

5. Členy vědeckého výboru, kteří 
nejsou členy vědeckých komisí, a členy 
vědeckých komisí jmenuje správní rada na 
návrh výkonného ředitele na tříleté funkční 
období, s možností opakovaného 
jmenování, a to po výzvě k vyjádření 
zájmu zveřejněné v Úředním věstníku 
Evropských společenství, v předních 
vědeckých publikacích daného oboru a na 
internetové stránce úřadu. Úřad vydá výzvu 
k vyjádření zájmu po konzultaci se svou 
správní radou ohledně kritérií a oblastí 
odbornosti.“;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je koncipován tak, aby správní rada EFSA, v níž budou zastoupeny 
členské státy, měla větší úlohu v procesu jmenování odborníků do vědeckých komisí EFSA. To 
také umožňuje, aby se členské státy vyhnuly organizování svých vlastních výzev k vyjádření 
zájmu, tedy něčemu, co by mohlo způsobit velké rozdíly v provádění pravidel týkajících se 
nezávislosti jejich odborníků.

Pozměňovací návrh 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5a. Členy vědeckých komisí jmenuje 
správní rada na obnovitelné pětileté 
funkční období v souladu s následujícím 
postupem:

vypouští se

a) Výkonný ředitel zašle po 
konzultaci se správní radou členským 
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státům žádost o specifické 
multidisciplinární odborné znalosti 
potřebné v každé vědecké komisi a uvede 
počet odborníků, které mají členské státy 
navrhnout. Výkonný ředitel uvědomí 
členské státy o politice nezávislosti úřadu 
a prováděcích pravidlech vztahujících se 
na členy vědeckých komisí. Členské státy 
zveřejní výzvu k vyjádření zájmu, která 
bude základem pro jejich návrhy. 
Výkonný ředitel informuje o žádosti 
zaslané členským státům správní radu.

b) Členské státy navrhnou odborníky 
tak, aby společně dosáhly počtu 
uvedeného výkonným ředitelem. Každý 
členský stát navrhne nejméně 12 
vědeckých odborníků. Členské státy 
mohou navrhnout i státní příslušníky 
jiných členských států. 

c) Na základě návrhů členských států 
sestaví výkonný ředitel pro každou 
vědeckou komisi seznam odborníků, 
jejichž počet je vyšší než počet členů, kteří 
mají být jmenováni. Výkonný ředitel 
nemusí takový seznam sestavit, pokud 
může zdůvodnit, že obdržené návrhy mu 
vzhledem ke kritériím pro výběr 
stanoveným v písmenu d) tohoto odstavce 
neumožňují sestavit delší seznam. 
Výkonný ředitel předloží tento seznam 
správní radě, aby provedla jmenování;

d) návrhy členských států, výběr 
výkonným ředitelem a jmenování správní 
radou se provedou na základě těchto 
kritérií:

i) vysoká úroveň odborných znalostí;

ii) nezávislost a neexistence střetu 
zájmů v souladu s čl. 37 odst. 2 a politikou 
nezávislosti úřadu a prováděcími pravidly 
týkajícími se nezávislosti členů vědeckých 
komisí;

iii) splnění potřeby specifických 
multidisciplinárních odborných znalostí 
komise, do níž budou jmenováni, 
a použitelný jazykový režim.
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e) Správní rada zajistí, aby 
bylo při konečném jmenování dosaženo co 
nejširšího zeměpisného rozložení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vkládají se nové odstavce 5a až 5g, 
které znějí:

b) Vkládají se následující odstavce 5a 
až 5f, které znějí:

„5a. Členy vědeckých komisí jmenuje 
správní rada na obnovitelné pětileté 
funkční období v souladu s následujícím 
postupem:

„5a. Pokud úřad zjistí, že v jedné nebo 
několika komisích chybí specifické 
odborné znalosti, navrhne výkonný ředitel 
správní radě další členy komise (komisí) 
pro účely jejich jmenování v souladu 
s postupem stanoveným v odstavcích.

a) Výkonný ředitel zašle po 
konzultaci se správní radou členským 
státům žádost o specifické 
multidisciplinární odborné znalosti 
potřebné v každé vědecké komisi a uvede 
počet odborníků, které mají členské státy 
navrhnout. Výkonný ředitel uvědomí 
členské státy o politice nezávislosti úřadu 
a prováděcích pravidlech vztahujících se 
na členy vědeckých komisí. Členské státy 
zveřejní výzvu k vyjádření zájmu, která 
bude základem pro jejich návrhy. 
Výkonný ředitel informuje o žádosti 
zaslané členským státům správní radu.

b) Členské státy navrhnou odborníky 
tak, aby společně dosáhly počtu 
uvedeného výkonným ředitelem. Každý 
členský stát navrhne nejméně 12 
vědeckých odborníků. Členské státy 
mohou navrhnout i státní příslušníky 
jiných členských států.
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c) Na základě návrhů členských států 
sestaví výkonný ředitel pro každou 
vědeckou komisi seznam odborníků, 
jejichž počet je vyšší než počet členů, kteří 
mají být jmenováni. Výkonný ředitel 
nemusí takový seznam sestavit, pokud 
může zdůvodnit, že obdržené návrhy mu 
vzhledem ke kritériím pro výběr 
stanoveným v písmenu d) tohoto odstavce 
neumožňují sestavit delší seznam. 
Výkonný ředitel předloží tento seznam 
správní radě, aby provedla jmenování;

d) návrhy členských států, výběr 
výkonným ředitelem a jmenování správní 
radou se provedou na základě těchto 
kritérií:

i) vysoká úroveň odborných znalostí;

ii) nezávislost a neexistence střetu 
zájmů v souladu s čl. 37 odst. 2 a politikou
nezávislosti úřadu a prováděcími pravidly 
týkajícími se nezávislosti členů vědeckých 
komisí;

iii) splnění potřeby specifických 
multidisciplinárních odborných znalostí 
komise, do níž budou jmenováni, 
a použitelný jazykový režim.

e) Správní rada zajistí, aby 
bylo při konečném jmenování dosaženo co 
nejširšího zeměpisného rozložení.

5b. Pokud úřad zjistí, že v jedné nebo 
několika komisích chybí specifické 
odborné znalosti, navrhne výkonný ředitel 
správní radě další členy komise (komisí) 
pro účely jejich jmenování v souladu 
s postupem stanoveným v odstavci 5.

5b. Správní rada přijme na návrh 
výkonného ředitele pravidla pro 
podrobnou organizaci a načasování 
postupů stanovených v odstavcích 5a a 5a 
tohoto článku.

5c. Správní rada přijme na návrh 
výkonného ředitele pravidla pro 
podrobnou organizaci a načasování 
postupů stanovených v odstavcích 5a a 5b 
tohoto článku.

5c. Členové vědeckých komisí jednají 
nezávisle a bez střetu zájmů, jak je 
stanoveno v čl. 37 odst. 2 a ve vnitřních 
opatřeních úřadu. Mají prostředky, aby 
věnovali nezbytný čas a úsilí a přispěli k 
práci úřadu, nedostávají žádné pokyny 
na žádné vnitrostátní úrovni a jejich 
nezávislý vědecký příspěvek k systému 
hodnocení rizika na úrovni Unie je 
uznáván jako prioritní úkol v rámci 
ochrany bezpečnosti potravinového 



PE627.781v01-00 118/144 AM\1162805CS.docx

CS

řetězce.

5d. Členské státy zavedou opatření, 
která zajistí, aby členové vědeckých 
komisí jednali nezávisle a bez střetu 
zájmů, jak je stanoveno v čl. 37 odst. 2 a 
ve vnitřních opatřeních úřadu. Členské 
státy zajistí, aby členové vědeckých komisí 
měli prostředky k tomu, věnovat nezbytný 
čas a úsilí na pomoc činnosti úřadu. 
Členské státy zajistí, aby členové 
vědeckých komisí nedostávali žádné 
pokyny na žádné vnitrostátní úrovni a aby 
jejich nezávislý vědecký příspěvek 
k systému hodnocení rizika na úrovni 
Unie byl uznáván jako prioritní úkol v 
rámci ochrany bezpečnosti potravinového 
řetězce.

5d. Členské státy podle potřeby zajistí, 
aby veřejnoprávní subjekty zaměstnávající 
tyto vědecké odborníky a osoby, které mají 
odpovědnost za stanovení priorit 
vědeckých subjektů zaměstnávajících tyto 
odborníky, provedly opatření, která jsou 
nezbytná k tomu, aby byly splněny 
podmínky uvedené v odstavci 5c.

5e. Členské státy zajistí, aby 
veřejnoprávní subjekty zaměstnávající tyto 
vědecké odborníky a osoby, které mají 
odpovědnost za stanovení priorit 
vědeckých subjektů zaměstnávajících tyto 
odborníky, provedly opatření stanovená 
v odstavci 5d. 

5e. Úřad podporuje úlohu komisí tím, 
že organizuje jejich práci, zejména 
přípravné práce prováděné zaměstnanci 
úřadu nebo určenými vnitrostátními 
vědeckými organizacemi uvedenými 
v článku 36, a mimo jiné zajišťuje 
příležitost, aby připravovaná vědecká 
stanoviska mohla být podrobena 
posouzení ze strany komisí před tím, než 
je komise přijmou.

5f. Úřad podporuje úlohu komisí tím, 
že organizuje jejich práci, zejména 
přípravné práce prováděné zaměstnanci 
úřadu nebo určenými vnitrostátními 
vědeckými organizacemi uvedenými 
v článku 36, a mimo jiné zajišťuje 
příležitost, aby připravovaná vědecká 
stanoviska mohla být podrobena 
posouzení ze strany komisí před tím, než 
je komise přijmou.

5f. Každá komise zahrnuje nejvýše 21 
členů.“;

5g. Každá komise zahrnuje nejvýše 21 
členů.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 a – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Výkonný ředitel zašle po 
konzultaci se správní radou členským 
státům žádost o specifické 
multidisciplinární odborné znalosti 
potřebné v každé vědecké komisi a uvede 
počet odborníků, které mají členské státy 
navrhnout. Výkonný ředitel uvědomí 
členské státy o politice nezávislosti úřadu 
a prováděcích pravidlech vztahujících se 
na členy vědeckých komisí. Členské státy 
zveřejní výzvu k vyjádření zájmu, která 
bude základem pro jejich návrhy. 
Výkonný ředitel informuje o žádosti 
zaslané členským státům správní radu.

a) Výkonný ředitel vypracuje návrh 
seznamu vhodných náhradních uchazečů 
obsahující nejméně dvojnásobný počet 
osob, než je nutné k obsazení vědeckých 
komisí. Výkonný ředitel předloží návrh 
seznamu náhradníků správní radě a 
uvede specifické multidisciplinární 
odborné znalosti potřebné v každé vědecké 
komisi a uvede počet odborníků, které mají 
členské státy navrhnout. Výkonný ředitel 
uvědomí správní radu o politice 
nezávislosti úřadu a prováděcích 
pravidlech vztahujících se na členy 
vědeckých komisí.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je koncipován tak, aby správní rada EFSA, v níž budou zastoupeny 
členské státy, měla větší úlohu v procesu jmenování odborníků do vědeckých komisí EFSA. To 
také umožňuje, aby se členské státy vyhnuly organizování svých vlastních výzev k vyjádření 
zájmu, tedy něčemu, co by mohlo způsobit velké rozdíly v provádění pravidel týkajících se 
nezávislosti jejich odborníků.

Pozměňovací návrh 253
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Členské státy navrhnou odborníky 
tak, aby společně dosáhly počtu
uvedeného výkonným ředitelem. Každý 
členský stát navrhne nejméně 12
vědeckých odborníků. Členské státy 

b) Členské státy tak mohou
navrhnout odborníky pro uvedené oblasti, 
ale musí tak učinit na základě výzvy 
k vyjádření zájmu. Navržení odborníci 
jsou vědci, kteří aktivně provádí výzkum a 
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mohou navrhnout i státní příslušníky jiných 
členských států.

zveřejňují výsledky svého výzkumu v 
hodnocených vědeckých časopisech. 
Členské státy mohou navrhnout i státní 
příslušníky jiných členských států.

Or. en

Odůvodnění

Založeno na pozměňujícím návrhu zpravodajky č. 20. Toto opatření je nezbytné k zajištění 
excelence stanovisek EFSA. Mnozí „vědečtí odborníci“ jsou dnes státní úředníci, kteří stěží 
někdy něco publikovali, nebo nic nepublikovali.

Pozměňovací návrh 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 a – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Členské státy navrhnou odborníky 
tak, aby společně dosáhly počtu 
uvedeného výkonným ředitelem. Každý 
členský stát navrhne nejméně 12 
vědeckých odborníků. Členské státy 
mohou navrhnout i státní příslušníky 
jiných členských států.

b) Nejpozději do tří měsíců po 
obdržení návrhu seznamu náhradníků 
správní rada vydá své stanovisko k 
uchazečům vybraným výkonným 
ředitelem.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je koncipován tak, aby správní rada EFSA, v níž budou zastoupeny 
členské státy, měla větší úlohu v procesu jmenování odborníků do vědeckých komisí EFSA. To 
také umožňuje, aby se členské státy vyhnuly organizování svých vlastních výzev k vyjádření 
zájmu, tedy něčemu, co by mohlo způsobit velké rozdíly v provádění pravidel týkajících se 
nezávislosti jejich odborníků.

Pozměňovací návrh 255
Martin Häusling
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 a – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Kromě odborníků navržených 
případně členskými státy zveřejní úřad 
výzvu k vyjádření zájmu v Úředním 
věstníku Evropské unie, v předních 
vědeckých publikacích daného oboru a na 
internetové stránce úřadu, a aktivně 
osloví příslušné akademické instituce v 
různých oblastech odbornosti. Členské 
státy zajistí rozšíření výzvy k vyjádření 
zájmu v celé vědecké obci.

Or. en

Odůvodnění

Založeno na pozměňujícím návrhu zpravodajky č. 21. Toto opatření je nezbytné k zajištění 
excelence stanovisek EFSA. Mnozí „vědečtí odborníci“ jsou dnes státní úředníci, kteří stěží 
někdy něco publikovali, nebo nic nepublikovali.

Pozměňovací návrh 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 a – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Na základě návrhů členských států
sestaví výkonný ředitel pro každou 
vědeckou komisi seznam odborníků, 
jejichž počet je vyšší než počet členů, kteří 
mají být jmenováni. Výkonný ředitel 
nemusí takový seznam sestavit, pokud 
může zdůvodnit, že obdržené návrhy mu 
vzhledem ke kritériím pro výběr 
stanoveným v písmenu d) tohoto odstavce 
neumožňují sestavit delší seznam. 
Výkonný ředitel předloží tento seznam 

c) Na základě preferencí 
předložených správní radou sestaví 
výkonný ředitel pro každou vědeckou 
komisi seznam náhradních uchazečů, 
jejichž počet je vyšší než počet členů, kteří 
mají být jmenováni. Při tomto postupu 
výkonný ředitel zohlední stanoviska 
předložená správní radou. Výkonný 
ředitel nemusí takový seznam sestavit, 
pokud může zdůvodnit, že obdržené 
návrhy mu vzhledem ke kritériím pro 
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správní radě, aby provedla jmenování; výběr stanoveným v písmenu d) tohoto 
odstavce neumožňují sestavit delší seznam. 
Výkonný ředitel předloží tento seznam 
správní radě, aby provedla jmenování;

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je koncipován tak, aby správní rada EFSA, v níž budou zastoupeny 
členské státy, měla větší úlohu v procesu jmenování odborníků do vědeckých komisí EFSA. To 
také umožňuje, aby se členské státy vyhnuly organizování svých vlastních výzev k vyjádření 
zájmu, tedy něčemu, co by mohlo způsobit velké rozdíly v provádění pravidel týkajících se 
nezávislosti jejich odborníků.

Pozměňovací návrh 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 a – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Návrhy členských států, výběr 
výkonným ředitelem a jmenování správní 
radou se provedou na základě těchto 
kritérií:

d) Předvýběr výkonným ředitelem, 
preference vyjádřené správní radou, výběr 
výkonným ředitelem a jmenování správní 
radou se provedou na základě těchto 
kritérií:

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je koncipován tak, aby správní rada EFSA, v níž budou zastoupeny 
členské státy, měla větší úlohu v procesu jmenování odborníků do vědeckých komisí EFSA. To 
také umožňuje, aby se členské státy vyhnuly organizování svých vlastních výzev k vyjádření 
zájmu, tedy něčemu, co by mohlo způsobit velké rozdíly v provádění pravidel týkajících se 
nezávislosti jejich odborníků.

Pozměňovací návrh 258
Martin Häusling
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 a – písm. d – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vysoká úroveň odborných znalostí; i) vysoká úroveň odborných znalostí; 
to znamená přinejmenším, že odborník 
aktivně provádí výzkum a zveřejňuje 
výsledky svého výzkumu v hodnocených 
vědeckých časopisech;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Simona Bonafè

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 a – písm. d – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) splnění potřeby specifických 
multidisciplinárních odborných znalostí 
komise, do níž budou jmenováni, 
a použitelný jazykový režim.

iii) splnění způsobilosti požadované 
pro hodnocení konkrétní látky a potřeby 
specifických multidisciplinárních 
odborných znalostí komise, do níž budou 
jmenováni, a použitelný jazykový režim.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 a – písm. d – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) Zajištění odbornosti komise 
odpovědné za hodnocení je spojeno se 
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znalostmi požadovanými pro takové 
posouzení, prokazuje pochopení konkrétní 
problematiky a uplatnění nejvhodnější 
metodiky, která může být různá, jedná-li 
se o sloučeniny získané chemickou 
syntézou nebo o složité přírodní látky.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že společnosti mají zájem investovat do studií, které prokazují účinnost a 
bezpečnost produktů vyrobených z přírodních látek, komise odpovědná za hodnocení musí mít 
příslušnou odbornost, aby zajistila, že přijatá kritéria zohledňují nezbytné charakteristiky 
těchto látek, a tam, kde neexistují žádné relevantní nebo plně odpovídající normy na 
mezinárodní úrovni, komise takové vhodné normy stanoví.

Pozměňovací návrh 261
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pokud úřad zjistí, že v jedné nebo 
několika komisích chybí specifické 
odborné znalosti, navrhne výkonný ředitel 
správní radě další členy komise (komisí) 
pro účely jejich jmenování v souladu 
s postupem stanoveným v odstavci 5.

5b. Pokud úřad zjistí, že v jedné nebo 
několika komisích chybí specifické 
odborné znalosti, navrhne výkonný ředitel 
správní radě další členy komise (komisí) 
pro účely jejich jmenování v souladu 
s postupem stanoveným v odstavci 5. Tito 
další členové mohou být jmenováni na 
krátké funkční období, včetně spolupráce 
na analýze rizika jediné aplikace.

Or. en

Odůvodnění

Není důvod, proč neměnit osoby zastupující Komisi a Parlament ve správní radě.

Pozměňovací návrh 262
Giovanni La Via
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pokud úřad zjistí, že v jedné nebo 
několika komisích chybí specifické 
odborné znalosti, navrhne výkonný ředitel 
správní radě další členy komise (komisí) 
pro účely jejich jmenování v souladu 
s postupem stanoveným v odstavci 5.

5b. Pokud správní rada zjistí, že v 
jedné nebo několika komisích chybí 
specifické odborné znalosti, navrhne 
výkonný ředitel správní radě další členy 
komise (komisí) pro účely jejich jmenování 
v souladu s postupem stanoveným 
v odstavci 5.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k široké škále relevantní odbornosti správní rady a její úlohy a odpovědnosti při 
jmenování členů vědecké komise je vhodné, aby správní rada sama stanovila případnou 
mezeru v odbornosti komisí.

Pozměňovací návrh 263
Simona Bonafè

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Pokud úřad zjistí, že v jedné nebo 
několika komisích chybí specifické 
odborné znalosti, navrhne výkonný ředitel 
správní radě další členy komise (komisí) 
pro účely jejich jmenování v souladu 
s postupem stanoveným v odstavci 5.

5b. Pokud správní rada zjistí, že v 
jedné nebo několika komisích chybí 
specifické odborné znalosti, navrhne 
výkonný ředitel správní radě další členy 
komise (komisí) pro účely jejich jmenování 
v souladu s postupem stanoveným 
v odstavci 5.

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5ca. Důvody pro jmenování členů 
komisí jsou veřejnosti dostupné na 
specializované internetové stránce EFSA 
a týkají se kritérií výběru stanovených v 
čl. 28 odst. 5a písm. d).

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5d. Členské státy zavedou opatření, 
která zajistí, aby členové vědeckých 
komisí jednali nezávisle a bez střetu 
zájmů, jak je stanoveno v čl. 37 odst. 2 a ve 
vnitřních opatřeních úřadu. Členské státy 
zajistí, aby členové vědeckých komisí měli
prostředky k tomu, věnovat nezbytný čas 
a úsilí na pomoc činnosti úřadu. Členské 
státy zajistí, aby členové vědeckých komisí
nedostávali žádné pokyny na žádné 
vnitrostátní úrovni a aby jejich nezávislý 
vědecký příspěvek k systému hodnocení 
rizika na úrovni Unie byl uznáván jako 
prioritní úkol v rámci ochrany bezpečnosti 
potravinového řetězce.

5d. Členové vědeckých komisí jednají
nezávisle a bez střetu zájmů, jak je 
stanoveno v čl. 37 odst. 2 a ve vnitřních 
opatřeních úřadu. Mají prostředky, aby 
věnovali nezbytný čas a úsilí na 
pomoc činnosti úřadu, nedostávají žádné 
pokyny na žádné vnitrostátní úrovni 
a jejich nezávislý vědecký příspěvek 
k systému hodnocení rizika na úrovni Unie 
je uznáván jako prioritní úkol v rámci 
ochrany bezpečnosti potravinového 
řetězce.

Or. en
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Pozměňovací návrh 266
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5e. Členské státy zajistí, aby 
veřejnoprávní subjekty zaměstnávající tyto 
vědecké odborníky a osoby, které mají 
odpovědnost za stanovení priorit 
vědeckých subjektů zaměstnávajících tyto 
odborníky, provedly opatření stanovená 
v odstavci 5d.

5e. Členské státy podle potřeby zajistí, 
aby veřejnoprávní subjekty zaměstnávající 
tyto vědecké odborníky a osoby, které mají 
odpovědnost za stanovení priorit 
vědeckých subjektů zaměstnávajících tyto 
odborníky, provedly opatření, která jsou 
nezbytná k tomu, aby byly splněny 
podmínky uvedené v odstavci 5d.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 5 f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5f. Úřad podporuje úlohu komisí tím, 
že organizuje jejich práci, zejména 
přípravné práce prováděné zaměstnanci 
úřadu nebo určenými vnitrostátními 
vědeckými organizacemi uvedenými 
v článku 36, a mimo jiné zajišťuje 
příležitost, aby připravovaná vědecká 
stanoviska mohla být podrobena 
posouzení ze strany komisí před tím, než 
je komise přijmou.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

To by mohlo vést k situacím, kdy úřad EFSA automaticky připravuje vědecká stanoviska a 
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členové komisí je poté mají odkývat. To je nepřijatelné, neboť by to oslabovalo celou 
myšlenku nezávislých vědeckých odborníků zajišťujících vědecká stanoviska, jak je stanoveno 
v článku 28.

Pozměňovací návrh 268
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„počtu členů každé vědecké komise 
v maximálním počtu stanoveném 
v odstavci 5g.“;

„počtu členů každé vědecké komise 
v maximálním počtu stanoveném 
v odstavci 5f.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 28 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v odstavci 9 se za bod 9 doplňuje 
nový bod, který zní:

9a) možnost, aby žadatelé řešili 
kritické problémové oblasti pomocí 
nových údajů v maximální lhůtě 6 měsíců, 
není-li s úřadem EFSA dohodnuto jinak, 
a před zveřejněním návrhu stanoviska 
úřadu.

Or. en

Odůvodnění

V procesu, v němž úřad EFSA provádí přezkum spisu, může agentura narazit na některé 
kritické oblasti problémů (což je v mnoha případech spojeno s faktorem spojeným s 
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nedostatkem konkrétních údajů), které se poté odrazí v jejím závěrečném vědeckém 
stanovisku. Jakmile se však tyto obavy stanou součástí závěrečného stanoviska úřadu EFSA, 
postup neumožňuje, aby se těmto problémům věnovali, přestože v mnoha případech by tyto 
problémy mohly být snadno vyřešeny pomocí konkrétních, již existujících údajů.

Pozměňovací návrh 270
Michel Dantin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Vkládá se nový článek 28a, který 
zní:

„1. Zřizuje se výbor pro etiku a 
předcházení střetu zájmů. Skládá se z šesti 
členů jmenovaných na pět let na návrh 
správní rady.

2. Výboru pro etiku a předcházení 
střetu zájmů mohou být záležitosti 
předkládány:

– členy správní rady úřadu;

– vědeckým výborem;

– vědeckými komisemi;

– výkonným ředitelem úřadu.

– kterýmkoli pracovníkem úřadu.

3. Provozní pravidla výboru pro etiku 
jsou uvedena ve vnitřních předpisech.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zvýšení transparentnosti a předcházení střetům zájmů. 
Návrh nařízení musí obsahovat ustanovení týkající se definice výboru pro etiku.

Pozměňovací návrh 271
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
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Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 29 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Na konec čl. 29 odst. 6 se doplní 
následující věta:

„Neumožní předem vyloučit některé 
vědecké důkazy, zejména pokud byly 
zveřejněny po procesu vzájemného 
hodnocení.“;

Or. en

Odůvodnění

V případě glyfosátů žadatel předložil pouze 52 % dostupných vědeckých publikací, vedle 
svých vlastních studií. Většina těchto studií byla klasifikována jako práce „s omezenou 
hodnotou“ a měly tak jen malý vliv na výsledek hodnocení. Metodická zaujatost vedla úřad 
EFSA k tomu, aby dodával větší váhu vlastním studiím žadatele. CIRC byl naopak ve své 
analýze veden pouze hodnocenými publikacemi. Takové předběžné vyloučení hodnocených 
publikací by nebylo možné při analýze rizika vedené zásadou předběžné opatrnosti podle 
článku 7.

Pozměňovací návrh 272
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 30 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) V článku 30 se vkládá za odstavec 
4 nový odstavec, který zní:

„4a. Pokud byl ve vědecké problematice 
zjištěn podstatný rozdíl a příslušný orgán 
je orgánem v rámci systému OSN, má 
úřad povinnost spolupracovat s cílem 
vyřešit rozdíl a stanovit přesný rozsah 
případného rizika a dopad na lidské 
zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí, 
nebo předložit Komisi společný dokument 
objasňující sporné vědecké záležitosti a 
zjišťující příslušnou nejistotu v údajích. 
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Tento objasňující dokument nebo 
dokument provádějící šetření se zveřejní.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k nedůvěře veřejnosti v postup a kritiku týkající se vědeckých studií není vhodné 
opomíjet situaci, pokud se vyskytují zásadní rozdíly ve vědecké problematice, jejímž zdrojem 
je WHO, UNEP nebo jiné struktury OSN. Členské státy a Evropská komise by měly uplatnit 
veškerý svůj vliv, aby přiměly příslušné orgány spolupracovat ve prospěch veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 273
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 32 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
poskytnou zaměstnanci úřadu poradenství 
ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti o povolení. 
Poradenstvím poskytovaným zaměstnanci 
úřadu není dotčeno následné posuzování 
žádostí o povolení vědeckými komisemi a 
není pro ně zavazující.

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
mohou zaměstnanci úřadu poskytnout 
poradenství ohledně příslušných 
ustanovení a požadovaného obsahu žádosti 
o povolení.

Zaměstnanci úřadu poskytující 
poradenství, uvedení v odstavci 1, nejsou 
zapojeni do žádné vědecké činnosti, a to 
ani ve smyslu čl. 28 odst. 5f, která se 
přímo nebo nepřímo týká žádosti, jež je 
předmětem poradenství.

Poradenství poskytované zaměstnanci 
úřadu je zdokumentované a zveřejněné na 
internetových stránkách úřadu 
bezprostředně poté, co je poskytnuto. 
Přispívá k rozvoji dokumentu „Často 
kladené otázky“ s cílem vytvořit 
komplexnější pokyny pro žadatele a snížit 
potřebu individuální korespondence. 
Poskytovaným poradenstvím není dotčeno 
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následné posuzování žádostí o povolení 
vědeckými komisemi a není pro ně 
zavazující.

Do [36 měsíců po vstupu tohoto nařízení v 
platnost] Komise posoudí dopad tohoto 
článku na fungování úřadu. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat doplňkovému 
pracovnímu zatížení a mobilizaci 
zaměstnanců a tomu, zda to vede k 
posunu v přidělování zdrojů úřadu na 
úkor činností veřejného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 32 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
poskytnou zaměstnanci úřadu poradenství
ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti o povolení. 
Poradenstvím poskytovaným zaměstnanci 
úřadu není dotčeno následné posuzování 
žádostí o povolení vědeckými komisemi a 
není pro ně zavazující.

Na základě obdržené otázky úřad zveřejní 
pokyny ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti o povolení. 
Informacemi poskytovanými zaměstnanci 
úřadu není dotčeno následné posuzování 
žádostí o povolení vědeckými komisemi a 
není pro ně zavazující. Úřad zajistí, aby 
tito zaměstnanci, kteří zpracovávají 
informace a poskytují je žadateli, nebyli 
členy týmu nebo vědecké komise, která 
posuzuje žádost o povolení, pro něž 
poskytli informace. Úřad zaregistruje 
a zveřejní každou žádost a obsah 
informací jím poskytnutých v reakci 
na tuto žádost.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 32 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
poskytnou zaměstnanci úřadu poradenství 
ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti 
o povolení. Poradenstvím poskytovaným 
zaměstnanci úřadu není dotčeno následné 
posuzování žádostí o povolení vědeckými 
komisemi a není pro ně zavazující.

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
provedou zaměstnanci úřadu konzultaci a 
vysvětlí, jaké informace jsou požadovány 
a jakým způsobem je třeba provést různé 
zkoušky a studie nezbytné k prokázání 
kvality, bezpečnosti a účinnosti 
plánovaného výrobku. Poradenstvím 
poskytovaným zaměstnanci úřadu není 
dotčeno následné posuzování žádostí 
o povolení vědeckými komisemi a není pro 
ně zavazující. Zaměstnanci úřadu 
poskytující poradenství nejsou zapojeni do 
žádné přípravné vědecké činnosti, která se 
přímo nebo nepřímo týká žádosti, jež je 
předmětem poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 32 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
poskytnou zaměstnanci úřadu poradenství 
ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti o povolení. 
Poradenstvím poskytovaným zaměstnanci 
úřadu není dotčeno následné posuzování 
žádostí o povolení vědeckými komisemi a 
není pro ně zavazující.

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
poskytnou zaměstnanci úřadu poradenství 
ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti o povolení. 
Před podáním žádosti úřad nabídne 
především malým a středním podnikům 
setkání se zaměstnanci EFSA nebo s 
vědeckými odborníky zapojenými do 
příslušného hodnocení výrobků za účelem 
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projednání informací požadovaných na 
podporu žádosti, včetně zkoušek, studií a 
klinických testů. Poradenstvím 
poskytovaným zaměstnanci úřadu není 
dotčeno následné posuzování žádostí 
o povolení vědeckými komisemi a není pro 
ně zavazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Giovanni La Via

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 32 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
poskytnou zaměstnanci úřadu poradenství 
ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti o povolení. 
Poradenstvím poskytovaným zaměstnanci 
úřadu není dotčeno následné posuzování 
žádostí o povolení vědeckými komisemi a 
není pro ně zavazující.

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
poskytnou zaměstnanci úřadu poradenství 
ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti o povolení. 
Poradenstvím poskytovaným zaměstnanci 
úřadu není dotčeno následné posuzování 
žádostí o povolení vědeckými komisemi a 
není pro ně zavazující. Poradenství by 
usnadnilo pochopení požadavků studií, 
které mají být provedeny, a sloužilo by k 
zavedení pokynů týkajících se kritérií, 
která mají být uplatněna ve studiích, v 
nichž chybí mezinárodní protokoly nebo 
které nejsou vhodné pro konkrétní případ.

Or. en

Odůvodnění

Náklady na studie prováděné případnými žadateli jsou vysoké a v závislosti na povaze studie 
se náklady mohou vyšplhat až do milionů. Je důležité vést výměnu názorů s úřadem, zejména 
se zaměstnanci, kteří budou koordinovat práci vědeckých odborníků a dohlížet na ni. Tak by 
bylo zajištěno, aby výsledek studií odpovídal účelu vědeckého hodnocení. V některých 
případech je dále třeba stanovit před prováděním studií příslušná dohodnutá kritéria.
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Pozměňovací návrh 278
Simona Bonafè

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 32 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
poskytnou zaměstnanci úřadu poradenství 
ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti o povolení. 
Poradenstvím poskytovaným zaměstnanci 
úřadu není dotčeno následné posuzování 
žádostí o povolení vědeckými komisemi a 
není pro ně zavazující.

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
poskytnou zaměstnanci úřadu poradenství 
ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti o povolení. 
Poradenstvím poskytovaným zaměstnanci 
úřadu není dotčeno následné posuzování 
žádostí o povolení vědeckými komisemi a 
není pro ně zavazující. Poradenství by 
usnadnilo pochopení požadavku studií, 
které mají být provedeny, a sloužilo by k 
zavedení pokynů týkajících se kritérií, 
která mají být uplatněna ve studiích, v 
nichž chybí mezinárodní protokoly nebo 
které nejsou vhodné pro konkrétní případ.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Článek 32 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
poskytnou zaměstnanci úřadu poradenství 
ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti o povolení. 
Poradenstvím poskytovaným zaměstnanci 
úřadu není dotčeno následné posuzování 
žádostí o povolení vědeckými komisemi a 
není pro ně zavazující.

Na žádost potenciálního žadatele 
o povolení podle potravinového práva 
poskytnou zaměstnanci úřadu poradenství 
ohledně příslušných ustanovení 
a požadovaného obsahu žádosti o povolení. 
Poradenstvím poskytovaným zaměstnanci 
úřadu není dotčeno následné posuzování 
žádostí o povolení vědeckými komisemi a 
není pro ně zavazující. V zájmu zajištění 
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transparentnosti tohoto procesu by 
poradenství mělo být zveřejněno.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s duchem bodu odůvodnění č. 17 tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh 280
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poradenství poskytované zaměstnanci 
úřadu je zveřejněno na internetových 
stránkách úřadu. Tím není dotčeno 
následné posuzování žádostí o povolení 
vědeckými komisemi a není pro ně 
zavazující.

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 36 měsíců po vstupu tohoto nařízení v 
platnost Komise posoudí dopad tohoto 
článku na fungování úřadu. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat doplňkovému 
pracovnímu zatížení a mobilizaci 
zaměstnanců a tomu, zda to vede k 
posunu v přidělování zdrojů úřadu na 
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úkor činností veřejného zájmu.

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se rejstřík Unie obsahující 
studie zadané provozovateli podniků s 
cílem získat povolení podle potravinového
práva Unie. Provozovatelé podniků 
neprodleně oznámí úřadu předmět jakékoli 
studie zadané na podporu budoucí žádosti 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Rejstřík spravuje úřad.

1. Zřizuje se rejstřík Unie obsahující 
studie zadané provozovateli podniků s 
cílem získat povolení nebo obnovení podle 
potravinového práva Unie. Provozovatelé 
podniků neprodleně oznámí úřadu předmět 
všech zadaných studií a výzkumných 
zadání v rámci EU a mimo EU na podporu 
budoucí žádosti o povolení nebo obnovení 
podle potravinového práva Unie. Rejstřík 
spravuje úřad.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se rejstřík Unie obsahující 
studie zadané provozovateli podniků s 
cílem získat povolení podle potravinového 
práva Unie. Provozovatelé podniků 
neprodleně oznámí úřadu předmět jakékoli 
studie zadané na podporu budoucí žádosti 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Rejstřík spravuje úřad.

1. Zřizuje se rejstřík Unie obsahující 
studie zadané provozovateli podniků s 
cílem snažit se získat povolení nebo 
obnovení podle potravinového práva Unie. 
Provozovatelé podniků neprodleně oznámí 
úřadu předmět jakékoli studie zadané v EU 
i mimo ni na podporu budoucí žádosti 
o povolení podle potravinového práva 
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Unie. Rejstřík spravuje úřad.

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se rejstřík Unie obsahující 
studie zadané provozovateli podniků s 
cílem získat povolení podle potravinového 
práva Unie. Provozovatelé podniků 
neprodleně oznámí úřadu předmět jakékoli 
studie zadané na podporu budoucí žádosti 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Rejstřík spravuje úřad.

1. Zřizuje se rejstřík Unie obsahující 
studie zadané provozovateli podniků s 
cílem získat povolení podle potravinového 
práva Unie. Provozovatelé podniků 
neprodleně oznámí úřadu předmět a hlavní 
otázky výzkumu jakékoli studie zadané na 
podporu budoucí žádosti o povolení podle 
potravinového práva Unie. Rejstřík 
spravuje úřad.

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zřizuje se rejstřík Unie obsahující 
studie zadané provozovateli podniků s 
cílem získat povolení podle potravinového 
práva Unie. Provozovatelé podniků 
neprodleně oznámí úřadu předmět jakékoli 
studie zadané na podporu budoucí žádosti 
o povolení podle potravinového práva 
Unie. Rejstřík spravuje úřad.

1. Zřizuje se rejstřík Unie obsahující 
studie zadané provozovateli podniků ve 
vztahu k povolení, které se snaží získat
podle potravinového práva Unie. 
Provozovatelé podniků neprodleně oznámí 
úřadu předmět jakékoli studie týkající se
budoucí žádosti o povolení podle 
potravinového práva Unie. Rejstřík 
spravuje úřad.
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Or. en

Pozměňovací návrh 286
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznamovací povinnost stanovená 
v odstavci 1 se vztahuje rovněž na 
laboratoře Unie provádějící uvedené
studie.

2. Oznamovací povinnost stanovená 
v odstavci 1 se vztahuje rovněž na jakékoli 
instituce provádějící studie, včetně 
laboratoří, ústavů nebo univerzit.

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Údaje ze zadaného testu, které 
nebyly zaregistrovány, nebudou použity 
při posuzování rizik.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení, které zaručuje, že žadatelé si nebudou vybírat výsledky výzkumu, které jsou pro 
ně výhodné, ale všechny výsledky budou známé a dostupné, což umožní úplné hodnocení.

Pozměňovací návrh 288
Anja Hazekamp
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Předmět nebude povolen, dokud 
nebudou předloženy všechny údaje ze 
všech registrovaných studií.

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámené informace se zveřejní 
pouze v případě, že byla obdržena 
odpovídající žádost o povolení, a poté, co 
úřad rozhodl o zveřejnění doprovodných 
studií v souladu s článkem 38 a články 39 
až 39f.

3. Oznámené informace se zveřejní ve 
strukturované podobě na specializované 
internetové stránce agentury ve veřejném 
rejstříku studií v případě, že byla obdržena 
odpovídající žádost o povolení, 
a neprodleně poté, co úřad rozhodl 
o zveřejnění doprovodných studií 
v souladu s článkem 38 a články 39 až 39f. 
Při zveřejnění budou vždy uvedena jména 
autorů studií, kromě fyzických osob 
zapojených do testování na obratlovcích. 
Oznámené informace se zveřejní ve 
strukturované podobě na specializované 
internetové stránce agentury ve veřejném 
rejstříku studií v případě, že byla obdržena 
odpovídající žádost o povolení, 
a neprodleně poté, co úřad rozhodl 
o zveřejnění doprovodných studií 
v souladu s článkem 38 a články 39 až 
39f. Při zveřejnění budou vždy uvedena 
jména autorů studií, kromě fyzických osob 
zapojených do testování na obratlovcích.

Or. en
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Odůvodnění

Doporučení evropského veřejného ochránce práv: Umožňuje to kolegům ve výzkumu 
opakovat experimenty a veřejnosti kontrolovat, zda nemohou existovat střety zájmů.

Pozměňovací návrh 290
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámené informace se zveřejní 
pouze v případě, že byla obdržena 
odpovídající žádost o povolení, a poté, co 
úřad rozhodl o zveřejnění doprovodných 
studií v souladu s článkem 38 a články 39 
až 39f.

3. Oznámené informace se zveřejní 
pouze v případě, že byla obdržena 
odpovídající žádost o povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oznámené informace se zveřejní 
pouze v případě, že byla obdržena 
odpovídající žádost o povolení, a poté, co 
úřad rozhodl o zveřejnění doprovodných 
studií v souladu s článkem 38 a články 39 
až 39f.

3. Oznámené informace se zveřejní 
pouze v případě, že byla obdržena 
odpovídající žádost o povolení, a poté, co 
úřad rozhodl o zveřejnění doprovodných 
studií a zveřejnil svůj návrh vědeckého 
stanoviska v souladu s článkem 38 
a články 39 až 39f.

Or. en
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Pozměňovací návrh 292
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud si úřad vyžádá a obdrží 
dodatečné údaje od žadatele, jsou tyto 
údaje označeny jako takové, doplněny do 
unijního rejstříku a zveřejněny.

Or. en

Odůvodnění

Toto opatření bylo přidáno na návrh veřejného ochránce práv s cílem zabránit tomu, aby 
veřejnost měla dojem, že spis je neúplný.

Pozměňovací návrh 293
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Úřad stanoví ve svém vnitřním 
předpisu praktická opatření k provádění 
oznamovacích povinností stanovených 
v odstavcích 1 a 2, včetně toho, jaké 
důsledky může nedodržení oznamovací 
povinnosti mít. Uvedená opatření však 
musí být v souladu s tímto nařízením 
a jinými odvětvovými právními předpisy 
Unie v oblasti potravin.

4. Úřad stanoví ve svém vnitřním 
předpisu praktická opatření k provádění 
oznamovacích povinností stanovených 
v odstavcích 1 a 2, včetně toho, jaké 
důsledky může nedodržení oznamovací 
povinnosti mít. Uvedená opatření však 
musí být v souladu s tímto nařízením 
a jinými odvětvovými právními předpisy 
Unie v oblasti potravin. Provozovatelé 
podniků se mohou spoléhat při snaze 
získat povolení podle potravinového práva 
Unie pouze na studie, které oni a unijní 
laboratoře řádně oznámili úřadu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 294
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Úřad stanoví ve svém vnitřním 
předpisu praktická opatření k provádění 
oznamovacích povinností stanovených 
v odstavcích 1 a 2, včetně toho, jaké 
důsledky může nedodržení oznamovací 
povinnosti mít. Uvedená opatření však 
musí být v souladu s tímto nařízením 
a jinými odvětvovými právními předpisy 
Unie v oblasti potravin.

4. Úřad stanoví ve svém vnitřním 
předpisu praktická opatření k provádění 
oznamovacích povinností stanovených 
v odstavcích 1 a 2. Uvedená opatření však 
musí být v souladu s tímto nařízením 
a jinými odvětvovými právními předpisy 
Unie v oblasti potravin.

Or. en

Odůvodnění

Důsledky nedodržení oznamovací povinnosti by neměly být ponechány na vnitřních 
pravidlech. Měly by být upraveny v základním aktu viz pozměňovací návrh níže).

Pozměňovací návrh 295
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Sankce za porušení oznamovací 
povinnosti stanoví Komise v rámci aktu 
v přenesené pravomoci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 296
Martin Häusling

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 178/2002
Čl. 32 b – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Nedodržení oznamovací povinnosti 
vede k zamítnutí požadovaného povolení.

Or. en

Odůvodnění

Nedodržení formálních požadavků stanovených v nařízení by přirozeně mělo vést k zamítnutí 
povolení požadovaného žadatelem.
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