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Predlog spremembe 64
Martin Häusling

Osnutek zakonodajne resolucije
Navedba sklicevanja 2

Osnutek zakonodajne resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju člena 294(2) ter 
členov 43, 114 in 168(4)(b) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, na podlagi 
katerih je Komisija podala predlog 
Parlamentu (C8-0144/2018),

— ob upoštevanju člena 294(2) ter 
členov 43, 114, 168(4)(b) in 192(1) 
Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog 
Parlamentu (C8-0144/2018),

Or. en

Obrazložitev

Dovoljenje za gojenje ali za dajanje v promet genetsko spremenjenih organizmov, rastlin ali 
živali ter odobritve aktivnih snovi pesticidov imajo znaten učinek na naravno okolje in na 
zdravje ljudi; varstvo zdravja ljudi je del okoljske politike EU.

Predlog spremembe 65
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Uredba (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta20 določa 
splošna načela in zahteve živilske 
zakonodaje, da se oblikuje skupna podlaga 
za ukrepe glede živilske zakonodaje tako 
na ravni Unije kot na ravni držav članic. 
Med drugim določa, da mora živilska 
zakonodaja temeljiti na analizi tveganja, 
razen če to glede na okoliščine ali vrsto 
ukrepa ni primerno.

(1) Uredba (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta20 določa 
splošna načela in zahteve živilske 
zakonodaje, da se oblikuje skupna podlaga 
za ukrepe glede živilske zakonodaje tako 
na ravni Unije kot na ravni držav članic. 
Med drugim določa, da mora živilska 
zakonodaja temeljiti na analizi tveganja, 
razen če to glede na okoliščine ali vrsto 
ukrepa ni primerno, in bi jo bilo treba 
dopolniti s previdnostnim načelom.
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__________________ __________________

20 Uredba (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. 
januarja 2002 o določitvi splošnih načel in 
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost hrane in 
postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL 
L 31, 1.2.2002, str. 1).

20 Uredba (ES) št. 178/2002 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. 
januarja 2002 o določitvi splošnih načel in 
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi 
Evropske agencije za varnost hrane in 
postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL 
L 31, 1.2.2002, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Člen 7 Uredbe (ES) št. 178/2002 predvideva uporabo previdnostnega načela za posebne 
okoliščine, če obstaja znanstvena negotovost.

Predlog spremembe 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Drugi odstavek točke (a) člena 2(4) 
Direktive 2001/110/ES o medu določa, da 
če je med po poreklu iz več kakor ene 
države članice ali tretje države, se 
navedena oznaka lahko po potrebi 
nadomesti z eno izmed naslednjih oznak: 
„mešanica medu iz držav članic EU“, 
„mešanica medu iz držav, ki niso članice 
EU“ ali „mešanica medu iz držav članic 
EU in držav, ki niso članice EU“; ker 
oznaka „mešanica medu iz držav članic 
EU in držav, ki niso članice EU“ 
potrošniku ne ponuja dovolj informacij.

Or. en

Predlog spremembe 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Mnogi polnilci medu in trgovci 
danes zlorabljajo ta način označevanja, 
da bi zamolčali dejansko državo porekla 
ter delež medu, ki prihaja iz posameznih 
držav, saj so čedalje bolj ozaveščeni kupci 
nezaupljivi do prehranskih artiklov iz 
določenih držav.

Or. en

Predlog spremembe 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) Resolucija Evropskega parlamenta 
z dne 1. marca 2018 o možnostih in izzivih 
za čebelarski sektor EU izraža mnenje, da 
oznake, kot so „mešanica medu iz EU“, 
„mešanica medu, ki ni iz EU“, predvsem 
pa oznaka „mešanica medu iz EU in 
medu, ki ni iz EU“, potrošniku povsem 
skrijejo izvor medu in zato niso v skladu z 
načeli zakonodaje EU za varstvo 
potrošnikov (odstavek 58) in zato poziva, 
naj se namesto oznake „mešanica medu iz 
EU in medu, ki ni iz EU“ na etiketi 
navede, iz katere države ali držav 
natančno izvira med, uporabljen v 
končnem izdelku, in sicer v vrstnem redu, 
ki bo odražal odstotek vsebnosti medu iz 
posameznih držav v končnem izdelku 
(odstavek 59).

Or. en
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Predlog spremembe 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1d) Položaj na notranjem trgu z 
medom v EU se je po navedbah 
predstavnikov evropskih in nacionalnih 
čebelarskih organizacij poslabšal zaradi 
stalnega uvoza ponarejenega medu; ker 
EU tega ne bi več smela dopuščati in bi 
morala narediti pravi korak naprej, torej 
bi morala popraviti razdelek o 
označevanju v Direktivi 2001/110/ES o 
medu.

Or. en

Predlog spremembe 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1e) Sedanja pravila ne obravnavajo 
goljufij s predelanimi izdelki, kot so keksi, 
žitni kosmiči za zajtrk, slaščice itd.; ker 
lahko oznaka „med“ potrošnika zavaja 
glede prave sestave določenega proizvoda, 
saj se pogosto uporabi v primerih, ko je 
manj kot 50 % vsebnosti sladkorja v 
proizvodu dejansko iz medu; ker je treba 
predpise glede označevanja živil popraviti 
tudi na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 71
Mireille D'Ornano
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri oceni Uredbe (ES) št. 178/2002 
(„preverjanje ustreznosti splošne živilske 
zakonodaje“) je bilo ugotovljeno, da se 
obveščanje o tveganju na splošno ne šteje 
za dovolj učinkovito, kar vpliva na 
zaupanje potrošnikov v rezultat postopka 
analize tveganja.

(3) Pri oceni Uredbe (ES) št. 178/2002 
(„preverjanje ustreznosti splošne živilske 
zakonodaje“) je bilo ugotovljeno, da se 
obveščanje o tveganju na splošno ne šteje
za dovolj učinkovito, kar vpliva na 
zaupanje potrošnikov v rezultat postopka 
analize tveganja. Zaupanje potrošnikov je 
na splošno upadlo, ko je agencija 
pokazala očitno pomanjkanje 
objektivnosti pri analizi tveganja za 
zdravje ljudi pri uporabi glifosata, saj ga 
je opredelila kot neškodljivega, medtem ko 
ga je mednarodni center za odkrivanje 
raka razglasil za „verjetno rakotvornega“.

__________________ __________________

21 Delovni dokument služb Komisije 
„The REFIT evaluation of the General 
Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)“ („Ocena splošne živilske 
zakonodaje (Uredbe (ES) št. 178/2002) v 
okviru programa REFIT“), SWD(2018) 38 
final, z dne 15. januarja 2018.

21 Delovni dokument služb Komisije 
„The REFIT evaluation of the General 
Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)“ („Ocena splošne živilske 
zakonodaje (Uredbe (ES) št. 178/2002) v 
okviru programa REFIT“), 
SWD(2018)0038, z dne 15. januarja 2018.

Or. fr

Predlog spremembe 72
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Pri oceni Uredbe (ES) št. 178/2002 
(„preverjanje ustreznosti splošne živilske 
zakonodaje“) je bilo ugotovljeno, da se 
obveščanje o tveganju na splošno ne šteje 
za dovolj učinkovito, kar vpliva na 
zaupanje potrošnikov v rezultat postopka
analize tveganja.

(3) Pri oceni Uredbe (ES) št. 178/2002 
(„preverjanje ustreznosti splošne živilske 
zakonodaje“) je bilo ugotovljeno, da se 
obveščanje o tveganju na splošno ne šteje 
za dovolj učinkovito, kar vpliva na 
zaupanje potrošnikov v postopek analize 
tveganja in različne deležnike.
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21 Delovni dokument služb Komisije „The 
REFIT evaluation of the General Food 
Law (Regulation (EC) No 178/2002)“ 
(„Ocena splošne živilske zakonodaje 
(Uredbe (ES) št. 178/2002) v okviru 
programa REFIT“), SWD(2018) 38 final, z 
dne 15. januarja 2018.

21 Delovni dokument služb Komisije „The 
REFIT evaluation of the General Food 
Law (Regulation (EC) No 178/2002)“ 
(„Ocena splošne živilske zakonodaje 
(Uredbe (ES) št. 178/2002) v okviru 
programa REFIT“), SWD(2018) 38 final, z 
dne 15. januarja 2018.

Or. en

Predlog spremembe 73
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zato je treba zagotoviti celovit in 
stalen postopek obveščanja o tveganju med 
celotnim postopkom analize tveganja, ki 
vključuje odgovorne za oceno tveganja in 
odgovorne za obvladovanje tveganja na 
ravni Unije in nacionalni ravni. Navedeni
postopek bi bilo treba združiti z odprtim 
dialogom med vsemi zainteresiranimi 
stranmi, da se zagotovita skladnost in 
doslednost v postopku analize tveganja.

(4) Zato je treba zagotoviti celovit in 
stalen postopek obveščanja o tveganju med 
celotnim postopkom analize tveganja, ki 
vključuje odgovorne za oceno tveganja in 
odgovorne za obvladovanje tveganja na 
ravni Unije in nacionalni ravni. Z 
navedenim postopkom bi se povrnilo 
zaupanje državljanov, da je celoten
postopek podprt s ciljem te uredbe, ki je 
zagotoviti visoko raven varovanja življenja 
in zdravja ljudi ter varstva interesov 
potrošnika. Zato bi ga bilo treba združiti z 
odprtim dialogom med vsemi 
zainteresiranimi stranmi, zlasti javnostjo, 
da bi  se zagotovili skladnost in doslednost 
v postopku analize tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Da bi pridobili zaupanje javnosti, morata imeti komunikacija in trženje procesa dejansko 
vsebino, ki bo konkretno prikazala in dokazala izboljšanje, sicer bo vsaka sprememba 
obsojena na neuspeh.
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Predlog spremembe 74
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zato je treba zagotoviti celovit in 
stalen postopek obveščanja o tveganju med 
celotnim postopkom analize tveganja, ki 
vključuje odgovorne za oceno tveganja in 
odgovorne za obvladovanje tveganja na 
ravni Unije in nacionalni ravni. Navedeni 
postopek bi bilo treba združiti z odprtim 
dialogom med vsemi zainteresiranimi 
stranmi, da se zagotovita skladnost in 
doslednost v postopku analize tveganja.

(4) Zato je treba zagotoviti celovit in 
stalen postopek obveščanja o tveganju med 
celotnim postopkom analize tveganja, ki 
vključuje odgovorne za oceno tveganja in 
odgovorne za obvladovanje tveganja na 
ravni Unije in nacionalni ravni. Navedeni 
postopek bi bilo treba združiti z odprtim 
dialogom med vsemi zainteresiranimi 
stranmi, da se zagotovita skladnost in 
doslednost v postopku analize tveganja. 
Širše gledano bi bilo treba natančno 
preučiti vprašanje neodvisnosti pri 
strokovnih ocenah agencije.

Or. fr

Predlog spremembe 75
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zato je treba zagotoviti celovit in 
stalen postopek obveščanja o tveganju med 
celotnim postopkom analize tveganja, ki 
vključuje odgovorne za oceno tveganja in
odgovorne za obvladovanje tveganja na 
ravni Unije in nacionalni ravni. Navedeni 
postopek bi bilo treba združiti z odprtim 
dialogom med vsemi zainteresiranimi 
stranmi, da se zagotovita skladnost in 
doslednost v postopku analize tveganja.

(4) Zato je treba zagotoviti celovit, 
stalen in vključujoč postopek obveščanja o 
tveganju med celotnim postopkom analize 
tveganja, ki vključuje odgovorne za oceno 
tveganja, odgovorne za obvladovanje 
tveganja in vse zainteresirane strani na 
ravni Unije in nacionalni ravni.

Or. en
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Predlog spremembe 76
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zato je treba zagotoviti celovit in 
stalen postopek obveščanja o tveganju med 
celotnim postopkom analize tveganja, ki 
vključuje odgovorne za oceno tveganja in 
odgovorne za obvladovanje tveganja na 
ravni Unije in nacionalni ravni. Navedeni 
postopek bi bilo treba združiti z odprtim 
dialogom med vsemi zainteresiranimi 
stranmi, da se zagotovita skladnost in 
doslednost v postopku analize tveganja.

(4) Zato je treba zagotoviti celovit in 
stalen postopek obveščanja o tveganju med 
celotnim postopkom analize tveganja, ki 
vključuje odgovorne za oceno tveganja in 
odgovorne za obvladovanje tveganja na 
ravni Unije in nacionalni ravni. Navedeni 
postopek bi bilo treba združiti z odprtim 
dialogom med vsemi zainteresiranimi 
stranmi, da se zagotovijo izključna 
prevlada javnega interesa ter natančnost
in doslednost v postopku analize tveganja.

Or. it

Predlog spremembe 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zato je treba zagotoviti celovit in 
stalen postopek obveščanja o tveganju med 
celotnim postopkom analize tveganja, ki 
vključuje odgovorne za oceno tveganja in 
odgovorne za obvladovanje tveganja na 
ravni Unije in nacionalni ravni. Navedeni 
postopek bi bilo treba združiti z odprtim 
dialogom med vsemi zainteresiranimi 
stranmi, da se zagotovita skladnost in 
doslednost v postopku analize tveganja.

(4) Zato je treba zagotoviti celovit, 
stalen in vključujoč postopek obveščanja o 
tveganju med celotnim postopkom analize 
tveganja, ki vključuje odgovorne za oceno 
tveganja in odgovorne za obvladovanje 
tveganja na ravni Unije in nacionalni ravni. 
Navedeni postopek bi bilo treba združiti z 
odprtim dialogom med vsemi 
zainteresiranimi stranmi, da se zagotovijo 
razširjenost javnega interesa, natančnost
in doslednost v postopku analize tveganja.

Or. en
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Predlog spremembe 78
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti skladni, ustrezni in pravočasni 
razlagi ugotovitev ocene tveganja ter tudi 
načinov, kako te pripomorejo k 
odločitvam za obvladovanje tveganja, 
skupaj z drugimi upoštevanja vrednimi 
dejavniki, kadar je to ustrezno.

(5) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti jasni, objektivni in pravočasni 
objavi ugotovitev ocene tveganja ter tudi 
natančnim informacijam o izdelavi, 
razpravi in sprejetju odločitev za 
obvladovanje tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti skladni, ustrezni in pravočasni 
razlagi ugotovitev ocene tveganja ter tudi 
načinov, kako te pripomorejo k odločitvam 
za obvladovanje tveganja, skupaj z drugimi 
upoštevanja vrednimi dejavniki, kadar je to 
ustrezno.

(5) Posebno pozornost bi bilo treba 
nameniti jasni, objektivni in pravočasni 
razlagi ugotovitev ocene tveganja ter tudi 
načinov, kako te pripomorejo k odločitvam 
za obvladovanje tveganja, skupaj z drugimi 
upoštevanja vrednimi dejavniki, kadar je to 
ustrezno.

Or. en

Predlog spremembe 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) V splošni živilski zakonodaji v 
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zvezi z njenim ciljem ni opredelitve 
„drugih upoštevanja vrednih dejavnikov“. 
To načelo bi se moralo vedno uporabljati 
na podlagi vsakega posameznega primera, 
ker pa ni splošnih smernic o uporabi in 
razlagi načela, je njegova uporaba 
nedosledna. Zato bi Komisija morala 
zagotoviti osnutek splošnih smernic glede 
uporabe tega načela.

Or. en

Predlog spremembe 81
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V ta namen je treba določiti splošne 
cilje in načela obveščanja o tveganju, ob 
upoštevanju vloge odgovornih za oceno 
tveganja in odgovornih za obvladovanje 
tveganja.

(6) V ta namen je treba določiti splošne 
cilje in načela obveščanja o tveganju, ob 
upoštevanju izraženih pričakovanj 
državljanov in vloge odgovornih za oceno 
tveganja in odgovornih za obvladovanje 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 82
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Na podlagi teh splošnih ciljev in 
načel bi bilo treba vzpostaviti splošni načrt 
obveščanja o tveganju v tesnem 
sodelovanju z Agencijo in državami 
članicami, po ustreznih javnih 
posvetovanjih.

(7) Na podlagi teh splošnih ciljev in 
načel bi bilo treba po ustreznih javnih 
posvetovanjih vzpostaviti splošni načrt 
obveščanja o tveganju v tesnem 
sodelovanju z Agencijo, državami 
članicami in njihovimi zdravstvenimi 
organi, ki so pogosto bolj neodvisni kot 
agencija.
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Or. fr

Predlog spremembe 83
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V splošnem načrtu bi morali biti 
opredeljeni ključni dejavniki, ki jih je treba 
upoštevati pri dejavnostih obveščanja o 
tveganju, kot so različne ravni tveganja, 
vrsta tveganja in njegove morebitne 
posledice za javno zdravje, koga in kaj 
tveganje neposredno ali posredno 
prizadene, ravni izpostavljenosti tveganju, 
zmožnost obvladovanja tveganja in drugi 
dejavniki, ki vplivajo na dojemanje 
tveganja, vključno s stopnjo nujnosti, 
veljavnim zakonodajnim okvirom in 
razmerami na zadevnem trgu. V splošnem 
načrtu bi morali biti opredeljeni tudi orodja 
in kanali, ki jih je treba uporabiti, ter 
vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za 
zagotovitev usklajenega obveščanja o 
tveganju.

(8) V splošnem načrtu bi morala biti 
določena praktična ureditev za dajanje 
javnosti na voljo potrebnih informacij za 
doseganje visoke ravni preglednosti 
postopka obvladovanja tveganja. V njem 
bi morali biti opredeljeni ključni dejavniki, 
ki jih je treba upoštevati pri dejavnostih 
obveščanja o tveganju, kot so različne 
ravni tveganja, vrsta tveganja in njegove 
morebitne posledice za javno zdravje, koga 
in kaj tveganje neposredno ali posredno 
prizadene, ravni izpostavljenosti tveganju, 
zmožnost obvladovanja tveganja in drugi 
dejavniki, ki vplivajo na dojemanje 
tveganja, vključno s stopnjo nujnosti, 
veljavnim zakonodajnim okvirom in 
razmerami na zadevnem trgu. V splošnem 
načrtu bi morali biti opredeljeni tudi orodja 
in kanali, ki jih je treba uporabiti, ter 
vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za 
zagotovitev učinkovitega obveščanja o 
tveganju.

Or. en

Predlog spremembe 84
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V splošnem načrtu bi morali biti (8) V splošnem načrtu bi morali biti 
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opredeljeni ključni dejavniki, ki jih je treba 
upoštevati pri dejavnostih obveščanja o 
tveganju, kot so različne ravni tveganja, 
vrsta tveganja in njegove morebitne 
posledice za javno zdravje, koga in kaj 
tveganje neposredno ali posredno 
prizadene, ravni izpostavljenosti tveganju, 
zmožnost obvladovanja tveganja in drugi 
dejavniki, ki vplivajo na dojemanje 
tveganja, vključno s stopnjo nujnosti, 
veljavnim zakonodajnim okvirom in 
razmerami na zadevnem trgu. V splošnem 
načrtu bi morali biti opredeljeni tudi orodja 
in kanali, ki jih je treba uporabiti, ter 
vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za 
zagotovitev usklajenega obveščanja o 
tveganju.

opredeljeni ključni dejavniki, ki jih je treba 
upoštevati pri dejavnostih obveščanja o 
tveganju, kot so nevarnost, različne ravni 
tveganja, vrsta tveganja in njegove 
morebitne posledice za javno zdravje, 
zdravje živali in okolje, koga in kaj 
tveganje neposredno ali posredno 
prizadene, ravni izpostavljenosti tveganju, 
zmožnost kolikor je mogoče zmanjšati ali 
obvladovati tveganje in drugi dejavniki, ki 
vplivajo na dojemanje tveganja, vključno s 
stopnjo nujnosti, obstoječim ali 
neobstoječim zakonodajnim okvirom in 
razmerami. V splošnem načrtu bi morali 
biti opredeljeni tudi orodja in kanali, ki jih 
je treba uporabiti, ter vzpostavljeni ustrezni 
mehanizmi za zagotovitev usklajenega 
obveščanja o tveganju.

Or. en

Predlog spremembe 85
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V splošnem načrtu bi morali biti 
opredeljeni ključni dejavniki, ki jih je treba 
upoštevati pri dejavnostih obveščanja o 
tveganju, kot so različne ravni tveganja, 
vrsta tveganja in njegove morebitne 
posledice za javno zdravje, koga in kaj 
tveganje neposredno ali posredno 
prizadene, ravni izpostavljenosti tveganju, 
zmožnost obvladovanja tveganja in drugi 
dejavniki, ki vplivajo na dojemanje 
tveganja, vključno s stopnjo nujnosti, 
veljavnim zakonodajnim okvirom in 
razmerami na zadevnem trgu. V splošnem 
načrtu bi morali biti opredeljeni tudi orodja 
in kanali, ki jih je treba uporabiti, ter 
vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za 
zagotovitev usklajenega obveščanja o 

(8) V splošnem načrtu bi morali biti 
opredeljeni ključni dejavniki, ki jih je treba 
upoštevati, ter način, kako jih razvrstiti po 
pomembnosti pri dejavnostih obveščanja o 
tveganju, kot so različne ravni tveganja, 
vrsta tveganja in njegove morebitne 
posledice za javno zdravje, koga in kaj 
tveganje neposredno ali posredno 
prizadene, ravni izpostavljenosti tveganju, 
zmožnost obvladovanja tveganja in drugi 
dejavniki, ki vplivajo na dojemanje 
tveganja, vključno s stopnjo nujnosti, 
veljavnim zakonodajnim okvirom in 
razmerami na zadevnem trgu. V splošnem 
načrtu bi morali biti opredeljeni tudi orodja 
in kanali, ki jih je treba uporabiti, ter 
vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za 
zagotovitev usklajenega obveščanja o 
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tveganju. tveganju.

Or. fr

Predlog spremembe 86
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) V splošnem načrtu bi morali biti 
opredeljeni ključni dejavniki, ki jih je treba 
upoštevati pri dejavnostih obveščanja o 
tveganju, kot so različne ravni tveganja, 
vrsta tveganja in njegove morebitne 
posledice za javno zdravje, koga in kaj 
tveganje neposredno ali posredno 
prizadene, ravni izpostavljenosti tveganju, 
zmožnost obvladovanja tveganja in drugi 
dejavniki, ki vplivajo na dojemanje 
tveganja, vključno s stopnjo nujnosti, 
veljavnim zakonodajnim okvirom in 
razmerami na zadevnem trgu. V splošnem 
načrtu bi morali biti opredeljeni tudi orodja 
in kanali, ki jih je treba uporabiti, ter 
vzpostavljeni ustrezni mehanizmi za 
zagotovitev usklajenega obveščanja o 
tveganju.

(8) V splošnem načrtu bi morali biti 
opredeljeni ključni dejavniki, ki jih je treba 
upoštevati pri dejavnostih obveščanja o 
tveganju, kot so različne ravni tveganja, 
vrsta tveganja in njegove morebitne 
posledice za javno zdravje, koga in kaj 
tveganje neposredno ali posredno 
prizadene, ravni izpostavljenosti tveganju, 
zmožnost obvladovanja tveganja, ukrepi za 
blažitev tveganja in drugi dejavniki, ki 
vplivajo na dojemanje tveganja, vključno s 
stopnjo nujnosti, veljavnim zakonodajnim 
okvirom in razmerami na zadevnem trgu. 
V splošnem načrtu bi morali biti 
opredeljeni tudi orodja in kanali, ki jih je 
treba uporabiti, ter vzpostavljeni ustrezni 
mehanizmi za zagotovitev usklajenega 
obveščanja o tveganju.

Or. en

Predlog spremembe 87
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Zaupanje potrošnikov v varnost 
hrane zaradi niza obširnih incidentov 
plahni. Treba je izboljšati obveščanje 
javnosti o takih incidentih, tudi o tistih, ki 
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so posledica morebitnih namernih kršitev 
veljavne zakonodaje Unije, ki so posledica 
goljufivega ali zavajajočega ravnanja.

Or. en

Predlog spremembe 88
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Preglednost postopka ocenjevanja 
tveganja prispeva k temu, da potrošniki in 
splošna javnost v večji meri priznavajo 
legitimnost Agencije za izpolnjevanje 
njenih nalog, povečuje njihovo zaupanje v 
delo Agencije ter zagotavlja, da je 
Agencija bolj odgovorna državljanom 
Unije v demokratičnem sistemu. Zato je 
bistveno ohraniti zaupanje splošne javnosti 
in drugih zainteresiranih strani v postopek 
analize tveganja, na katerem temelji 
živilska zakonodaja Unije, in zlasti v 
ocenjevanje tveganja, vključno z 
organizacijo in neodvisnostjo Agencije ter 
preglednostjo.

(9) Preglednost postopka ocenjevanja 
tveganja prispeva k temu, da potrošniki in 
splošna javnost v večji meri priznavajo 
legitimnost Agencije za izpolnjevanje 
njenih nalog, povečuje njihovo zaupanje v 
delo Agencije ter zagotavlja, da je 
Agencija bolj odgovorna državljanom 
Unije v demokratičnem sistemu. Zato je 
bistveno ohraniti zaupanje splošne javnosti 
in drugih zainteresiranih strani v postopek 
analize tveganja, na katerem temelji 
živilska zakonodaja Unije, in zlasti v 
ocenjevanje tveganja, vključno z 
organizacijo in neodvisnostjo Agencije ter 
preglednostjo. Zaradi nedavnih škandalov, 
ki so omajali ugled agencije, zlasti glede 
njene neodvisnosti, je težko doseči cilj 
„zaupanja javnosti“.

Or. fr

Predlog spremembe 89
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Preglednost postopka ocenjevanja 
tveganja prispeva k temu, da potrošniki in 

(9) Izboljšanje preglednosti postopka 
ocenjevanja tveganja bi prispevala k temu, 
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splošna javnost v večji meri priznavajo
legitimnost Agencije za izpolnjevanje 
njenih nalog, povečuje njihovo zaupanje v 
delo Agencije ter zagotavlja, da je 
Agencija bolj odgovorna državljanom 
Unije v demokratičnem sistemu. Zato je 
bistveno ohraniti zaupanje splošne 
javnosti in drugih zainteresiranih strani v 
postopek analize tveganja, na katerem 
temelji živilska zakonodaja Unije, in zlasti 
v ocenjevanje tveganja, vključno z 
organizacijo in neodvisnostjo Agencije ter 
preglednostjo.

da bi potrošniki in splošna javnost v večji 
meri priznali legitimnost Agencije za 
izpolnjevanje njenih nalog, povečala bi
njihovo zaupanje v delo Agencije ter 
zagotovila, da je Agencija bolj odgovorna 
državljanom Unije v demokratičnem 
sistemu.

Or. en

Predlog spremembe 90
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Preglednost postopka ocenjevanja 
tveganja prispeva k temu, da potrošniki in 
splošna javnost v večji meri priznavajo 
legitimnost Agencije za izpolnjevanje 
njenih nalog, povečuje njihovo zaupanje v 
delo Agencije ter zagotavlja, da je 
Agencija bolj odgovorna državljanom 
Unije v demokratičnem sistemu. Zato je 
bistveno ohraniti zaupanje splošne javnosti 
in drugih zainteresiranih strani v postopek 
analize tveganja, na katerem temelji 
živilska zakonodaja Unije, in zlasti v 
ocenjevanje tveganja, vključno z 
organizacijo in neodvisnostjo Agencije ter 
preglednostjo.

(9) Pomanjkanje preglednosti
postopka ocenjevanja tveganja je 
prispevalo k temu, da Agencija pri 
izpolnjevanju svojih nalog izgublja 
legitimnost v očeh potrošnikov in splošne 
javnosti, da njihovo zaupanje v delo 
Agencije plahni ter da Agencija ni postala
bolj odgovorna državljanom Unije v 
demokratičnem sistemu. Zato je bistveno 
ponovno zgraditi zaupanje splošne javnosti 
in drugih zainteresiranih strani v postopek 
analize tveganja, na katerem temelji 
živilska zakonodaja Unije, in zlasti v 
ocenjevanje tveganja, vključno z 
delovanjem in neodvisnostjo Agencije ter 
preglednostjo.

Or. en

Predlog spremembe 91
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Preglednost postopka ocenjevanja 
tveganja prispeva k temu, da potrošniki in 
splošna javnost v večji meri priznavajo 
legitimnost Agencije za izpolnjevanje 
njenih nalog, povečuje njihovo zaupanje v 
delo Agencije ter zagotavlja, da je 
Agencija bolj odgovorna državljanom 
Unije v demokratičnem sistemu. Zato je 
bistveno ohraniti zaupanje splošne javnosti 
in drugih zainteresiranih strani v postopek 
analize tveganja, na katerem temelji 
živilska zakonodaja Unije, in zlasti v 
ocenjevanje tveganja, vključno z 
organizacijo in neodvisnostjo Agencije ter 
preglednostjo.

(9) Preglednost postopka ocenjevanja 
tveganja prispeva k temu, da potrošniki in 
splošna javnost priznavajo legitimnost 
Agencije za izpolnjevanje njenih nalog, 
povečuje njihovo zaupanje v delo Agencije 
ter zagotavlja, da je Agencija bolj 
odgovorna državljanom Unije v 
demokratičnem sistemu. Zato je bistveno 
ponovno zgraditi zaupanje splošne javnosti 
in drugih zainteresiranih strani v postopek 
analize tveganja, na katerem temelji
živilska zakonodaja Unije, in zlasti v 
ocenjevanje tveganja, vključno z 
organizacijo in neodvisnostjo Agencije ter 
preglednostjo.

Or. en

Predlog spremembe 92
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Sestavo upravnega odbora Agencije 
je primerno uskladiti s skupnim pristopom 
k decentraliziranim agencijam, v skladu s 
skupno izjavo Evropskega parlamenta, 
Sveta Evropske unije in Evropske komisije 
o decentraliziranih agencijah iz leta 2012.

(10) Sestavo upravnega odbora Agencije 
je primerno uskladiti s skupnim pristopom 
k decentraliziranim agencijam, v skladu s 
skupno izjavo Evropskega parlamenta, 
Sveta Evropske unije in Evropske komisije 
o decentraliziranih agencijah iz leta 2012 
22, hkrati pa ohraniti jasno ločevanje med 
oceno in obvladovanjem tveganja.

__________________ __________________

https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_s
l.pdf.

https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_s
l.pdf.
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Or. en

Predlog spremembe 93
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Izkušnje kažejo, da je vloga 
upravnega odbora Agencije usmerjena v 
upravne in finančne vidike in ne vpliva na 
neodvisnost njenega znanstvenega dela. 
Zato je v upravni odbor Agencije primerno 
vključiti predstavnike vseh držav članic, 
hkrati pa zagotoviti, da imajo navedeni 
predstavniki izkušnje zlasti na področju 
ocenjevanja tveganja.

(11) Izkušnje kažejo, da je vloga 
upravnega odbora Agencije razen v 
ocenjevanje tveganja usmerjena tudi v 
upravne in finančne vidike in ne vpliva na 
neodvisnost njenega znanstvenega dela. 
Zato je v upravni odbor Agencije primerno 
vključiti predstavnike vseh držav članic, 
Komisije in Parlamenta, hkrati pa 
zagotoviti, da imajo navedeni predstavniki 
izkušnje zlasti na področju ocenjevanja 
tveganja in da se prepreči navzkrižje 
interesov.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna prilagoditev, da se upoštevajo imenovane osebe Komisije in Parlamenta, kot je 
Komisija predlagala v členu 21(1a)c. Poleg tega se države članice pozivajo, naj imenujejo 
člane, ki so visoko usposobljeni na področju ocenjevanja tveganja v zvezi z varnostjo hrane in 
zakonodajo o varnosti prehranske verige ter s tem povezano politiko, kot je določeno v 
členu 8c(2), zato je zavajajoče, da se poudarjajo samo upravni in finančni vidiki.

Predlog spremembe 94
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Izkušnje kažejo, da je vloga 
upravnega odbora Agencije usmerjena v 
upravne in finančne vidike in ne vpliva na 
neodvisnost njenega znanstvenega dela.

(11) Izkušnje kažejo, da je vloga 
upravnega odbora Agencije usmerjena v 
upravne in finančne vidike in ne vpliva na 
neodvisnost njenega znanstvenega dela. 
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Zato je v upravni odbor Agencije primerno 
vključiti predstavnike vseh držav članic, 
hkrati pa zagotoviti, da imajo navedeni 
predstavniki izkušnje zlasti na področju 
ocenjevanja tveganja.

Primerno je, da se v upravni odbor 
Agencije vključijo predstavniki vseh držav 
članic, hkrati pa zagotovi, da imajo 
navedeni predstavniki izkušnje zlasti na 
področju ocenjevanja tveganja.

Or. fr

Predlog spremembe 95
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Upravni odbor bi bilo treba izbrati 
tako, da se zagotovijo najvišji standardi 
strokovne usposobljenosti in širok obseg 
ustreznih izkušenj predstavnikov držav 
članic, Evropskega parlamenta in Komisije.

(12) Upravni odbor bi bilo treba izbrati 
tako, da se zagotovijo najvišji standardi 
strokovne usposobljenosti, 
nepristranskosti, neodvisnosti, odsotnost 
navzkrižja interesov in širok obseg 
ustreznih izkušenj predstavnikov držav 
članic, Evropskega parlamenta, Komisije in 
civilne družbe.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je politična tvorba, zato je nujno, da je kdorkoli že je imenovan, zavezan 
pravilom glede nepristranskosti in navzkrižja interesov.

Predlog spremembe 96
Nicola Caputo

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Upravni odbor bi bilo treba izbrati 
tako, da se zagotovijo najvišji standardi 
strokovne usposobljenosti in širok obseg 
ustreznih izkušenj predstavnikov držav 

(12) Upravni odbor bi bilo treba izbrati 
med predstavniki držav članic, 
Evropskega parlamenta in Komisije, da se 
zagotovijo najvišji standardi strokovne 
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članic, Evropskega parlamenta in 
Komisije.

usposobljenosti, zavezanost k varovanju 
zdravja in okolja in ustrezne izkušnje na 
področju v njegovi pristojnosti.

Or. it

Predlog spremembe 97
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje so bile ugotovljene 
nekatere pomanjkljivosti pri dolgoročni 
zmogljivosti Agencije za ohranjanje 
strokovnega znanja na visoki ravni. Zlasti 
se je zmanjšalo število kandidatov, ki se 
prijavljajo za člane znanstvenih svetov. 
Sistem je zato treba okrepiti, države članice 
pa bi morale imeti aktivnejšo vlogo pri 
zagotavljanju zadostnega nabora 
strokovnjakov za izpolnjevanje potreb 
sistema Unije za ocenjevanje tveganja v 
smislu visoke ravni strokovnega znanja, 
neodvisnosti in večdisciplinarnega 
strokovnega znanja.

(13) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje so bile ugotovljene 
nekatere pomanjkljivosti pri dolgoročni 
zmogljivosti Agencije za ohranjanje 
strokovnega znanja na visoki ravni. Zlasti 
se je zmanjšalo število kandidatov, ki se 
prijavljajo za člane znanstvenih svetov. 
Sistem je zato treba okrepiti, države članice 
pa bi morale imeti aktivnejšo vlogo pri 
zagotavljanju zadostnega nabora 
strokovnjakov za izpolnjevanje potreb 
sistema Unije za ocenjevanje tveganja v 
smislu visoke ravni strokovnega znanja, 
neodvisnosti in večdisciplinarnega 
strokovnega znanja, ne da bi to znižalo 
kakovost strokovnega znanja pri 
nacionalnih zdravstvenih organih.

Or. fr

Predlog spremembe 98
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje so bile ugotovljene 
nekatere pomanjkljivosti pri dolgoročni 
zmogljivosti Agencije za ohranjanje 

(13) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje so bile ugotovljene 
nekatere pomanjkljivosti pri dolgoročni 
zmogljivosti Agencije za ohranjanje 
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strokovnega znanja na visoki ravni. Zlasti 
se je zmanjšalo število kandidatov, ki se 
prijavljajo za člane znanstvenih svetov. 
Sistem je zato treba okrepiti, države 
članice pa bi morale imeti aktivnejšo vlogo 
pri zagotavljanju zadostnega nabora 
strokovnjakov za izpolnjevanje potreb 
sistema Unije za ocenjevanje tveganja v 
smislu visoke ravni strokovnega znanja, 
neodvisnosti in večdisciplinarnega 
strokovnega znanja.

strokovnega znanja na visoki ravni prek 
strokovnega osebja. Zlasti se je zmanjšalo 
število kandidatov, ki se prijavljajo za 
člane znanstvenih svetov, in treba bi bilo 
proučiti, kaj je razlog za ta upad. Sistem 
mora spodbujati kandidate k prijavi, 
države članice pa bi morale imeti 
aktivnejšo vlogo pri zagotavljanju 
zadostnega nabora strokovnjakov za 
izpolnjevanje potreb sistema Unije za 
ocenjevanje tveganja v smislu visoke ravni 
strokovnega znanja, neodvisnosti in 
večdisciplinarnega strokovnega znanja.

Or. en

Predlog spremembe 99
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje so bile ugotovljene 
nekatere pomanjkljivosti pri dolgoročni 
zmogljivosti Agencije za ohranjanje 
strokovnega znanja na visoki ravni. Zlasti 
se je zmanjšalo število kandidatov, ki se 
prijavljajo za člane znanstvenih svetov. 
Sistem je zato treba okrepiti, države 
članice pa bi morale imeti aktivnejšo 
vlogo pri zagotavljanju zadostnega nabora
strokovnjakov za izpolnjevanje potreb 
sistema Unije za ocenjevanje tveganja v 
smislu visoke ravni strokovnega znanja, 
neodvisnosti in večdisciplinarnega 
strokovnega znanja.

(13) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje so bile ugotovljene 
nekatere pomanjkljivosti pri dolgoročni 
zmogljivosti Agencije za ohranjanje 
strokovnega znanja na visoki ravni. Zlasti 
se je zmanjšalo število kandidatov, ki se 
prijavljajo za člane znanstvenih svetov. 
Države članice bi morale podpirati 
razširjanje razpisov Agencije za prijavo 
interesa za članstvo v znanstvenih svetih 
in znanstvenem odboru, da bi se zagotovil 
zadosten nabor strokovnjakov za 
izpolnjevanje potreb sistema Unije za 
ocenjevanje tveganja v smislu visoke ravni 
strokovnega znanja, neodvisnosti in 
večdisciplinarnega strokovnega znanja.

Or. en

Predlog spremembe 100
Anja Hazekamp
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje so bile ugotovljene 
nekatere pomanjkljivosti pri dolgoročni 
zmogljivosti Agencije za ohranjanje 
strokovnega znanja na visoki ravni. Zlasti 
se je zmanjšalo število kandidatov, ki se 
prijavljajo za člane znanstvenih svetov. 
Sistem je zato treba okrepiti, države članice 
pa bi morale imeti aktivnejšo vlogo pri 
zagotavljanju zadostnega nabora 
strokovnjakov za izpolnjevanje potreb 
sistema Unije za ocenjevanje tveganja v 
smislu visoke ravni strokovnega znanja, 
neodvisnosti in večdisciplinarnega 
strokovnega znanja.

(13) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje so bile ugotovljene 
nekatere pomanjkljivosti pri dolgoročni 
zmogljivosti Agencije za ohranjanje 
strokovnega znanja na visoki ravni. Zlasti 
se je zmanjšalo število kandidatov, ki se 
prijavljajo za člane znanstvenih svetov. 
Sistem je zato treba okrepiti, države članice 
pa bi morale imeti aktivnejšo vlogo pri 
zagotavljanju zadostnega nabora 
neodvisnih strokovnjakov za izpolnjevanje 
potreb sistema Unije za ocenjevanje 
tveganja v smislu visoke ravni strokovnega 
znanja, neodvisnosti in večdisciplinarnega 
strokovnega znanja.

Or. en

Predlog spremembe 101
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da predlog članov znanstvenih 
svetov s strani držav članic, izbor članov, 
ki ga opravi izvršni direktor Agencije, in 
njihovo imenovanje, ki ga opravi upravni 
odbor Agencije, temeljijo na strogih 
merilih, ki zagotavljajo odličnost in 
neodvisnost strokovnjakov in hkrati 
potrebno večdisciplinarno strokovno 
znanje vsakega sveta. Zato je prav tako 
nujno, da je v izbor in imenovanje 
navedenih znanstvenih strokovnjakov 
vključen tudi izvršni direktor, katerega 

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da predlog članov znanstvenih 
svetov s strani držav članic, izbor članov, 
ki ga opravi izvršni direktor Agencije, in 
njihovo imenovanje, ki ga opravi upravni 
odbor Agencije, temeljijo na strogih 
merilih, ki zagotavljajo odličnost in 
neodvisnost strokovnjakov in hkrati 
potrebno večdisciplinarno strokovno 
znanje vsakega sveta. Zato je prav tako 
nujno, da je v izbor in imenovanje 
navedenih znanstvenih strokovnjakov 
vključen tudi izvršni direktor, katerega 
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naloga je ščititi interese Agencije in zlasti 
neodvisnost njenega strokovnega znanja. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno 
delovanje znanstvenih strokovnjakov.

naloga je ščititi interese Agencije in zlasti 
neodvisnost njenega strokovnega znanja. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno 
delovanje znanstvenih strokovnjakov. Ker 
je Agencija odgovorna za oceno izdelkov v 
različnih sektorjih, zlasti kmetijstva, 
hrane in zdravja, je pomembno, da imajo 
člani ustreznega znanstvenega sveta 
ustrezno strokovno znanje, da bi lahko 
ocenili varnost in učinkovitost določenega 
predmeta. Pri oceni bi bilo treba zlasti 
upoštevati posebne značilnosti določene 
snovi in vzpostaviti ustrezno metodologijo 
za pravilno izvedbo ocene, tako da se 
uporabi najprimernejši pristop glede na 
vrsto snovi, odvisno od tega, ali gre za 
izolirane spojine, pridobljene s kemijsko 
sintezo, ali za naravne kompleksne snovi.

Or. en

Obrazložitev

Značilnosti naravnih snovi se razlikujejo od značilnosti izoliranih kemičnih spojin. Ker so 
družbe pripravljene vlagati v študije, da bi dokazale učinkovitost in varnost svojih izdelkov iz 
naravnih snovi, mora imeti znanstveni svet, pristojen za oceno, ustrezno strokovno znanje za 
zagotovitev, da sprejeta merila ustrezno upoštevajo značilnosti teh snovi, kadar pa ni 
ustreznih ali v celoti primernih standardov na mednarodni ravni, pa jih določiti.

Predlog spremembe 102
Simona Bonafè

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da predlog članov znanstvenih 
svetov s strani držav članic, izbor članov, 
ki ga opravi izvršni direktor Agencije, in 
njihovo imenovanje, ki ga opravi upravni 
odbor Agencije, temeljijo na strogih 

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da predlog članov znanstvenih 
svetov s strani držav članic, izbor članov, 
ki ga opravi izvršni direktor Agencije, in 
njihovo imenovanje, ki ga opravi upravni 
odbor Agencije, temeljijo na strogih 
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merilih, ki zagotavljajo odličnost in 
neodvisnost strokovnjakov in hkrati 
potrebno večdisciplinarno strokovno 
znanje vsakega sveta. Zato je prav tako 
nujno, da je v izbor in imenovanje 
navedenih znanstvenih strokovnjakov 
vključen tudi izvršni direktor, katerega 
naloga je ščititi interese Agencije in zlasti 
neodvisnost njenega strokovnega znanja. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno 
delovanje znanstvenih strokovnjakov.

merilih, ki zagotavljajo odličnost in 
neodvisnost strokovnjakov in hkrati 
potrebno večdisciplinarno strokovno 
znanje vsakega sveta. Zato je prav tako 
nujno, da je v izbor in imenovanje 
navedenih znanstvenih strokovnjakov 
vključen tudi izvršni direktor, katerega 
naloga je ščititi interese Agencije in zlasti 
neodvisnost njenega strokovnega znanja. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno 
delovanje znanstvenih strokovnjakov. 
Pomembno je, da imajo člani zadevnega 
sveta ustrezno strokovno znanje za 
ocenjevanje varnosti in učinkovitosti 
določenega predmeta. Pri oceni bi bilo 
treba zlasti upoštevati posebne značilnosti 
določene snovi in vzpostaviti ustrezno 
metodologijo, tako da se uporabi 
najprimernejši pristop glede na vrsto 
snovi.

Or. en

Predlog spremembe 103
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da predlog članov znanstvenih 
svetov s strani držav članic, izbor članov, 
ki ga opravi izvršni direktor Agencije, in 
njihovo imenovanje, ki ga opravi upravni 
odbor Agencije, temeljijo na strogih 
merilih, ki zagotavljajo odličnost in 
neodvisnost strokovnjakov in hkrati 
potrebno večdisciplinarno strokovno 
znanje vsakega sveta. Zato je prav tako 
nujno, da je v izbor in imenovanje 
navedenih znanstvenih strokovnjakov 
vključen tudi izvršni direktor, katerega 

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da izbira članov znanstvenih 
svetov, ki ga opravi izvršni direktor 
Agencije, in njihovo imenovanje, ki ga 
opravi upravni odbor Agencije, temeljita
na strogih merilih, kot je odsotnost 
kakršne koli povezanosti z industrijo, ki 
zagotavljajo odličnost in neodvisnost 
strokovnjakov in hkrati potrebno 
večdisciplinarno strokovno znanje vsakega 
sveta. Zato je prav tako nujno, da je v izbor
in imenovanje navedenih znanstvenih 
strokovnjakov vključen tudi izvršni 
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naloga je ščititi interese Agencije in zlasti 
neodvisnost njenega strokovnega znanja. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno 
delovanje znanstvenih strokovnjakov.

direktor, katerega naloga je ščititi interese 
Agencije in zlasti neodvisnost njenega 
strokovnega znanja. Vzpostaviti bi bilo 
treba ukrepe, vključno s primernim 
denarnim nadomestilom, ki bodo 
omogočili neodvisno delovanje 
znanstvenih strokovnjakov in dovolj časa, 
da ga bodo lahko posvetili delu pri 
ocenjevanju tveganja za Agencijo.

Or. en

Predlog spremembe 104
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da predlog članov znanstvenih 
svetov s strani držav članic, izbor članov, 
ki ga opravi izvršni direktor Agencije, in 
njihovo imenovanje, ki ga opravi upravni 
odbor Agencije, temeljijo na strogih 
merilih, ki zagotavljajo odličnost in 
neodvisnost strokovnjakov in hkrati 
potrebno večdisciplinarno strokovno 
znanje vsakega sveta. Zato je prav tako 
nujno, da je v izbor in imenovanje 
navedenih znanstvenih strokovnjakov 
vključen tudi izvršni direktor, katerega 
naloga je ščititi interese Agencije in zlasti 
neodvisnost njenega strokovnega znanja. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno 
delovanje znanstvenih strokovnjakov.

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da predlog članov znanstvenih 
svetov s strani držav članic, izbor članov, 
ki ga opravi izvršni direktor Agencije, in 
njihovo imenovanje, ki ga opravi upravni 
odbor Agencije, temeljijo na strogih 
merilih, ki zagotavljajo odličnost, 
integriteto in neodvisnost strokovnjakov in 
hkrati potrebno večdisciplinarno strokovno 
znanje vsakega sveta. Zato je prav tako 
nujno, da je v izbor in imenovanje 
navedenih znanstvenih strokovnjakov 
vključen tudi izvršni direktor, ki je pravni 
zastopnik Evropske agencije za varnost 
hrane in katerega naloga je odgovornost 
za uspešno delovanje Agencije in zlasti 
neodvisnost njenega strokovnega znanja. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno 
delovanje znanstvenih strokovnjakov.

Or. en
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Predlog spremembe 105
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da predlog članov znanstvenih 
svetov s strani držav članic, izbor članov, 
ki ga opravi izvršni direktor Agencije, in 
njihovo imenovanje, ki ga opravi upravni 
odbor Agencije, temeljijo na strogih 
merilih, ki zagotavljajo odličnost in 
neodvisnost strokovnjakov in hkrati 
potrebno večdisciplinarno strokovno 
znanje vsakega sveta. Zato je prav tako 
nujno, da je v izbor in imenovanje 
navedenih znanstvenih strokovnjakov 
vključen tudi izvršni direktor, katerega 
naloga je ščititi interese Agencije in zlasti
neodvisnost njenega strokovnega znanja. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno 
delovanje znanstvenih strokovnjakov.

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da predlog članov znanstvenih 
svetov s strani držav članic, izbor članov, 
ki ga opravi izvršni direktor Agencije, in 
njihovo imenovanje, ki ga opravi upravni 
odbor Agencije, temeljijo na strogih 
merilih, ki zagotavljajo odličnost in 
neodvisnost strokovnjakov in hkrati 
potrebno večdisciplinarno strokovno 
znanje vsakega sveta. Zato je prav tako 
nujno, da je v izbor in imenovanje 
navedenih znanstvenih strokovnjakov 
vključen tudi izvršni direktor, katerega 
naloga je ščititi interese Agencije in zlasti 
neodvisnost njenega strokovnega znanja. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno 
delovanje znanstvenih strokovnjakov in 
kolikor je mogoče preprečevali navzkrižja 
interesov.

Or. fr

Predlog spremembe 106
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da predlog članov znanstvenih 
svetov s strani držav članic, izbor članov, 
ki ga opravi izvršni direktor Agencije, in 

(14) Da bi ocenjevanje tveganja ostalo 
neodvisno od obvladovanja tveganja in 
drugih interesov na ravni Unije, je 
primerno, da izbira članov znanstvenih 
svetov, ki ga opravi izvršni direktor 
Agencije, in njihovo imenovanje, ki ga 
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njihovo imenovanje, ki ga opravi upravni 
odbor Agencije, temeljijo na strogih 
merilih, ki zagotavljajo odličnost in 
neodvisnost strokovnjakov in hkrati 
potrebno večdisciplinarno strokovno 
znanje vsakega sveta. Zato je prav tako 
nujno, da je v izbor in imenovanje 
navedenih znanstvenih strokovnjakov 
vključen tudi izvršni direktor, katerega 
naloga je ščititi interese Agencije in zlasti 
neodvisnost njenega strokovnega znanja. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno 
delovanje znanstvenih strokovnjakov.

opravi upravni odbor Agencije, temeljijo 
na strogih merilih, ki zagotavljajo odličnost 
in neodvisnost strokovnjakov in hkrati 
potrebno večdisciplinarno strokovno 
znanje vsakega sveta. Zato je prav tako 
nujno, da je v izbor in imenovanje 
navedenih znanstvenih strokovnjakov 
vključen tudi izvršni direktor, katerega 
naloga je ščititi interese Agencije in zlasti 
neodvisnost njenega strokovnega znanja. 
Vzpostaviti bi bilo treba tudi dodatne 
ukrepe, ki bodo omogočili neodvisno 
delovanje znanstvenih strokovnjakov in 
dovolj časa, da ga bodo lahko posvetili 
delu pri ocenjevanju tveganja za 
Agencijo.

Or. en

Predlog spremembe 107
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Bistveno je, da se zagotovi 
učinkovito delovanje Agencije in izboljša 
trajnost njenega strokovnega znanja. Zato 
je treba okrepiti podporo, ki jo Agencija in 
države članice zagotavljajo za delo 
znanstvenih svetov Agencije. Agencija bi 
zlasti morala organizirati pripravljalno 
delo v podporo nalogam, ki jih opravljajo 
znanstveni sveti, tudi tako, da od osebja 
Agencije ali nacionalnih znanstvenih 
organizacij, ki se povezujejo z Agencijo, 
zahteva, da pripravijo osnutek 
pripravljalnih znanstvenih mnenj, za 
katere bo opravljen medsebojni strokovni 
pregled in ki jih bodo sprejeli znanstveni 
sveti.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Obstaja nevarnost privzema kot splošne prakse, da osebje EFSA pripravlja mnenja, potem pa 
se pričakuje, da jih bodo znanstveni sveti potrdili. To ni sprejemljivo, saj bi spodkopalo 
celotno idejo, da znanstvena mnenja pripravijo neodvisni znanstveni strokovnjaki, kot je 
določeno v členu 28.

Predlog spremembe 108
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Bistveno je, da se zagotovi 
učinkovito delovanje Agencije in izboljša 
trajnost njenega strokovnega znanja. Zato 
je treba okrepiti podporo, ki jo Agencija in 
države članice zagotavljajo za delo 
znanstvenih svetov Agencije. Agencija bi 
zlasti morala organizirati pripravljalno delo 
v podporo nalogam, ki jih opravljajo 
znanstveni sveti, tudi tako, da od osebja 
Agencije ali nacionalnih znanstvenih 
organizacij, ki se povezujejo z Agencijo, 
zahteva, da pripravijo osnutek 
pripravljalnih znanstvenih mnenj, za katere 
bo opravljen medsebojni strokovni pregled 
in ki jih bodo sprejeli znanstveni sveti.

(15) Bistveno je, da se zagotovi 
učinkovito delovanje Agencije in izboljša 
trajnost njenega strokovnega znanja. Zato 
je treba okrepiti podporo, ki jo Agencija in 
države članice zagotavljajo za delo 
znanstvenih svetov Agencije. Agencija bi 
zlasti morala organizirati pripravljalno delo 
v podporo nalogam, ki jih opravljajo 
znanstveni sveti, tudi tako, da od osebja 
Agencije ali nacionalnih znanstvenih 
organizacij, ki se povezujejo z Agencijo, 
zahteva, da pripravijo osnutek 
pripravljalnih znanstvenih mnenj, za katere 
bo opravljen medsebojni strokovni pregled 
in ki jih bodo sprejeli znanstveni sveti. To 
pa ne bi smelo posegati v neodvisnost 
znanstvenih ocen Agencije.

Or. en

Predlog spremembe 109
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Bistveno je, da se zagotovi 
učinkovito delovanje Agencije in izboljša 

(15) Bistveno je, da se zagotovi 
učinkovito delovanje Agencije in izboljša 
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trajnost njenega strokovnega znanja. Zato 
je treba okrepiti podporo, ki jo Agencija in 
države članice zagotavljajo za delo 
znanstvenih svetov Agencije. Agencija bi 
zlasti morala organizirati pripravljalno delo 
v podporo nalogam, ki jih opravljajo 
znanstveni sveti, tudi tako, da od osebja 
Agencije ali nacionalnih znanstvenih 
organizacij, ki se povezujejo z Agencijo, 
zahteva, da pripravijo osnutek 
pripravljalnih znanstvenih mnenj, za katere
bo opravljen medsebojni strokovni pregled 
in ki jih bodo sprejeli znanstveni sveti.

trajnost njenega strokovnega znanja. Zato 
je treba okrepiti podporo, ki jo Agencija in 
države članice zagotavljajo za delo 
znanstvenih svetov Agencije. Agencija bi 
zlasti morala organizirati pripravljalno delo 
v podporo nalogam, ki jih opravljajo 
znanstveni sveti, tudi tako, da od osebja 
Agencije zahteva, da pripravijo osnutek 
pripravljalnih znanstvenih mnenj, za katere 
bo opravljen medsebojni strokovni pregled 
in ki jih bodo sprejeli znanstveni sveti.

Or. en

Predlog spremembe 110
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Postopki odobritve temeljijo na 
načelu, da mora vlagatelj dokazati, da 
predmet postopka odobritve izpolnjuje 
varnostne zahteve Unije glede na 
znanstvena dognanja, s katerimi razpolaga. 
To načelo temelji na predpostavki, da se 
javno zdravje bolje varuje, če dokazno 
breme nosi vlagatelj, ki mora dokazati, da 
je določen predmet varen, preden se da na 
trg, namesto da bi javni organi morali 
dokazati, da predmet ni varen, da bi se 
lahko prepovedalo njegovo dajanje na trg. 
Poleg tega se javna sredstva ne bi smela 
uporabljati za naročanje dragih študij, ki 
bodo na koncu industriji pomagale dati 
izdelek na trg. V skladu s tem načelom in 
veljavnimi regulativnimi zahtevami morajo 
vlagatelji v podporo vlogam za odobritev 
na podlagi sektorske živilske zakonodaje 
Unije predložiti ustrezne študije, vključno s 
preizkusi, da se dokažeta varnost in v 
nekaterih primerih učinkovitost predmeta.

(16) Postopki odobritve temeljijo na 
načelu, da mora vlagatelj dokazati, da 
predmet postopka odobritve izpolnjuje 
varnostne zahteve Unije glede na 
znanstvena dognanja, s katerimi razpolaga. 
To načelo temelji na predpostavki, da se 
javno zdravje bolje varuje, če dokazno 
breme nosi vlagatelj, ki mora dokazati, da 
je določen predmet varen, preden se da na 
trg, namesto da bi javni organi morali 
dokazati, da predmet ni varen, da bi se 
lahko prepovedalo njegovo dajanje na trg. 
Poleg tega se javna sredstva ne bi smela 
uporabljati za naročanje dragih študij, ki 
bodo na koncu industriji pomagale dati 
izdelek na trg. V skladu s tem načelom in 
veljavnimi regulativnimi zahtevami morajo 
vlagatelji v podporo vlogam za odobritev 
na podlagi sektorske živilske zakonodaje 
Unije predložiti ustrezne študije, vključno s 
preizkusi, da se dokažeta varnost in v 
nekaterih primerih učinkovitost predmeta. 
Vendar pa mora imeti agencija možnost, 
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da sama opravi potrebne študije, da 
dokaže, da določen predmet ni varen, če 
se pojavijo dvomi o njegovi neškodljivosti 
ali učinkovitosti, potem ko je bil dan na 
trg.

Or. fr

Predlog spremembe 111
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Postopki odobritve temeljijo na 
načelu, da mora vlagatelj dokazati, da 
predmet postopka odobritve izpolnjuje 
varnostne zahteve Unije glede na 
znanstvena dognanja, s katerimi razpolaga. 
To načelo temelji na predpostavki, da se 
javno zdravje bolje varuje, če dokazno 
breme nosi vlagatelj, ki mora dokazati, da 
je določen predmet varen, preden se da na 
trg, namesto da bi javni organi morali 
dokazati, da predmet ni varen, da bi se 
lahko prepovedalo njegovo dajanje na trg. 
Poleg tega se javna sredstva ne bi smela 
uporabljati za naročanje dragih študij, ki 
bodo na koncu industriji pomagale dati 
izdelek na trg. V skladu s tem načelom in 
veljavnimi regulativnimi zahtevami morajo 
vlagatelji v podporo vlogam za odobritev 
na podlagi sektorske živilske zakonodaje 
Unije predložiti ustrezne študije, vključno s 
preizkusi, da se dokažeta varnost in v 
nekaterih primerih učinkovitost predmeta.

(16) Postopki odobritve temeljijo na 
načelu, da mora vlagatelj dokazati, da 
predmet postopka odobritve izpolnjuje 
varnostne zahteve Unije glede na 
znanstvena dognanja, s katerimi razpolaga. 
To načelo temelji na predpostavki, da se 
javno zdravje, zdravje živali in okolje bolje 
varujejo, če dokazno breme nosi vlagatelj, 
ki mora dokazati, da je določen predmet 
varen, preden se da na trg, namesto da bi 
javni organi morali dokazati, da predmet ni 
varen, da bi se lahko prepovedalo njegovo 
dajanje na trg. Poleg tega se javna sredstva 
ne bi smela uporabljati za naročanje dragih 
študij, ki bodo na koncu industriji 
pomagale dati izdelek na trg in omogočile 
njihovo sorazmerno prednost pred 
konkurenti. V skladu s tem načelom in 
veljavnimi regulativnimi zahtevami morajo 
vlagatelji v podporo vlogam za odobritev 
na podlagi sektorske živilske zakonodaje 
Unije predložiti ustrezne, preverljive in 
zanesljive študije, vključno s preizkusi, da 
se dokažeta varnost in v nekaterih primerih 
učinkovitost predmeta.

Or. en
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Predlog spremembe 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Postopki odobritve temeljijo na 
načelu, da mora vlagatelj dokazati, da 
predmet postopka odobritve izpolnjuje 
varnostne zahteve Unije glede na 
znanstvena dognanja, s katerimi razpolaga. 
To načelo temelji na predpostavki, da se 
javno zdravje bolje varuje, če dokazno 
breme nosi vlagatelj, ki mora dokazati, da 
je določen predmet varen, preden se da na 
trg, namesto da bi javni organi morali 
dokazati, da predmet ni varen, da bi se 
lahko prepovedalo njegovo dajanje na trg. 
Poleg tega se javna sredstva ne bi smela 
uporabljati za naročanje dragih študij, ki 
bodo na koncu industriji pomagale dati 
izdelek na trg. V skladu s tem načelom in 
veljavnimi regulativnimi zahtevami morajo 
vlagatelji v podporo vlogam za odobritev 
na podlagi sektorske živilske zakonodaje 
Unije predložiti ustrezne študije, vključno s 
preizkusi, da se dokažeta varnost in v 
nekaterih primerih učinkovitost predmeta.

(16) Postopki odobritve temeljijo na 
načelu, da mora vlagatelj dokazati, da 
predmet postopka odobritve izpolnjuje 
varnostne zahteve Unije glede na 
znanstvena dognanja, s katerimi razpolaga. 
To načelo temelji na predpostavki, da se 
javno zdravje bolje varuje, če dokazno 
breme nosi vlagatelj, ki mora dokazati, da 
je določen predmet varen, preden se da na 
trg, namesto da bi javni organi morali 
dokazati, da predmet ni varen, da bi se 
lahko prepovedalo njegovo dajanje na trg. 
Poleg tega se javna sredstva ne bi smela 
uporabljati za naročanje dragih študij, ki 
bodo na koncu industriji pomagale dati 
izdelek na trg. V skladu s tem načelom in 
veljavnimi regulativnimi zahtevami morajo 
vlagatelji v podporo vlogam za odobritev 
na podlagi sektorske živilske zakonodaje 
Unije predložiti ustrezne in potrjene 
študije, vključno s preizkusi, ki so bili 
izvedeni v skladu z mednarodnimi 
standardi in dobro laboratorijsko prakso, 
da se dokažeta varnost in v nekaterih 
primerih učinkovitost predmeta.

Or. en

Predlog spremembe 113
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Obstajajo določbe o vsebini vlog za 
odobritev. Bistvenega pomena je, da je 
vloga za odobritev, ki se predloži Agenciji 
za oceno tveganja, v skladu z veljavnimi

(17) Obstajajo določbe o vsebini vlog za 
odobritev. Bistvenega pomena je, da je 
vloga za odobritev, ki se predloži Agenciji 
za oceno tveganja, v skladu z veljavnimi 
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specifikacijami, da se zagotovi, da 
Agencija pripravi znanstveno oceno 
najvišje kakovosti. Vlagatelji ter zlasti 
mala in srednja podjetja pa teh specifikacij 
ne razumejo vedno jasno. Zato bi bilo 
primerno, da bi Agencija na zahtevo 
svetovala morebitnemu vlagatelju o 
veljavnih pravilih in zahtevani vsebini 
vloge za odobritev, preden se vloga uradno 
vloži, ne da bi pri tem obravnavala zasnovo 
študij, ki jih je treba predložiti, za kar bi bil 
še naprej odgovoren vlagatelj. Za 
preglednost tega postopka bi bilo treba 
nasvet Agencije objaviti.

specifikacijami, da se zagotovi, da 
Agencija pripravi znanstveno oceno 
najvišje kakovosti. Vlagatelji ter zlasti 
mala in srednja podjetja pa teh specifikacij 
ne razumejo vedno jasno. Zato bi bilo 
primerno, da bi Agencija na zahtevo 
svetovala morebitnemu vlagatelju o 
veljavnih pravilih in zahtevani vsebini 
vloge za odobritev, preden se vloga uradno 
vloži, ne da bi pri tem obravnavala zasnovo 
študij, ki jih je treba predložiti, za kar bi bil 
še naprej odgovoren vlagatelj. Za 
preglednost tega postopka bi bilo treba 
nasvet Agencije objaviti. Komisija bi 
morala v 36 mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe oceniti vpliv teh 
sestankov pred predložitvijo vloge na 
delovanje Agencije. Še zlasti bi morala 
oceniti njihov vpliv na dodelitev sredstev 
Agencije in njeno neodvisnost.

Or. en

Predlog spremembe 114
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Obstajajo določbe o vsebini vlog za 
odobritev. Bistvenega pomena je, da je 
vloga za odobritev, ki se predloži Agenciji 
za oceno tveganja, v skladu z veljavnimi 
specifikacijami, da se zagotovi, da 
Agencija pripravi znanstveno oceno 
najvišje kakovosti. Vlagatelji ter zlasti 
mala in srednja podjetja pa teh specifikacij 
ne razumejo vedno jasno. Zato bi bilo 
primerno, da bi Agencija na zahtevo 
svetovala morebitnemu vlagatelju o 
veljavnih pravilih in zahtevani vsebini 
vloge za odobritev, preden se vloga uradno 
vloži, ne da bi pri tem obravnavala zasnovo 
študij, ki jih je treba predložiti, za kar bi bil 
še naprej odgovoren vlagatelj. Za 

(17) Določbe o vsebini vlog za 
odobritev bi bilo treba pregledati in 
oblikovati tako, da vloga za dovoljenje 
izpolnjuje najvišje standarde preglednosti 
in zanesljivosti. Bistvenega pomena je, da 
je vloga za odobritev, ki se predloži 
Agenciji za oceno tveganja, v skladu z 
veljavnimi specifikacijami, da se zagotovi, 
da Agencija pripravi znanstveno oceno 
najvišje kakovosti. Vlagatelji ter zlasti 
mala in srednja podjetja pa teh specifikacij 
ne razumejo vedno jasno. Zato bi bilo 
primerno, da bi Agencija na zahtevo 
svetovala morebitnemu vlagatelju o 
veljavnih pravilih in zahtevani vsebini 
vloge za odobritev, preden se vloga uradno 
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preglednost tega postopka bi bilo treba
nasvet Agencije objaviti.

vloži, ne da bi pri tem obravnavala zasnovo 
študij, ki jih je treba predložiti, za kar bi bil 
še naprej odgovoren vlagatelj. Za 
zagotovitev preglednosti tega postopka in 
dostopa do praktičnih informacij o 
pripravi vloge, ki bi koristile vsem, bo
nasvet Agencije objavljen.

Or. en

Predlog spremembe 115
Lukas Mandl

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Obstajajo določbe o vsebini vlog za 
odobritev. Bistvenega pomena je, da je 
vloga za odobritev, ki se predloži Agenciji 
za oceno tveganja, v skladu z veljavnimi
specifikacijami, da se zagotovi, da 
Agencija pripravi znanstveno oceno 
najvišje kakovosti. Vlagatelji ter zlasti 
mala in srednja podjetja pa teh specifikacij 
ne razumejo vedno jasno. Zato bi bilo 
primerno, da bi Agencija na zahtevo 
svetovala morebitnemu vlagatelju o 
veljavnih pravilih in zahtevani vsebini 
vloge za odobritev, preden se vloga uradno 
vloži, ne da bi pri tem obravnavala 
zasnovo študij, ki jih je treba predložiti, za 
kar bi bil še naprej odgovoren vlagatelj.
Za preglednost tega postopka bi bilo treba 
nasvet Agencije objaviti.

(17) Obstajajo določbe o vsebini vlog za 
odobritev. Bistvenega pomena je, da je 
vloga za odobritev, ki se predloži Agenciji 
za oceno tveganja, v skladu z veljavnimi 
specifikacijami, da se zagotovi, da 
Agencija pripravi znanstveno oceno 
najvišje kakovosti. Vlagatelji ter zlasti 
mala in srednja podjetja pa teh specifikacij 
ne razumejo vedno jasno. Zato bi bilo 
primerno, da bi Agencija na zahtevo 
svetovala morebitnemu vlagatelju o 
veljavnih pravilih in zahtevani vsebini 
vloge za odobritev, preden se vloga uradno 
vloži.

Or. de

Predlog spremembe 116
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Zato je 
potrebno in primerno, da nosilci dejavnosti, 
ki naročijo študije, in laboratoriji, ki te 
študije izvajajo, študije ob naročilu 
priglasijo Agenciji. Informacije o 
priglašenih študijah bi bilo treba objaviti 
šele po objavi ustrezne vloge za odobritev 
v skladu z veljavnimi pravili o 
preglednosti.

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Zato je 
potrebno in primerno, da nosilci dejavnosti, 
ki naročijo študije, in laboratoriji, ki te 
študije izvajajo, študije ob naročilu 
priglasijo Agenciji in tako zagotovijo, da 
agenciji ni skrita nobena naročena 
študija, zlasti če pokaže rezultate, ki 
vzbujajo dvom glede neškodljivosti ali 
učinkovitosti preučevanega predmeta. 
Informacije o priglašenih študijah bi bilo 
treba objaviti šele po objavi ustrezne vloge 
za odobritev v skladu z veljavnimi pravili o 
preglednosti.

Or. fr

Predlog spremembe 117
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Zato je 
potrebno in primerno, da nosilci dejavnosti, 
ki naročijo študije, in laboratoriji, ki te 
študije izvajajo, študije ob naročilu 
priglasijo Agenciji. Informacije o 
priglašenih študijah bi bilo treba objaviti 
šele po objavi ustrezne vloge za odobritev 
v skladu z veljavnimi pravili o 
preglednosti.

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Zato je 
potrebno in primerno, da nosilci dejavnosti, 
ki naročijo študije, in laboratoriji, ki te 
študije izvajajo, študije ob naročilu 
priglasijo Agenciji. Informacije o 
priglašenih študijah bi bilo treba objaviti 
takoj po objavi ustrezne vloge za odobritev
ali obnovitev v skladu z veljavnimi pravili 
o preglednosti.

Or. en
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Predlog spremembe 118
Renate Sommer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Zato je 
potrebno in primerno, da nosilci dejavnosti, 
ki naročijo študije, in laboratoriji, ki te 
študije izvajajo, študije ob naročilu 
priglasijo Agenciji. Informacije o 
priglašenih študijah bi bilo treba objaviti 
šele po objavi ustrezne vloge za odobritev 
v skladu z veljavnimi pravili o 
preglednosti.

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Zato je 
potrebno in primerno, da nosilci dejavnosti, 
ki naročijo študije, in laboratoriji, ki te 
študije izvajajo, študije ob naročilu 
priglasijo Agenciji. Informacije o 
priglašenih študijah bi bilo treba objaviti 
šele po objavi ustrezne vloge za odobritev 
in ko bo Agencija objavila svoj osnutek 
znanstvenega mnenja v skladu z 
veljavnimi pravili o preglednosti.

Or. en

Predlog spremembe 119
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Zato je 
potrebno in primerno, da nosilci dejavnosti, 
ki naročijo študije, in laboratoriji, ki te 
študije izvajajo, študije ob naročilu 
priglasijo Agenciji. Informacije o 
priglašenih študijah bi bilo treba objaviti 
šele po objavi ustrezne vloge za odobritev 
v skladu z veljavnimi pravili o 
preglednosti.

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Zato je 
potrebno in primerno, da nosilci dejavnosti, 
ki naročijo študije, in institucije, ki te 
študije izvajajo, npr. laboratoriji, inštituti 
ali univerze, študije ob naročilu priglasijo 
Agenciji. Informacije o priglašenih študijah 
bi bilo treba objaviti šele po objavi 
ustrezne vloge za odobritev v skladu z 
veljavnimi pravili o preglednosti.

Or. en
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Obrazložitev

Vse študije, vključene v dokumentacijo, bi bilo treba predhodno priglasiti, da bi bile dopustne 
za regulativne postopke in odločbe, ne glede na to, kdo je izvedel študijo. Številne študije na 
terenu opravijo univerze, inštituti in zasebna podjetja.

Predlog spremembe 120
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Zato je 
potrebno in primerno, da nosilci dejavnosti, 
ki naročijo študije, in laboratoriji, ki te 
študije izvajajo, študije ob naročilu 
priglasijo Agenciji. Informacije o 
priglašenih študijah bi bilo treba objaviti 
šele po objavi ustrezne vloge za odobritev 
v skladu z veljavnimi pravili o 
preglednosti.

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev ali obnovitev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije. Zato 
je potrebno in primerno, da nosilci 
dejavnosti, ki naročijo študije, in 
laboratoriji, ki te študije izvajajo, študije ob 
naročilu priglasijo Agenciji. Informacije o 
priglašenih študijah bi bilo treba objaviti 
šele po objavi ustrezne vloge za odobritev 
v skladu z veljavnimi pravili o 
preglednosti.

Or. en

Predlog spremembe 121
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Zato je 
potrebno in primerno, da nosilci dejavnosti, 
ki naročijo študije, in laboratoriji, ki te 
študije izvajajo, študije ob naročilu 
priglasijo Agenciji. Informacije o 

(18) Agencija bi morala poznati predmet 
vseh študij, ki jih izvede vlagatelj v zvezi s 
prihodnjo vlogo za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Zato je 
potrebno in primerno, da nosilci dejavnosti, 
ki naročijo študije, in laboratoriji, ki te 
študije izvajajo, študije ob naročilu 
priglasijo Agenciji. Informacije o vseh 
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priglašenih študijah bi bilo treba objaviti 
šele po objavi ustrezne vloge za odobritev 
v skladu z veljavnimi pravili o 
preglednosti.

priglašenih študijah bi bilo treba objaviti 
šele potem, ko je bila predložena ustrezna 
vloga za odobritev in je Agencija objavila 
svoje znanstveno mnenje.

Or. nl

Obrazložitev

Znanstveni podatki in študije ter druge informacije v podporo vlogam za odobritev bi se 
morali javno objaviti šele po tem, ko agencija objavi svoje znanstvene ugotovitve. Če bi se 
objavili prej, bi obstajala nevarnost, da bi konkurenti dobili dostop do informacij o 
inovativnih idejah za izdelke ali proizvodnih postopkih. Poleg tega bi prišlo tudi do tveganja 
za neželeno politično vplivanje na postopek ocenjevanja tveganja.

Predlog spremembe 122
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V primeru vlog za obnovitev 
odobritve je odobrena snov ali izdelek na 
trgu že več let. Zato obstajajo izkušnje in 
znanje o tej snovi ali izdelku. Iz tega 
razloga je primerno, da vlagatelj 
načrtovane študije v podporo vlogam za 
obnovitev odobritve priglasi Agenciji in da 
Agencija po posvetovanju s tretjimi 
osebami o teh načrtovanih študijah 
sistematično svetuje vlagateljem o vsebini 
predvidene vloge za obnovitev odobritve, 
ob upoštevanju prejetih pripomb.

(19) V primeru vlog za obnovitev 
odobritve je odobrena snov ali izdelek na 
trgu že več let. Zato obstajajo izkušnje in 
znanje o tej snovi ali izdelku. Iz tega 
razloga je primerno, da vlagatelj 
načrtovane študije v podporo vlogam za 
obnovitev odobritve priglasi Agenciji in da 
Agencija po posvetovanju s tretjimi 
osebami o teh načrtovanih študijah 
sistematično svetuje vlagateljem o vsebini 
predvidene vloge za obnovitev odobritve, 
ob tem pa upošteva vse prejete pripombe 
in objavi vse informacije.

Or. en

Predlog spremembe 123
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Splošno je priznano, da sama 
znanstvena ocena tveganja v nekaterih 
primerih ne more nuditi vseh informacij, 
na katerih naj bi temeljila odločitev glede 
obvladovanja tveganja in da je treba 
vedno, ko obstaja resno tveganje za 
zdravje, upoštevati tudi druge dejavnike, 
pomembne za obravnavano zadevo, 
vključno z družbenimi, gospodarskimi, 
tradicionalnimi, etičnimi in okoljskimi 
dejavniki in izvedljivostjo kontrole.

Or. es

Obrazložitev

Izkušnje so pokazale, da je bila EFSA preobremenjena z nalogami, ki niso spadale v njeno 
področje uporabe standardov, zlasti na področju dobrobiti živali in varstva zdravja rastlin, 
ter niso bile vedno neposredno povezane z varnostjo hrane in so posegale v izvajanje nalog 
drugih agencij. Potrebna je jasna razmejitev med dobrobitjo živali in varstvom zdravja rastlin 
ter ju vključiti zgolj takrat, ko bi pomenila resno tveganje za zdravje.

Predlog spremembe 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obstajajo nekateri pomisleki 
javnosti, da ocena Agencije v zvezi z 
odobritvijo temelji predvsem na študijah 
industrije. Agencija že pregleduje 
znanstveno literaturo, da bi lahko 
upoštevala druge podatke in študije o 
predmetu, na katerega se nanaša njena 
ocena. Da se zagotovi dodatna raven 
jamstva, ki omogoča dostop Agencije do 
vseh ustreznih znanstvenih podatkov in 
študij o predmetu postopka odobritve, je 
primerno predvideti posvetovanje s tretjimi 
osebami, da se ugotovi, ali so na voljo 

(20) Obstajajo nekateri pomisleki 
javnosti, da ocena Agencije v zvezi z 
odobritvijo temelji predvsem na študijah 
industrije. Agencija že pregleduje 
znanstveno literaturo, da bi lahko 
upoštevala druge podatke in študije o 
predmetu, na katerega se nanaša njena 
ocena. Da se zagotovi dodatna raven 
jamstva, ki omogoča dostop Agencije do 
vseh ustreznih znanstvenih podatkov in 
študij o predmetu postopka odobritve, je 
primerno predvideti posvetovanje s tretjimi 
osebami, da se ugotovi, ali so na voljo 
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drugi relevantni znanstveni podatki ali 
študije. Da bi povečali učinkovitost 
posvetovanja, bi to moralo potekati po 
objavi študij iz vloge za odobritev, ki jih je 
predložila industrija, v skladu s pravili o 
preglednosti iz te uredbe.

drugi relevantni znanstveni podatki ali 
študije. Da bi povečali učinkovitost 
posvetovanja, bi to moralo potekati po 
objavi študij iz vloge za odobritev, ki jih je 
predložila industrija, v skladu s pravili o 
preglednosti iz te uredbe. Znanstvene 
podatke in študije, predložene v okviru 
postopka posvetovanja, bi bilo treba 
upoštevati, če so potrjeni, ustrezni, v 
skladu z mednarodnimi standardi in 
dobrimi laboratorijskimi praksami.

Or. en

Predlog spremembe 125
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obstajajo nekateri pomisleki 
javnosti, da ocena Agencije v zvezi z 
odobritvijo temelji predvsem na študijah 
industrije. Agencija že pregleduje
znanstveno literaturo, da bi lahko 
upoštevala druge podatke in študije o 
predmetu, na katerega se nanaša njena 
ocena. Da se zagotovi dodatna raven 
jamstva, ki omogoča dostop Agencije do 
vseh ustreznih znanstvenih podatkov in 
študij o predmetu postopka odobritve, je 
primerno predvideti posvetovanje s tretjimi 
osebami, da se ugotovi, ali so na voljo 
drugi relevantni znanstveni podatki ali 
študije. Da bi povečali učinkovitost 
posvetovanja, bi to moralo potekati po 
objavi študij iz vloge za odobritev, ki jih je 
predložila industrija, v skladu s pravili o 
preglednosti iz te uredbe.

(20) Obstajajo pomisleki javnosti, da 
ocena Agencije v zvezi z odobritvijo 
temelji predvsem na študijah industrije. 
Agencija mora sistematično pregledati
znanstveno literaturo, da bi lahko 
upoštevala druge podatke in študije o 
predmetu, na katerega se nanaša njena 
ocena. V zvezi s tem mora Agencija izvesti 
potrebne ukrepe ter pripraviti strukture in 
vloge za zagotovitev dostopa do vse 
ustrezne znanstvene literature o zadevi.
Da se zagotovi dodatna raven jamstva, ki 
omogoča dostop Agencije do vseh 
ustreznih znanstvenih podatkov in študij o 
predmetu postopka odobritve, je primerno 
predvideti tudi posvetovanje s tretjimi
neodvisnimi osebami, da se ugotovi, ali so 
na voljo drugi relevantni znanstveni 
podatki ali študije. Da bi povečali 
učinkovitost posvetovanja, bi to moralo 
potekati po objavi študij iz vloge za 
odobritev, ki jih je predložila industrija, v 
skladu s pravili o preglednosti iz te uredbe.

Or. en
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Predlog spremembe 126
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obstajajo nekateri pomisleki 
javnosti, da ocena Agencije v zvezi z 
odobritvijo temelji predvsem na študijah 
industrije. Agencija že pregleduje 
znanstveno literaturo, da bi lahko 
upoštevala druge podatke in študije o 
predmetu, na katerega se nanaša njena 
ocena. Da se zagotovi dodatna raven 
jamstva, ki omogoča dostop Agencije do 
vseh ustreznih znanstvenih podatkov in 
študij o predmetu postopka odobritve, je 
primerno predvideti posvetovanje s tretjimi 
osebami, da se ugotovi, ali so na voljo 
drugi relevantni znanstveni podatki ali 
študije. Da bi povečali učinkovitost 
posvetovanja, bi to moralo potekati po 
objavi študij iz vloge za odobritev, ki jih je 
predložila industrija, v skladu s pravili o 
preglednosti iz te uredbe.

(20) Obstajajo nekateri pomisleki 
javnosti, da ocena Agencije v zvezi z 
odobritvijo temelji predvsem na študijah 
industrije. Ti pomisleki so utemeljeni, saj 
je bilo dokazano, da agencija ni vedno 
delovala neodvisno. Agencija že 
pregleduje znanstveno literaturo, da bi 
lahko upoštevala druge podatke in študije o 
predmetu, na katerega se nanaša njena 
ocena. Da se zagotovi dodatna raven 
jamstva, ki omogoča dostop Agencije do 
vseh ustreznih znanstvenih podatkov in 
študij o predmetu postopka odobritve, je 
primerno predvideti posvetovanje s tretjimi 
osebami, da se ugotovi, ali so na voljo 
drugi relevantni znanstveni podatki ali 
študije. Da bi povečali učinkovitost 
posvetovanja, bi to moralo potekati po 
objavi študij iz vloge za odobritev, ki jih je 
predložila industrija, v skladu s pravili o 
preglednosti iz te uredbe.

Or. fr

Predlog spremembe 127
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obstajajo nekateri pomisleki 
javnosti, da ocena Agencije v zvezi z 
odobritvijo temelji predvsem na študijah 
industrije. Agencija že pregleduje
znanstveno literaturo, da bi lahko 

(20) Obstajajo nekateri pomisleki 
javnosti, da ocena Agencije v zvezi z 
odobritvijo temelji predvsem na študijah 
industrije. V primeru nove vloge mora 
Agencija vedno pregledati znanstveno 
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upoštevala druge podatke in študije o 
predmetu, na katerega se nanaša njena 
ocena. Da se zagotovi dodatna raven 
jamstva, ki omogoča dostop Agencije do 
vseh ustreznih znanstvenih podatkov in 
študij o predmetu postopka odobritve, je 
primerno predvideti posvetovanje s tretjimi 
osebami, da se ugotovi, ali so na voljo 
drugi relevantni znanstveni podatki ali 
študije. Da bi povečali učinkovitost 
posvetovanja, bi to moralo potekati po 
objavi študij iz vloge za odobritev, ki jih je 
predložila industrija, v skladu s pravili o 
preglednosti iz te uredbe.

literaturo, da bi lahko upoštevala druge 
podatke in študije o predmetu, na katerega 
se nanaša njena ocena, in po potrebi 
zahtevati nove študije. Da se zagotovi 
dodatna raven jamstva, ki omogoča dostop 
Agencije do vseh ustreznih znanstvenih 
podatkov in študij o predmetu postopka 
odobritve, je primerno predvideti 
posvetovanje s tretjimi osebami, da se 
ugotovi, ali so na voljo drugi relevantni 
znanstveni podatki ali študije. Da bi 
povečali učinkovitost posvetovanja, bi to 
moralo potekati takoj po objavi študij iz 
vloge za odobritev, ki jih je predložila 
industrija, v skladu s pravili o preglednosti 
iz te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 128
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obstajajo nekateri pomisleki 
javnosti, da ocena Agencije v zvezi z 
odobritvijo temelji predvsem na študijah 
industrije. Agencija že pregleduje 
znanstveno literaturo, da bi lahko 
upoštevala druge podatke in študije o 
predmetu, na katerega se nanaša njena 
ocena. Da se zagotovi dodatna raven 
jamstva, ki omogoča dostop Agencije do 
vseh ustreznih znanstvenih podatkov in 
študij o predmetu postopka odobritve, je 
primerno predvideti posvetovanje s tretjimi 
osebami, da se ugotovi, ali so na voljo 
drugi relevantni znanstveni podatki ali 
študije. Da bi povečali učinkovitost 
posvetovanja, bi to moralo potekati po 
objavi študij iz vloge za odobritev, ki jih je 
predložila industrija, v skladu s pravili o 
preglednosti iz te uredbe.

(20) Obstajajo hudi pomisleki javnosti, 
da ocena Agencije v zvezi z odobritvijo 
temelji predvsem na študijah industrije. 
Agencija že pregleduje znanstveno 
literaturo, da bi lahko upoštevala druge 
podatke in študije o predmetu, na katerega 
se nanaša njena ocena. Da se zagotovi 
dodatna raven jamstva, ki omogoča dostop 
Agencije do vseh ustreznih znanstvenih 
podatkov in študij o predmetu postopka 
odobritve, je primerno predvideti 
posvetovanje s tretjimi osebami, da se 
ugotovi, ali so na voljo drugi relevantni 
znanstveni podatki ali študije. Da bi 
povečali učinkovitost posvetovanja, bi to 
moralo potekati po objavi študij iz vloge za 
odobritev, ki jih je predložila industrija, v 
skladu s pravili o preglednosti iz te uredbe.
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Or. fr

Predlog spremembe 129
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Študije, vključno s preizkusi, ki jih 
predložijo nosilci dejavnosti v podporo 
vlogam za odobritev na podlagi sektorske 
živilske zakonodaje Unije, so običajno v 
skladu z mednarodno priznanimi načeli, ki 
zagotavljajo enotno podlago za njihovo 
kakovost, zlasti z vidika ponovljivosti 
rezultatov. Vendar se v nekaterih primerih 
lahko pojavijo težave glede skladnosti z 
veljavnimi standardi, zato so vzpostavljeni 
nacionalni sistemi za preverjanje te 
skladnosti. Primerno je določiti dodatno 
raven jamstev, da bi splošni javnosti dali 
zagotovila glede kakovosti študij in 
določili okrepljen sistem presoj, v skladu s 
katerim bi Komisija preverjala nadzor 
držav članic nad izvajanjem navedenih 
načel v laboratorijih, ki izvajajo take 
študije in preizkuse.

(21) Študije, vključno s preizkusi, ki jih 
predložijo nosilci dejavnosti v podporo 
vlogam za odobritev na podlagi sektorske 
živilske zakonodaje Unije, so običajno v 
skladu z mednarodno priznanimi načeli, ki 
zagotavljajo enotno podlago za njihovo 
kakovost, zlasti z vidika ponovljivosti 
rezultatov. Vendar se v nekaterih primerih 
lahko pojavijo težave glede skladnosti z 
veljavnimi standardi, zato so vzpostavljeni 
nacionalni sistemi za preverjanje te 
skladnosti. Primerno je določiti dodatno 
raven jamstev, da bi splošni javnosti dali 
zagotovila glede kakovosti študij in 
določili okrepljen sistem presoj, v skladu s 
katerim bi Komisija v sodelovanju z 
Direktoratom za presoje in analize na 
področju zdravja in hrane Generalnega 
direktorata Evropske komisije za zdravje 
in varnost hrane preverjala nadzor držav 
članic nad izvajanjem navedenih načel v 
laboratorijih, ki izvajajo take študije in 
preizkuse.

Or. en

Predlog spremembe 130
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Študije, vključno s preizkusi, ki jih (21) Študije, vključno s preizkusi, ki jih 
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predložijo nosilci dejavnosti v podporo 
vlogam za odobritev na podlagi sektorske 
živilske zakonodaje Unije, so običajno v 
skladu z mednarodno priznanimi načeli, ki 
zagotavljajo enotno podlago za njihovo 
kakovost, zlasti z vidika ponovljivosti 
rezultatov. Vendar se v nekaterih primerih 
lahko pojavijo težave glede skladnosti z 
veljavnimi standardi, zato so vzpostavljeni 
nacionalni sistemi za preverjanje te 
skladnosti. Primerno je določiti dodatno 
raven jamstev, da bi splošni javnosti dali 
zagotovila glede kakovosti študij in 
določili okrepljen sistem presoj, v skladu s 
katerim bi Komisija preverjala nadzor 
držav članic nad izvajanjem navedenih 
načel v laboratorijih, ki izvajajo take 
študije in preizkuse.

predložijo nosilci dejavnosti v podporo 
vlogam za odobritev na podlagi sektorske 
živilske zakonodaje Unije, so v skladu z 
mednarodno priznanimi načeli, ki 
zagotavljajo enotno podlago za njihovo 
kakovost, zlasti z vidika ponovljivosti 
rezultatov. Vendar se v nekaterih primerih 
lahko pojavijo težave glede skladnosti z 
veljavnimi standardi, zato so vzpostavljeni 
nacionalni sistemi za preverjanje te 
skladnosti. Primerno je določiti dodatno 
raven jamstev, da bi splošni javnosti dali 
zagotovila glede kakovosti študij in 
določili okrepljen nadzor in sistem presoj, 
v skladu s katerim bi Komisija preverjala 
nadzor držav članic in tretjih držav nad 
izvajanjem navedenih načel v laboratorijih, 
ki izvajajo take študije in preizkuse.

Or. en

Obrazložitev

GD za zdravje in varnost hrane izvaja presoje ne le v EU, temveč tudi v tretjih državah; zato 
bi bilo treba te države vključiti tudi zato, da se zagotovijo kakovost in enaki konkurenčni 
pogoji med laboratoriji.

Predlog spremembe 131
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja 
načela, da breme za dokazovanje 
skladnosti z zahtevami Unije nosi 
industrija, je pomembno vzpostaviti 
dodatno orodje za preverjanje za 
obravnavo posebnih primerov, ki so za 
družbo zelo pomembni in povzročajo 
polemiko glede varnosti, tj. naročanje 
dodatnih študij za preverjanje dokazov, 

črtano
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uporabljenih v postopku ocenjevanja 
tveganja. Ker bi se tako izjemno orodje za 
preverjanje financiralo iz proračuna 
Unije in ker bi morala njegova uporaba 
ostati sorazmerna, bi morala biti za 
naročila takih preveritvenih študij 
odgovorna Komisija. Upoštevati bi bilo 
treba dejstvo, da mora biti področje 
uporabe naročenih študij v nekaterih 
posebnih primerih širše od zadevnega 
dokaza (če so na primer na voljo nova 
znanstvena dognanja).

Or. en

Predlog spremembe 132
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Ker bi se tako 
izjemno orodje za preverjanje financiralo iz 
proračuna Unije in ker bi morala njegova 
uporaba ostati sorazmerna, bi morala biti 
za naročila takih preveritvenih študij 
odgovorna Komisija. Upoštevati bi bilo 
treba dejstvo, da mora biti področje 
uporabe naročenih študij v nekaterih 
posebnih primerih širše od zadevnega 
dokaza (če so na primer na voljo nova 
znanstvena dognanja).

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je nujno
vzpostaviti najmanj dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo primerov, pri 
katerih obstaja negotovost ali ki
povzročajo polemiko glede varnosti in 
morebitnih tveganj, tj. naročanje dodatnih
neodvisnih študij za preverjanje dokazov, 
uporabljenih v postopku ocenjevanja 
tveganja. Ker bi se tako izjemno orodje za 
preverjanje financiralo iz proračuna Unije 
in ker bi morala njegova uporaba ostati 
sorazmerna, bi morala biti za naročila takih 
preveritvenih študij odgovorna Komisija, 
zlasti na zahtevo civilne družbe.
Upoštevati bi bilo treba dejstvo, da mora 
biti področje uporabe naročenih študij v 
nekaterih posebnih primerih širše od 
zadevnega dokaza (če so na primer na 
voljo nova znanstvena dognanja).
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Or. en

Obrazložitev

Kot je bilo navedeno, je varnost hrane bistvenega pomena za državljane. Državljani bi morali 
pod strogo določenimi pogoji imeti možnost, da pri posebnih temah skupaj s Komisijo izrazijo 
svoje pomisleke in se osredotočijo nanje. Na ta način bo njihovo mnenje upoštevano, denar 
državljanov pa se bo namenil za njihove zahteve.

Predlog spremembe 133
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Ker bi se tako 
izjemno orodje za preverjanje financiralo iz 
proračuna Unije in ker bi morala njegova 
uporaba ostati sorazmerna, bi morala biti 
za naročila takih preveritvenih študij 
odgovorna Komisija. Upoštevati bi bilo 
treba dejstvo, da mora biti področje 
uporabe naročenih študij v nekaterih 
posebnih primerih širše od zadevnega 
dokaza (če so na primer na voljo nova 
znanstvena dognanja).

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Ker bi se tako 
izjemno orodje za preverjanje financiralo iz 
proračuna Unije in ker bi morala njegova 
uporaba ostati sorazmerna, bi morala biti 
za naročila takih preveritvenih študij 
odgovorna Komisija. Upoštevati bi bilo 
treba dejstvo, da mora biti področje 
uporabe naročenih študij v nekaterih 
posebnih primerih širše od zadevnega 
dokaza (če so na primer na voljo nova 
znanstvena dognanja). Ta pobuda ter 
prizadevno delo nekaterih poslancev, da 
izpostavijo pomanjkanje neodvisnosti 
agencije, zahteva temeljito revizijo 
postopkov agencije za oceno tveganja.

Or. fr
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Predlog spremembe 134
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Ker bi se tako 
izjemno orodje za preverjanje financiralo 
iz proračuna Unije in ker bi morala 
njegova uporaba ostati sorazmerna, bi 
morala biti za naročila takih preveritvenih 
študij odgovorna Komisija. Upoštevati bi 
bilo treba dejstvo, da mora biti področje 
uporabe naročenih študij v nekaterih 
posebnih primerih širše od zadevnega 
dokaza (če so na primer na voljo nova 
znanstvena dognanja).

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Uporaba tega 
izjemnega orodja za preverjanje bi morala 
ostati sorazmerna in ne bi smela 
nadomestiti uporabe previdnostnega 
načela, če je prisotna znanstvena 
negotovost. Komisija, države članice in 
Evropski parlament bi morali imeti 
možnost, da Agencijo pozovejo, naj naroči 
takšne preveritvene študije. Upoštevati bi 
bilo treba dejstvo, da mora biti področje 
uporabe naročenih študij v nekaterih 
posebnih primerih širše od zadevnega 
dokaza (če so na primer na voljo nova 
znanstvena dognanja).

Or. en

Predlog spremembe 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Varnost hrane je občutljivo (22) Varnost hrane je občutljivo 
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vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Ker bi se tako 
izjemno orodje za preverjanje financiralo iz 
proračuna Unije in ker bi morala njegova 
uporaba ostati sorazmerna, bi morala biti 
za naročila takih preveritvenih študij 
odgovorna Komisija. Upoštevati bi bilo 
treba dejstvo, da mora biti področje 
uporabe naročenih študij v nekaterih 
posebnih primerih širše od zadevnega 
dokaza (če so na primer na voljo nova 
znanstvena dognanja).

vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Ker bi se tako 
izjemno orodje za preverjanje financiralo iz 
proračuna Unije in ker bi morala njegova 
uporaba ostati sorazmerna, bi morala biti 
za naročila takih preveritvenih študij v 
primeru polemik glede varnostnih 
vprašanj, podatkovnih vrzeli in/ali 
znanstvene negotovosti odgovorna 
Agencija. Upoštevati bi bilo treba dejstvo, 
da mora biti področje uporabe naročenih 
študij v nekaterih posebnih primerih širše 
od zadevnega dokaza (če so na primer na 
voljo nova znanstvena dognanja).

Or. en

Predlog spremembe 136
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Ker bi se tako 
izjemno orodje za preverjanje financiralo iz 

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Kljub temu, da bi se 
tako izjemno orodje za preverjanje 
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proračuna Unije in ker bi morala njegova 
uporaba ostati sorazmerna, bi morala biti
za naročila takih preveritvenih študij 
odgovorna Komisija. Upoštevati bi bilo 
treba dejstvo, da mora biti področje 
uporabe naročenih študij v nekaterih 
posebnih primerih širše od zadevnega 
dokaza (če so na primer na voljo nova 
znanstvena dognanja).

financiralo iz proračuna Unije in bi morala 
njegova uporaba ostati sorazmerna, ni 
nujno treba, da je za naročila takih 
preveritvenih študij odgovorna Komisija, te 
študije lahko naroči tudi država članica. 
Upoštevati bi bilo treba dejstvo, da mora 
biti področje uporabe naročenih študij v 
nekaterih posebnih primerih širše od 
zadevnega dokaza (če so na primer na 
voljo nova znanstvena dognanja).

Or. fr

Predlog spremembe 137
Mairead McGuinness

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Ker bi se tako 
izjemno orodje za preverjanje financiralo iz 
proračuna Unije in ker bi morala njegova 
uporaba ostati sorazmerna, bi morala biti 
za naročila takih preveritvenih študij 
odgovorna Komisija. Upoštevati bi bilo 
treba dejstvo, da mora biti področje 
uporabe naročenih študij v nekaterih 
posebnih primerih širše od zadevnega 
dokaza (če so na primer na voljo nova 
znanstvena dognanja).

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Ker bi se tako 
izjemno orodje za preverjanje financiralo iz 
proračuna Unije in ker bi morala njegova 
uporaba ostati sorazmerna, bi morala biti 
za naročila takih preveritvenih študij 
odgovorna Agencija v posvetovanju s 
Komisijo. Upoštevati bi bilo treba dejstvo, 
da mora biti področje uporabe naročenih 
študij v nekaterih posebnih primerih širše 
od zadevnega dokaza (če so na primer na 
voljo nova znanstvena dognanja).

Or. en
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Predlog spremembe 138
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Varnost hrane je občutljivo 
vprašanje bistvenega pomena za vse 
državljane Unije. Poleg ohranjanja načela, 
da breme za dokazovanje skladnosti z 
zahtevami Unije nosi industrija, je 
pomembno vzpostaviti dodatno orodje za 
preverjanje za obravnavo posebnih 
primerov, ki so za družbo zelo pomembni 
in povzročajo polemiko glede varnosti, tj. 
naročanje dodatnih študij za preverjanje 
dokazov, uporabljenih v postopku 
ocenjevanja tveganja. Ker bi se tako 
izjemno orodje za preverjanje financiralo iz 
proračuna Unije in ker bi morala njegova 
uporaba ostati sorazmerna, bi morala biti 
za naročila takih preveritvenih študij 
odgovorna Komisija. Upoštevati bi bilo 
treba dejstvo, da mora biti področje 
uporabe naročenih študij v nekaterih 
posebnih primerih širše od zadevnega 
dokaza (če so na primer na voljo nova 
znanstvena dognanja).

(22) Varnost hrane je upravičeno 
občutljivo vprašanje bistvenega pomena za 
vse državljane Unije. Poleg ohranjanja 
načela, da breme za dokazovanje 
skladnosti z zahtevami Unije nosi 
industrija, je pomembno vzpostaviti 
dodatno orodje za preverjanje za 
obravnavo posebnih primerov, ki so za 
družbo zelo pomembni in povzročajo 
polemiko glede varnosti, tj. naročanje 
dodatnih študij za preverjanje dokazov, 
uporabljenih v postopku ocenjevanja 
tveganja. Ker bi se tako izjemno orodje za 
preverjanje financiralo iz proračuna Unije 
in ker bi morala njegova uporaba ostati 
sorazmerna, bi morala biti za naročila takih 
preveritvenih študij odgovorna Komisija. 
Upoštevati bi bilo treba dejstvo, da mora 
biti področje uporabe naročenih študij v 
nekaterih posebnih primerih širše od 
zadevnega dokaza (če so na primer na 
voljo nova znanstvena dognanja).

Or. fr

Predlog spremembe 139
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22a) Da bi povečali udeležbo javnosti in 
okrepili pravico državljanov, da nosilcem 
odločanja izrazijo svoje pomisleke, bi 
morala Komisija pod enakimi pogoji kot 
evropska državljanska pobuda ustvariti 
mehanizem, ki bo državljanom omogočil, 
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da lahko Agencijo zaprosijo za naročilo 
dodatnih študij. Po posvetovanju s 
pobudniki in Agencijo se določijo 
specifikacije študij in nemudoma začne 
postopek naročanja.

Or. en

Predlog spremembe 140
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje se je pokazalo, da se 
postopek ocenjevanja tveganja, zlasti glede 
postopkov odobritve za agroživilsko 
verigo, kljub precejšnjemu napredku 
Agencije v smislu preglednosti, ne dojema 
vedno kot popolnoma pregleden. To je 
deloma tudi posledica tega, da so različna 
pravila o preglednosti in zaupnosti 
določena v Uredbi (ES) št. 178/2002 in 
tudi v drugih zakonodajnih aktih Unije, ki 
zajemajo agroživilsko verigo. Njihovo 
medsebojno učinkovanje lahko vpliva na 
sprejemljivost ocene tveganja za splošno 
javnost.

(23) Unija je kot podpisnica Aarhuške 
konvencije priznala, da dostop do 
informacij in udeležba javnosti pri 
odločanju na področju okolja povečujeta 
kakovost in izvajanje odločitev, prispevata 
k ozaveščanju javnosti o okoljskih 
vprašanjih, dajeta javnosti možnost, da 
izrazi svoje pomisleke, in omogočata 
javnim organom, da jih ustrezno 
upoštevajo. Pri preverjanju ustreznosti 
splošne živilske zakonodaje pa se je 
pokazalo, da se postopek ocenjevanja 
tveganja, zlasti glede postopkov odobritve 
za agroživilsko verigo, kljub precejšnjemu 
napredku Agencije v smislu preglednosti, 
ne dojema vedno kot popolnoma 
pregleden. To je deloma tudi posledica 
tega, da so različna pravila o preglednosti 
in zaupnosti določena v Uredbi (ES) 
št. 178/2002 in tudi v drugih zakonodajnih 
aktih Unije, ki zajemajo agroživilsko 
verigo. Njihovo medsebojno učinkovanje 
lahko vpliva na sprejemljivost ocene 
tveganja za splošno javnost.

Or. en

Predlog spremembe 141
Martin Häusling
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje se je pokazalo, da se 
postopek ocenjevanja tveganja, zlasti glede 
postopkov odobritve za agroživilsko 
verigo, kljub precejšnjemu napredku 
Agencije v smislu preglednosti, ne dojema 
vedno kot popolnoma pregleden. To je 
deloma tudi posledica tega, da so različna 
pravila o preglednosti in zaupnosti 
določena v Uredbi (ES) št. 178/2002 in 
tudi v drugih zakonodajnih aktih Unije, ki 
zajemajo agroživilsko verigo. Njihovo 
medsebojno učinkovanje lahko vpliva na 
sprejemljivost ocene tveganja za splošno 
javnost.

(23) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje se je pokazalo, da 
postopek ocenjevanja tveganja, zlasti glede 
postopkov odobritve za agroživilsko 
verigo, kljub precejšnjemu napredku 
Agencije v smislu preglednosti, premalo
pregleden.

Or. en

Predlog spremembe 142
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje se je pokazalo, da se 
postopek ocenjevanja tveganja, zlasti glede 
postopkov odobritve za agroživilsko 
verigo, kljub precejšnjemu napredku 
Agencije v smislu preglednosti, ne dojema 
vedno kot popolnoma pregleden. To je 
deloma tudi posledica tega, da so različna 
pravila o preglednosti in zaupnosti
določena v Uredbi (ES) št. 178/2002 in 
tudi v drugih zakonodajnih aktih Unije, ki 
zajemajo agroživilsko verigo. Njihovo
medsebojno učinkovanje lahko vpliva na 
sprejemljivost ocene tveganja za splošno 
javnost.

(23) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje se je pokazalo, da 
postopek ocenjevanja tveganja, zlasti glede
postopkov odobritve za agroživilsko 
verigo, kljub določenemu napredku 
Agencije v smislu preglednosti, še ni
popolnoma pregleden. To je deloma tudi 
posledica nepreglednosti v zvezi s pravili 
ocene tveganja in zaupnosti, ki imajo 
prednost pred javnim interesom, kot je 
določeno v členu 4 Uredbe (ES) 
št. 1049/2001 in tudi v drugih 
zakonodajnih aktih Unije, ki zajemajo 
agroživilsko verigo. Neuporabe tega 
splošnega pravila o dostopu do 
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dokumentov in medsebojno učinkovanje z 
omejeno preglednostjo lahko vpliva na 
sprejemljivost ocene tveganja za splošno 
javnost.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev preglednosti vsaj na obstoječi ravni bi bilo treba še naprej uporabljati 
odstopanja od člena 4 Uredbe 1049/2001.

Predlog spremembe 143
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23a) Aarhuška konvencija daje javnosti 
vrsto pravic v zvezi z okoljem. Konvencija 
daje vsakemu posamezniku pravico do 
dostopa do okoljskih informacij, ki jih 
imajo javni organi, pravico do udeležbe 
pri odločanju o okoljskih zadevah in do 
revizije postopkov pri izpodbijanju javnih 
odločitev, sprejetih v nasprotju z 
navedenima pravicama, ali pri okoljski 
zakonodaji na splošno.

Or. en

Predlog spremembe 144
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Zato je treba proaktivno okrepiti 
preglednost postopka ocenjevanja tveganja. 
Zagotoviti bi bilo treba javni dostop do 

(25) Zato je treba proaktivno okrepiti 
preglednost postopka ocenjevanja tveganja. 
Zagotoviti bi bilo treba javni dostop do 
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vseh znanstvenih podatkov in informacij v 
podporo vlogam za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije ter zaprosilom 
za znanstvene prispevke, in sicer čim bolj 
zgodaj v postopku ocenjevanja tveganja. 
Vendar ta postopek ne bi smel posegati v 
obstoječe pravice intelektualne lastnine 
ali katero koli določbo iz živilske 
zakonodaje Unije, ki ščiti naložbe 
inovatorjev pri zbiranju informacij in 
podatkov v podporo zadevnim vlogam za 
odobritev.

vseh znanstvenih podatkov in informacij v 
podporo vlogam za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije ter zaprosilom 
za znanstvene prispevke, in sicer čim bolj 
zgodaj v postopku ocenjevanja tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 145
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Zato je treba proaktivno okrepiti 
preglednost postopka ocenjevanja tveganja. 
Zagotoviti bi bilo treba javni dostop do 
vseh znanstvenih podatkov in informacij v 
podporo vlogam za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije ter zaprosilom 
za znanstvene prispevke, in sicer čim bolj 
zgodaj v postopku ocenjevanja tveganja. 
Vendar ta postopek ne bi smel posegati v 
obstoječe pravice intelektualne lastnine 
ali katero koli določbo iz živilske 
zakonodaje Unije, ki ščiti naložbe 
inovatorjev pri zbiranju informacij in 
podatkov v podporo zadevnim vlogam za 
odobritev.

(25) Zato je treba proaktivno okrepiti 
preglednost postopka ocenjevanja tveganja. 
Zagotoviti bi bilo treba javni dostop do 
vseh znanstvenih podatkov in informacij v 
podporo vlogam za odobritev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije ter zaprosilom 
za znanstvene prispevke, in sicer čim bolj 
zgodaj v postopku ocenjevanja tveganja. 
Določbe te uredbe bi morale odražati 
pomen načela preglednosti v primarni 
zakonodaji EU in mednarodnih 
pogodbah, katerih pogodbenica je EU, 
vključno z Aarhuško konvencijo.

Or. en

Predlog spremembe 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Po zgledu komisije za pritožbe 
Evropske agencije za kemikalije, kot je 
določena v členih 89 do 93 Uredbe (ES) 
št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji 
in omejevanju kemikalij (REACH), bi bilo 
treba z delegiranimi akti določiti odbor za 
pritožbe agencije EFSA.

Or. en

Obrazložitev

Obe agenciji, EMA in EFSA, imata nekakšen odbor za pritožbe, da imajo vlagatelji možnost 
zahtevati ponovno preučitev mnenja. Komisija bi morala z delegiranim aktom določiti enako 
možnost za agencijo EFSA.

Predlog spremembe 147
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Kadar je Agencija zaprošena za 
mnenje v zvezi s postopki odobritve na 
podlagi živilske zakonodaje Unije, bi 
morala biti glede na svojo obveznost, da 
zagotovi javni dostop do vseh podpornih 
informacij v zvezi s pripravo znanstvenih 
prispevkov, odgovorna za ocenjevanje 
zahtev za zaupnost.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za določitev ravni razkritja, ki 
zagotavlja primerno ravnotežje, bi bilo 
treba ustrezne pravice javnosti do 
preglednosti v postopku ocenjevanja 
tveganja ponderirati glede na pravice 
poslovnih vlagateljev, ob upoštevanju 
ciljev Uredbe (ES) št. 178/2002.

(27) Za določitev ravni razkritja, ki 
zagotavlja primerno ravnotežje, bi bilo 
treba ustrezne pravice javnosti do 
preglednosti v postopku ocenjevanja 
tveganja ponderirati glede na pravice 
poslovnih vlagateljev, ob upoštevanju 
ciljev Uredbe (ES) št. 178/2002 glede 
visoke ravni varovanja življenja in zdravja 
ljudi, varovanja interesov potrošnikov ter 
zdravja in dobrobiti živali, zdravja rastlin 
in okolja.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo člena 5(1) Uredbe 178/2002.

Predlog spremembe 149
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za določitev ravni razkritja, ki 
zagotavlja primerno ravnotežje, bi bilo 
treba ustrezne pravice javnosti do 
preglednosti v postopku ocenjevanja 
tveganja ponderirati glede na pravice 
poslovnih vlagateljev, ob upoštevanju 
ciljev Uredbe (ES) št. 178/2002.

(27) Za določitev ravni razkritja, ki 
zagotavlja primerno ravnotežje, bi bilo 
treba ustrezne pravice javnosti do 
preglednosti v postopku ocenjevanja 
tveganja ponderirati glede na pravice 
poslovnih vlagateljev, ob upoštevanju 
ciljev Uredbe (ES) št. 178/2002, če 
vlagatelj lahko dokaže, da bi razkritje 
določenih informacij zagotovo škodilo 
njegovim poslovnim interesom.

Or. fr
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Predlog spremembe 150
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za določitev ravni razkritja, ki 
zagotavlja primerno ravnotežje, bi bilo 
treba ustrezne pravice javnosti do 
preglednosti v postopku ocenjevanja 
tveganja ponderirati glede na pravice 
poslovnih vlagateljev, ob upoštevanju 
ciljev Uredbe (ES) št. 178/2002.

(27) Namen te uredbe je čim bolj 
uresničiti pravico dostopa javnosti do 
dokumentov Agencije, spodbujati 
proaktivno objavljanje, brati pa jo je treba 
v povezavi z uredbama 1049/2001 
in 1367/2006.

Or. en

Predlog spremembe 151
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za določitev ravni razkritja, ki 
zagotavlja primerno ravnotežje, bi bilo 
treba ustrezne pravice javnosti do 
preglednosti v postopku ocenjevanja 
tveganja ponderirati glede na pravice 
poslovnih vlagateljev, ob upoštevanju 
ciljev Uredbe (ES) št. 178/2002.

(27) Za določitev ravni razkritja, ki 
zagotavlja primerno ravnotežje, bi morala 
ta uredba upoštevati in v celoti izvajati 
določbe o preglednosti iz Aarhuške 
konvencije ter pojasniti, kako se te 
določbe in določbe Uredbe (ES) št.
1367/2006 uporabljajo v živilski 
zakonodaji EU.

Or. en

Predlog spremembe 152
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za določitev ravni razkritja, ki 
zagotavlja primerno ravnotežje, bi bilo 
treba ustrezne pravice javnosti do
preglednosti v postopku ocenjevanja 
tveganja ponderirati glede na pravice 
poslovnih vlagateljev, ob upoštevanju 
ciljev Uredbe (ES) št. 178/2002.

(27) Za določitev ravni proaktivnega 
razkritja, ki zagotavlja primerno 
ravnotežje, bi bilo treba potrebo po 
zagotavljanju preglednosti v postopku 
ocenjevanja tveganja ponderirati glede na 
pravice poslovnih vlagateljev, ob 
upoštevanju ciljev Uredbe (ES) 
št. 178/2002.

Or. en

Predlog spremembe 153
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Določbe o aktivnem razširjanju iz 
te uredbe nikakor ne omejujejo obsega 
pravic iz uredb 1049/2001 in 1367/206.

Or. en

Predlog spremembe 154
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, so 
dosedanje izkušnje pokazale, da se 
nekatere informacije običajno obravnavajo 
kot občutljive in bi morale ostati zaupne v 
različnih sektorskih postopkih odobritve. V 
Uredbi (ES) št. 178/2002 je primerno 
določiti horizontalni seznam informacij, 

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, so 
dosedanje izkušnje pokazale, da se 
nekatere informacije običajno obravnavajo 
kot občutljive in bi morale po predložitvi 
preverljivih obrazložitev – za vsak primer 
in za vsako informacijo, ki pojasni 
razloge, zakaj bi objava znatno, izrecno in 
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katerih razkritje bi lahko veljalo za zelo 
škodljivo za zadevne poslovne interese in
ki se zato ne bi smele razkriti javnosti
(„splošni horizontalni seznam zaupnih 
postavk“). Take informacije bi moralo biti 
dovoljeno razkriti samo v zelo omejenih in 
izjemnih okoliščinah, povezanih s 
predvidljivimi učinki na zdravje in nujno 
potrebo po varovanju zdravja ljudi in 
živali ali okolja.

dejansko škodovala komercialnemu 
interesu vlagatelja – ostati zaupne v 
različnih sektorskih postopkih odobritve. V 
Uredbi (ES) št. 178/2002 je primerno
določiti izčrpen horizontalni seznam 
informacij, ki bi lahko ostale zaupne na 
zahtevo ali ob upoštevanju pogoja, ki je 
opisan zgoraj („splošni horizontalni 
seznam zaupnih postavk“). Izjeme od 
načela preglednosti naj bi bile dovoljene
samo v zelo omejenih in izjemnih 
okoliščinah. Tudi če se šteje, da objava 
informacij ogroža poslovne interese 
subjekta, informacije nikakor ne smejo 
ostati skrite, če je bila podana zahteva po 
dostopu do dokumentov, ki izpolnjuje 
pogoje za razkritje v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1367/2006 in Uredbo št. 1049/2001.

Or. en

Predlog spremembe 155
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, so 
dosedanje izkušnje pokazale, da se 
nekatere informacije običajno 
obravnavajo kot občutljive in bi morale 
ostati zaupne v različnih sektorskih 
postopkih odobritve. V Uredbi (ES) 
št. 178/2002 je primerno določiti 
horizontalni seznam informacij, katerih 
razkritje bi lahko veljalo za zelo škodljivo 
za zadevne poslovne interese in ki se zato 
ne bi smele razkriti javnosti („splošni 
horizontalni seznam zaupnih postavk“). 
Take informacije bi moralo biti dovoljeno 
razkriti samo v zelo omejenih in izjemnih 
okoliščinah, povezanih s predvidljivimi 
učinki na zdravje in nujno potrebo po 

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, je 
primerno v Uredbi (ES) št. 178/2002 
določiti horizontalni seznam informacij, ki 
jih je treba razkriti v skladu z Aarhuško 
konvencijo in načeli iz Uredbe (ES) 
1367/2006 ali da bi se zaščitilo zdravje 
živali in ljudi.
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varovanju zdravja ljudi in živali ali okolja.

Or. en

Predlog spremembe 156
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, so 
dosedanje izkušnje pokazale, da se 
nekatere informacije običajno obravnavajo 
kot občutljive in bi morale ostati zaupne v 
različnih sektorskih postopkih odobritve. V 
Uredbi (ES) št. 178/2002 je primerno 
določiti horizontalni seznam informacij, 
katerih razkritje bi lahko veljalo za zelo 
škodljivo za zadevne poslovne interese in 
ki se zato ne bi smele razkriti javnosti 
(„splošni horizontalni seznam zaupnih 
postavk“). Take informacije bi moralo biti 
dovoljeno razkriti samo v zelo omejenih in 
izjemnih okoliščinah, povezanih s 
predvidljivimi učinki na zdravje in nujno 
potrebo po varovanju zdravja ljudi in 
živali ali okolja.

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, so 
dosedanje izkušnje pokazale, da se 
nekatere informacije običajno obravnavajo 
kot občutljive in bi morale ostati zaupne v 
različnih sektorskih postopkih odobritve. V 
Uredbi (ES) št. 178/2002 je primerno 
določiti splošen in izčrpen horizontalni 
seznam informacij, katerih razkritje bi 
lahko veljalo za zelo škodljivo za zadevne 
poslovne interese in ki se zato ne bi smele 
razkriti javnosti („splošni horizontalni 
seznam zaupnih postavk“). Te informacije 
pa lahko ostanejo skrite le, če vlagatelj, ki 
nasprotuje njihovemu razkritju, na 
podlagi preverljive utemeljitve dokaže, da 
bi proaktivno razkritje zelo škodilo 
njegovim poslovnim interesom. Izjeme od 
načela preglednosti je treba razlagati 
strogo. Tudi če se šteje, da objava 
informacij ogroža poslovne interese, 
informacije nikakor ne smejo ostati skrite, 
če se razkritje zahteva in prevlada javni 
interes.

Or. en

Predlog spremembe 157
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, so 
dosedanje izkušnje pokazale, da se 
nekatere informacije običajno obravnavajo 
kot občutljive in bi morale ostati zaupne v 
različnih sektorskih postopkih odobritve. V 
Uredbi (ES) št. 178/2002 je primerno 
določiti horizontalni seznam informacij, 
katerih razkritje bi lahko veljalo za zelo 
škodljivo za zadevne poslovne interese in 
ki se zato ne bi smele razkriti javnosti
(„splošni horizontalni seznam zaupnih 
postavk“). Take informacije bi moralo biti 
dovoljeno razkriti samo v zelo omejenih in 
izjemnih okoliščinah, povezanih s 
predvidljivimi učinki na zdravje in nujno 
potrebo po varovanju zdravja ljudi in 
živali ali okolja.

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, so 
dosedanje izkušnje pokazale, da se 
nekatere informacije običajno obravnavajo 
kot občutljive in bi morale ostati zaupne v 
različnih sektorskih postopkih odobritve. V 
Uredbi (ES) št. 178/2002 je primerno 
določiti izčrpen horizontalni seznam 
informacij, ki bi lahko ostale zaupne, ker 
bi njihovo razkritje zelo ogrozilo zaščito 
poslovnega interesa („splošni horizontalni 
seznam zaupnih postavk“). Pri zahtevi za 
zaupnost mora zadevno podjetje dokazati 
in utemeljiti, da bi proaktivno razkritje 
informacije zelo ogrozilo njegove 
poslovne interese. Če pa je razkritje 
informacije v prevladujočem javnem 
interesu, zahteve za zaupnost ni mogoče 
odobriti.

Or. en

Predlog spremembe 158
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, so 
dosedanje izkušnje pokazale, da se 
nekatere informacije običajno obravnavajo 
kot občutljive in bi morale ostati zaupne v 
različnih sektorskih postopkih odobritve. V 
Uredbi (ES) št. 178/2002 je primerno 
določiti horizontalni seznam informacij, 
katerih razkritje bi lahko veljalo za zelo 
škodljivo za zadevne poslovne interese in 
ki se zato ne bi smele razkriti javnosti 
(„splošni horizontalni seznam zaupnih 

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, so 
dosedanje izkušnje pokazale, da se 
nekatere informacije običajno obravnavajo 
kot občutljive in bi morale ostati zaupne v 
različnih sektorskih postopkih odobritve. V 
Uredbi (ES) št. 178/2002 je primerno 
določiti horizontalni seznam informacij, 
katerih razkritje bi lahko veljalo za zelo 
škodljivo za zadevne poslovne interese in 
ki se zato ne bi smele razkriti javnosti 
(„splošni horizontalni seznam zaupnih 
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postavk“). Take informacije bi moralo biti 
dovoljeno razkriti samo v zelo omejenih in 
izjemnih okoliščinah, povezanih s 
predvidljivimi učinki na zdravje in nujno
potrebo po varovanju zdravja ljudi in živali 
ali okolja.

postavk“). Take informacije bi moralo biti 
dovoljeno razkriti samo v omejenih 
okoliščinah, povezanih s predvidljivimi 
učinki na zdravje, potrebo po varovanju 
zdravja ljudi in živali ali okolja ali če 
obstaja prevladujoč javni interes.

Or. en

Obrazložitev

Če bo napisano na ta način, bo nova ureditev privedla do manjše preglednost kot trenutne 
razmere.

Predlog spremembe 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, so 
dosedanje izkušnje pokazale, da se 
nekatere informacije običajno obravnavajo 
kot občutljive in bi morale ostati zaupne v 
različnih sektorskih postopkih odobritve. V 
Uredbi (ES) št. 178/2002 je primerno 
določiti horizontalni seznam informacij, 
katerih razkritje bi lahko veljalo za zelo 
škodljivo za zadevne poslovne interese in 
ki se zato ne bi smele razkriti javnosti 
(„splošni horizontalni seznam zaupnih 
postavk“). Take informacije bi moralo biti 
dovoljeno razkriti samo v zelo omejenih in 
izjemnih okoliščinah, povezanih s 
predvidljivimi učinki na zdravje in nujno 
potrebo po varovanju zdravja ljudi in živali 
ali okolja.

(28) V skladu s tem in ob upoštevanju 
postopkov, ki veljajo za vloge za odobritev 
na podlagi živilske zakonodaje Unije, so 
dosedanje izkušnje pokazale, da se 
nekatere informacije običajno obravnavajo 
kot občutljive in bi morale ostati zaupne v 
različnih sektorskih postopkih odobritve. V 
Uredbi (ES) št. 178/2002 je primerno 
določiti horizontalni seznam informacij, 
katerih razkritje bi lahko veljalo za zelo 
škodljivo za zadevne poslovne interese in 
ki se zato ne bi smele razkriti javnosti 
(„splošni horizontalni seznam zaupnih 
postavk“). Take informacije bi moralo biti 
dovoljeno razkriti samo v zelo omejenih in 
izjemnih okoliščinah, povezanih s 
predvidljivimi učinki na zdravje in nujno 
potrebo po varovanju zdravja ljudi, zdravja
in dobrobiti živali ali okolja.

Or. en
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Predlog spremembe 160
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Zaradi jasnosti in da se poveča 
pravna varnost, je treba določiti posebne 
postopkovne zahteve, ki jih je treba 
upoštevati v zvezi z zahtevo za zaupno 
obravnavo informacij, predloženih za 
namen postopkov odobritve na podlagi 
živilske zakonodaje Unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 161
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Prav tako je treba določiti posebne 
zahteve v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov za namene preglednosti postopka 
ocenjevanja tveganja ob upoštevanju 
Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. 
Zato v skladu s to uredbo nobeni osebni 
podatki ne bi smeli biti javno dostopni, 
razen če je to potrebno in sorazmerno za 
namene zagotavljanja preglednosti, 
neodvisnosti in zanesljivosti postopka 
ocenjevanja tveganja, pri čemer pa se 
preprečuje nasprotje interesov.

(30) Prav tako je treba določiti posebne 
zahteve v zvezi z varstvom osebnih 
podatkov za namene preglednosti postopka 
ocenjevanja tveganja ob upoštevanju 
Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta. 
Zato bi morali biti v skladu s to uredbo 
osebni podatki javno dostopni, kadar je to 
potrebno za namene zagotavljanja 
preglednosti, neodvisnosti in zanesljivosti 
postopka ocenjevanja tveganja in je skupni 
interes najvišja raven varstva zdravja ljudi 
in živali ter okolja.

__________________ __________________

24 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 

24 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
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podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1). podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

25 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

25 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 162
Mireille D'Ornano

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Poleg tega je za oceno uspešnosti in 
učinkovitosti različnih določb, ki se 
uporabljajo za Agencijo, primerno tudi 
določiti, da Komisija oceni Agencijo, in 
sicer v skladu s skupnim pristopom k 
decentraliziranim agencijam. Pri oceni bi 
bilo zlasti treba pregledati postopke za 
izbor članov znanstvenega odbora in 
svetov, njihovo stopnjo preglednosti, 
stroškovno učinkovitost in primernost, da 
se zagotovita neodvisnost in 
usposobljenost ter preprečijo nasprotja 
interesov.

(33) Poleg tega je za oceno uspešnosti in 
učinkovitosti različnih določb, ki se 
uporabljajo za Agencijo, primerno tudi 
določiti, da Komisija, države članice in 
njihovi zdravstveni organi ocenijo
Agencijo, in sicer v skladu s skupnim 
pristopom k decentraliziranim agencijam. 
Pri oceni bi bilo zlasti treba pregledati 
postopke za izbor članov znanstvenega 
odbora in svetov, njihovo stopnjo 
preglednosti, stroškovno učinkovitost in 
primernost, da se zagotovita neodvisnost in 
usposobljenost ter preprečijo nasprotja 
interesov.

Or. fr

Predlog spremembe 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Poleg tega je za oceno uspešnosti in (33) Poleg tega je za oceno uspešnosti in 
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učinkovitosti različnih določb, ki se 
uporabljajo za Agencijo, primerno tudi 
določiti, da Komisija oceni Agencijo, in 
sicer v skladu s skupnim pristopom k 
decentraliziranim agencijam. Pri oceni bi 
bilo zlasti treba pregledati postopke za 
izbor članov znanstvenega odbora in 
svetov, njihovo stopnjo preglednosti, 
stroškovno učinkovitost in primernost, da 
se zagotovita neodvisnost in 
usposobljenost ter preprečijo nasprotja 
interesov.

učinkovitosti različnih določb, ki se 
uporabljajo za Agencijo, primerno tudi 
izvesti neodvisno oceno Agencije. Pri 
oceni bi bilo zlasti treba pregledati 
postopke za izbor članov znanstvenega 
odbora in svetov, njihovo stopnjo 
preglednosti, stroškovno učinkovitost in 
primernost, da se zagotovita neodvisnost in 
usposobljenost ter preprečijo nasprotja 
interesov.

Or. en

Predlog spremembe 164
Michel Dantin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

33a. Sedmi evropski akcijski program 
za okolje si je za prednostno nalogo 
postavil oblikovanje in izvajanje pristopov 
za obravnavo kombiniranih učinkov 
kemikalij na zdravje ljudi in okolje. Za 
upoštevanje „učinkov koktajla“ je 
potreben medsektorski pristop, tesnejše 
sodelovanje med agencijami za 
ocenjevanje na evropski ravni in 
opredelitev ustreznih sredstev.

Or. fr

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da se evropski postopek ocenjevanja kemikalij izvede z 
usklajenim pristopom za vse zadevne sektorje, pri katerih mora imeti EFSA ključno vlogo. 
Poleg tega je pomembno, da ocenjevalci v svoje delo vključijo oceno učinkov koktajla, da se 
lahko izvedejo ustrezni ukrepi upravljanja.
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Predlog spremembe 165
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Za zagotovitev, da se upoštevajo 
sektorske posebnosti glede zaupnih 
informacij, je treba ustrezne pravice 
javnosti do preglednosti v postopku 
ocenjevanja tveganja, vključno s tistimi, ki 
izhajajo iz Aarhuške konvencije, 
ponderirati glede na pravice poslovnih 
vlagateljev, ob upoštevanju posebnih 
ciljev sektorske zakonodaje Unije in 
pridobljenih izkušenj. Zato je treba 
spremeniti Direktivo 2001/18/ES, Uredbo 
(ES) št. 1829/2003, Uredbo (ES) 
št. 1831/2003, Uredbo (ES) št. 1935/2004 
in Uredbo (ES) št. 1107/2009, da se 
določijo dodatni zaupni elementi poleg 
tistih, ki so določeni v Uredbi (ES) 
št. 178/2002.

črtano

__________________

35 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 
2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti (UL 
L 264, 25.9.2006, str. 13).

Or. en

Obrazložitev

Ni sprejemljivo, da se oslabijo sedanje pravice do preglednosti.

Predlog spremembe 166
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Za zagotovitev, da se upoštevajo 
sektorske posebnosti glede zaupnih 
informacij, je treba ustrezne pravice
javnosti do preglednosti v postopku 
ocenjevanja tveganja, vključno s tistimi, ki 
izhajajo iz Aarhuške konvencijev35,
ponderirati glede na pravice poslovnih 
vlagateljev, ob upoštevanju posebnih ciljev 
sektorske zakonodaje Unije in pridobljenih 
izkušenj. Zato je treba spremeniti Direktivo 
2001/18/ES, Uredbo (ES) št. 1829/2003, 
Uredbo (ES) št. 1831/2003, Uredbo (ES) 
št. 1935/2004 in Uredbo (ES) št. 
1107/2009, da se določijo dodatni zaupni 
elementi poleg tistih, ki so določeni v 
Uredbi (ES) št. 178/2002.

(36) Za zagotovitev, da se upoštevajo 
sektorske posebnosti glede zaupnih 
informacij, je treba pravico javnosti do 
proaktivnega razkritja informacij v zvezi s 
postopkom ocenjevanja tveganja
ponderirati glede na pravice poslovnih 
vlagateljev, ob upoštevanju posebnih ciljev 
sektorske zakonodaje Unije in pridobljenih 
izkušenj Zato je treba spremeniti Direktivo 
2001/18/ES, Uredbo (ES) št. 1829/2003, 
Uredbo (ES) št. 1831/2003, Uredbo (ES) 
št. 1935/2004 in Uredbo (ES) št. 
1107/2009, da se določi dodatni izčrpni 
seznam zaupnih elementov poleg tistih, ki 
so določeni v Uredbi (ES) št. 178/2002. 
Nove določbe o aktivnem razširjanju iz te 
uredbe in ocena zahteve za zaupnost 
Agencije nikakor ne omejujejo obsega 
pravic iz uredb 1049/2001 in 1367/2006.

__________________ __________________

35 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 
2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti (UL 
L 264, 25.9.2006, str. 13).

35 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 
2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti (UL 
L 264, 25.9.2006, str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 167
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Za zagotovitev, da se upoštevajo 
sektorske posebnosti glede zaupnih 

(36) Za zagotovitev, da se upoštevajo 
sektorske posebnosti glede zaupnih 
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informacij, je treba ustrezne pravice 
javnosti do preglednosti v postopku 
ocenjevanja tveganja, vključno s tistimi, ki 
izhajajo iz Aarhuške konvencije,
ponderirati glede na pravice poslovnih 
vlagateljev, ob upoštevanju posebnih ciljev 
sektorske zakonodaje Unije in pridobljenih 
izkušenj. Zato je treba spremeniti Direktivo 
2001/18/ES, Uredbo (ES) št. 1829/2003, 
Uredbo (ES) št. 1831/2003, Uredbo (ES) 
št. 1935/2004 in Uredbo (ES) št. 
1107/2009, da se določijo dodatni zaupni 
elementi poleg tistih, ki so določeni v 
Uredbi (ES) št. 178/2002.

informacij, je treba pravice javnosti do 
preglednosti, vključno s pravico do 
proaktivnih informacij v zvezi s 
postopkom ocenjevanja tveganja,
ponderirati glede na pravice poslovnih 
vlagateljev, ob upoštevanju posebnih ciljev 
sektorske zakonodaje Unije in pridobljenih 
izkušenj. Zato je treba spremeniti Direktivo 
2001/18/ES, Uredbo (ES) št. 1829/2003, 
Uredbo (ES) št. 1831/2003, Uredbo (ES) 
št. 1935/2004 in Uredbo (ES) št. 
1107/2009, da se določijo dodatni zaupni 
elementi poleg tistih, ki so določeni v 
Uredbi (ES) št. 178/2002. Nove določbe o 
aktivnem razširjanju v nobenem primeru 
ne bi smele omejevati pravic do informacij 
iz uredb 1049/2001 in 1367/2006.

__________________ __________________

35 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 
2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti (UL 
L 264, 25.9.2006, str. 13).

35 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 
2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti (UL 
L 264, 25.9.2006, str. 13).

Or. en

Predlog spremembe 168
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Za zagotovitev, da se upoštevajo 
sektorske posebnosti glede zaupnih 
informacij, je treba ustrezne pravice 
javnosti do preglednosti v postopku 
ocenjevanja tveganja, vključno s tistimi, ki 
izhajajo iz Aarhuške konvencije, 
ponderirati glede na pravice poslovnih 
vlagateljev, ob upoštevanju posebnih 
ciljev sektorske zakonodaje Unije in 

(36) Za zagotovitev, da se upoštevajo 
sektorske posebnosti glede zaupnih 
informacij, je treba  pravice poslovnih 
vlagateljev ponderirati glede naobveznost 
proaktivnega razkritja informacij, ki jih 
imajo organi EU, ter ustrezne pravice 
javnosti do preglednosti v postopku 
ocenjevanja tveganja, ki izhajajo iz
Aarhuške konvencije, ter pravico dostopa 
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pridobljenih izkušenj. Zato je treba 
spremeniti Direktivo 2001/18/ES, Uredbo 
(ES) št. 1829/2003, Uredbo (ES) št. 
1831/2003, Uredbo (ES) št. 1935/2004 in 
Uredbo (ES) št. 1107/2009, da se določijo 
dodatni zaupni elementi poleg tistih, ki so 
določeni v Uredbi (ES) št. 178/2002.

do dokumentov na zahtevo iz Uredbe 
1049/2001 in Uredbe 1367/2006, kakor jo 
razlaga Sodišče.35

__________________ __________________

35 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 
2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti (UL 
L 264, 25.9.2006, str. 13).

35 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 
2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti (UL 
L 264, 25.9.2006, str. 13).

Or. en

Obrazložitev

Izvirno besedilo bi lahko privedlo do napačne razlage, nova pravila pa ne bi smela vplivati na 
pravice javnosti do dostopa do dokumentov in informacij.

Predlog spremembe 169
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Za zagotovitev, da se upoštevajo 
sektorske posebnosti glede zaupnih 
informacij, je treba ustrezne pravice 
javnosti do preglednosti v postopku 
ocenjevanja tveganja, vključno s tistimi, ki 
izhajajo iz Aarhuške konvencije, 
ponderirati glede na pravice poslovnih 
vlagateljev, ob upoštevanju posebnih 
ciljev sektorske zakonodaje Unije in 
pridobljenih izkušenj. Zato je treba 
spremeniti Direktivo 2001/18/ES, Uredbo 
(ES) št. 1829/2003, Uredbo (ES) št. 
1831/2003, Uredbo (ES) št. 1935/2004 in 

(36) Za zagotovitev učinkovitosti
preglednosti v postopku ocenjevanja 
tveganja, vključno s tistimi, ki izhajajo iz 
Aarhuške konvencije, je treba spremeniti 
Direktivo 2001/18/ES, Uredbo (ES) št. 
1829/2003, Uredbo (ES) št. 1831/2003, 
Uredbo (ES) št. 1935/2004 in Uredbo (ES) 
št. 1107/2009, da se spodbudi takojšnje 
razkritje določenih zdravstvenih in 
okoljskih informacij, ki sodijo v okvir teh 
uredb. Nove določbe o aktivnem 
razširjanju ne posegajo v pravice dostopa 
do informacij iz Uredbe (ES) 1049/2001 in 
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Uredbo (ES) št. 1107/2009, da se določijo 
dodatni zaupni elementi poleg tistih, ki so 
določeni v Uredbi (ES) št. 178/2002.

Uredbe (ES) 1367/2006.

__________________ __________________

35 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 
2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti (UL 
L 264, 25.9.2006, str. 13).

35 Uredba (ES) št. 1367/2006 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. septembra 
2006 o uporabi določb Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij, 
udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu 
do pravnega varstva v okoljskih zadevah v 
institucijah in organih Skupnosti (UL 
L 264, 25.9.2006, str. 13).

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa zakonodaja zagotavlja določeno stopnjo preglednosti, ki ne bi smela biti omejena 
zaradi pravic poslovnih vlagateljev. Izkušnje kažejo, da državljani in organi za boljše 
delovanje zahtevajo več dostopa in večjo preglednost.

Predlog spremembe 170
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) Pri preverjanju ustreznosti splošne 
živilske zakonodaje se je pokazalo, da je 
postopek obvladovanja tveganja 
nepregleden. Javnost je treba bolje 
obveščati o obravnavanih možnostih 
obvladovanja tveganja, ravni varstva 
potrošnikov ter zdravja živali in okolja, ki 
bi jo dosegli s vsako od teh možnosti, ter 
dejavnikih, ki niso povezani z rezultati 
ocene tveganja in ki jih odgovorni za 
obvladovanje tveganja upoštevajo, in o 
tem, kako jih v procesu odločanja 
medsebojno primerjajo.

Or. en
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Predlog spremembe 171
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da bi še dodatno okrepili povezavo 
med odgovornimi za oceno tveganja in 
odgovornimi za obvladovanje tveganja na 
ravni Unije in nacionalnih ravneh ter 
skladnost in doslednost obveščanja o 
tveganju, bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo, da v skladu s členom 290 
Pogodbe sprejme akte za sprejetje 
splošnega načrta za obveščanje o tveganju 
glede zadev, povezanih z agroživilsko 
verigo. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki, in 
da se ta posvetovanja izvajajo v skladu z 
načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma 
o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. 
aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega 
sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 
Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 
vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 
držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko 
sistematično udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

(37) Da bi še dodatno okrepili povezavo 
med odgovornimi za oceno tveganja in 
odgovornimi za obvladovanje tveganja na 
ravni Unije in nacionalnih ravneh ter z 
drugimi deležniki v prehranski verigi, kot 
so gospodarski subjekti, potrošniške in 
druge organizacije civilne družbe, bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v 
skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte 
za sprejetje splošnega načrta za obveščanje 
o tveganju glede zadev, povezanih z 
agroživilsko verigo. V splošnem načrtu 
obveščanja o tveganju je določena 
praktična ureditev za dajanje javnosti na 
voljo potrebnih informacij za doseganje 
visoke ravni preglednosti postopka 
obvladovanja tveganja. Zato je 
pomembno, da se Komisija pri svojem 
pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, 
tudi s strokovnjaki, in da se ta 
posvetovanja izvajajo v skladu z načeli iz 
Medinstitucionalnega sporazuma o boljši 
pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. 
Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja 
pri pripravi delegiranih aktov Evropski 
parlament in Svet zlasti prejmeta vse 
dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav 
članic, njuni strokovnjaki pa se lahko 
sistematično udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 172
Martin Häusling
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Da bi še dodatno okrepili povezavo
med odgovornimi za oceno tveganja in 
odgovornimi za obvladovanje tveganja na 
ravni Unije in nacionalnih ravneh ter 
skladnost in doslednost obveščanja o 
tveganju, bi bilo treba na Komisijo prenesti 
pooblastilo, da v skladu s členom 290 
Pogodbe sprejme akte za sprejetje 
splošnega načrta za obveščanje o tveganju 
glede zadev, povezanih z agroživilsko 
verigo. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki, in 
da se ta posvetovanja izvajajo v skladu z 
načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma 
o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. 
aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega 
sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 
Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 
vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 
držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko 
sistematično udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

(37) Da bi izboljšali interaktivno 
izmenjavo informacij v celotnem postopku 
analize tveganja med odgovornimi za 
oceno tveganja in odgovornimi za 
obvladovanje tveganja na ravni Unije in 
nacionalnih ravneh ter z gospodarskimi 
subjekti v prehranski verigi ter 
potrošniškimi in drugimi organizacijami 
civilne družbe, bi bilo treba na Komisijo 
prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 
290 Pogodbe sprejme akte za sprejetje 
splošnega načrta za obveščanje o tveganju 
glede zadev, povezanih z agroživilsko 
verigo. Zlasti je pomembno, da se 
Komisija pri svojem pripravljalnem delu 
ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki, in 
da se ta posvetovanja izvajajo v skladu z 
načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma 
o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. 
aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega 
sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov 
Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta 
vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz 
držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko 
sistematično udeležujejo sestankov 
strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo 
pripravo delegiranih aktov.

Or. en

Predlog spremembe 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Vrsta informacij, ki bi jo bilo treba 
razkriti, ne posega v Uredbo (ES) št. 
1049/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu 
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javnosti do dokumentov Evropskega 
parlamenta, Sveta in Komisije, 
nacionalno pravo in pravo Unije o 
dostopu do uradnih dokumentov.

Or. en

Obrazložitev

Uredba 1049/2001 določa, da se vloga za dostop do uradnega dokumenta lahko zavrne le, če 
institucija ugotovi, da za informacije velja katera od izjem iz člena 4.

Predlog spremembe 174
Martin Häusling

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Poleg tega bi moral splošni načrt 
obveščanja o tveganju določati praktično 
ureditev za dajanje javnosti na voljo 
potrebnih informacij za doseganje visoke 
ravni preglednosti postopka obvladovanja 
tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 175
Jytte Guteland

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Določbe o tem, katere informacije 
bi bilo treba objaviti, ne posegajo v 
Uredbo (ES) št. 1049/2001 ter nacionalno 
pravo in pravo Unije o dostopu javnosti do 
uradnih dokumentov.

Or. en
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Predlog spremembe 176
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Ker 7. evropski akcijski načrt za 
okolje prednostno obravnava sprejetje 
skupne metodologije za odkrivanje, 
analizo in preprečevanje „učinkov 
koktajla“ pri uporabi kemikalij, bi bilo 
treba dodeliti zadostna sredstva za 
preučevanje teh učinkov in okrepitev 
sodelovanja med agencijami držav članic 
na tem področju.

Or. en

Predlog spremembe 177
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Nedavni izredni dogodki v zvezi v 
varnostjo živil so pokazali potrebo po 
uvedbi ustreznih ukrepov v izrednih 
razmerah za zagotovitev, da se za vsa 
živila, ne glede na vrsto in izvor, ter za vso 
krmo uporabijo skupni ukrepi pri resnem 
tveganju za zdravje ljudi, zdravje živali ali 
za okolje; ta celovit pristop k nujnim 
ukrepom na področju varnosti hrane 
mora omogočati učinkovito ukrepanje in 
preprečevati umetno ustvarjanje razlik pri 
obravnavi resnega tveganja za živila ali 
krmo z uvedbo usklajenega skupnega 
postopka upravljanja sistema opozoril v 
zvezi z živili.

Or. es
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Obrazložitev

Uredba (ES) št. 178/2002 (členi od 50 do 54) določa sistem hitrega obveščanja za živila in 
krmo (RASFF) in njegove osnovne določbe glede področja uporabe in delovanja. Kasneje so 
bile odkrite slabosti, ki so potrdile potrebo po pregledu na podlagi sprejetja Uredbe 
št. 16/2011, ki ni vključevala usklajenega postopka za ukrepanje vseh držav članic in 
potrebne okrepitve pooblastil Komisije pri upravljanju opozoril. Potreben je skupen, obvezen 
in okrepljen postopek za upravljanje opozoril v zvezi z živili.

Predlog spremembe 178
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Uvodna izjava 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(- 1a) Za uvodno izjavo 2 se vstavi 
naslednja uvodna izjava:

„Ker so živilski proizvodi na eni strani 
neposredno povezani z zdravjem 
prebivalstva in na drugi strani s 
prehransko neodvisnostjo Evropske unije, 
je treba uporabiti načelo prednostne 
obravnave Unije, ki je opredeljeno kot 
prednostna obravnava blaga, 
proizvedenega v Evropski uniji, njegov 
namen pa je, da se v okviru trgovinskih 
pogajanj države članice spodbudijo k 
oskrbi pri državah partnericah in ne na 
svetovnem trgu.“

Or. fr

Predlog spremembe 179
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Uvodna izjava 4a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(- 1a) Za uvodno izjavo 4 se vstavi 
naslednja uvodna izjava:

„Pri podpisu trgovinskih sporazumov se 
mora Evropska unija prepričati, da 
živilska zakonodaja tretjih partnerskih 
držav določa vsaj tako prehransko varnost 
kot evropska zakonodaja, da se zagotovi 
varnost potrošnikov in se ne ustvarjajo 
neenakosti v konkurenci z evropskimi 
proizvodi.“ 

Or. fr

Predlog spremembe 180
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Člen 1(2) se spremeni, kot sledi:

2. Za namene odstavka 1 ta uredba 
določa splošna načela, ki urejajo živila in 
krmo na splošno ter posebej varnost živil 
in krme, zlasti na ravni Unije in 
nacionalni ravni, pa tudi na mednarodni 
ravni pri trgovinskih sporazumih, 
sklenjenih med Evropsko unijo in tretjimi 
državami.

Or. fr

Predlog spremembe 181
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek – točka -1 a (novo)
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Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 4 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Člen 4 se spremeni, kot sledi:

Vstavi se odstavek 5:

1. To poglavje se nanaša na vse faze 
pridelave, predelave in distribucije živil ter 
krme za krmljenje živali, ki se uporabljajo 
za človeško hrano.

2. Splošna načela iz členov 5 do 10 
tvorijo skupni horizontalni okvir, ki ga je 
treba upoštevati, ko se sprejemajo ukrepi.

3. Obstoječa načela in postopki 
živilske zakonodaje se prilagodijo čim 
prej, a najpozneje do 1. januarja 2007, da 
bodo skladni s členi 5 do 10.

4. Do tedaj se z odstopanjem od 
odstavka 2 izvaja veljavna zakonodaja, ob 
upoštevanju načel iz členov 5 do 10.

5. Pri sklepanju trgovinskih 
sporazumov mora Komisija zagotoviti, da 
bodo trgovinski partnerji iz tretjih držav 
upoštevali načela iz tega poglavja.

Or. fr

Predlog spremembe 182
Pilar Ayuso

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1a (novo)Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(- 1a) Odstavek 1 člena 5 se spremeni: 

Člen 5

„1. Živilska zakonodaja zasleduje 
enega ali več splošnih ciljev visoke ravni 
varovanja življenja in zdravja ljudi, 
varstva interesov potrošnika, vključno z 
dobrimi poslovnimi običaji v prometu z 
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živili ob upoštevanju, kadar je to 
primerno, varovanja zdravja in zaščite 
živali, zdravja rastlin in okolja. Slednje je 
treba upoštevati vedno, kadar obstaja 
resno tveganje za zdravje. “

Or. es

Obrazložitev

Izkušnje so pokazale, da je bila EFSA preobremenjena z nalogami, ki niso spadale v njeno 
področje uporabe standardov, zlasti na področju dobrobiti živali in varstva zdravja rastlin, 
ter niso bile vedno neposredno povezane z varnostjo hrane in so posegale v izvajanje nalog 
drugih agencij. Potrebna je jasna razmejitev med dobrobitjo živali in varstvom zdravja rastlin 
ter ju vključiti zgolj takrat, ko bi pomenila resno tveganje za zdravje.

Predlog spremembe 183
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Odstavek 1 člena 6 se spremeni:

„1. Za doseganje splošnega cilja 
visoke ravni varovanja zdravja in življenja 
ljudi ter okolja, živilska zakonodaja 
temelji na analizi tveganja, razen če to
glede na okoliščine ali vrsto ukrepa ni 
primerno.“

Or. en

Obrazložitev

V predlogu spremembe se doda „ter okolja“. Ker splošna živilska zakonodaja pokriva tudi 
področja kot so gensko spremenjeni organizmi in pesticidi, bi bilo treba na tem mestu omeniti 
tudi okolje. Dovoljenje za gojenje ali za dajanje v promet gensko spremenjenih organizmov, 
rastlin ali živali ter odobritev aktivnih snovi v pesticidih ima znaten učinek na naravno okolje 
in na zdravje ljudi. Varovanje zdravja ljudi je del okoljske politike EU.
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Predlog spremembe 184
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 6 se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim:

2. „Ocena tveganja temelji na vseh 
razpoložljivih znanstvenih dognanjih in se 
izvaja na neodvisen, objektiven in 
pregleden način.“

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Glede glifosata je vlagatelj skupaj z lastnimi študijami predložil le 52 % razpoložljivih 
znanstvenih publikacij. Po „oceni po Klimischu“ nemškega zveznega inštituta za oceno 
tveganja, poročevalca za EFSA, je bila večina teh študij označena kot študije z omejeno 
vrednostjo in je imela zato le malo vpliva na rezultat ocene. To je Evropsko agencijo za 
varnost hrane spodbudilo, da lastnim študijam vlagatelja da večjo težo. V analizi tveganj ne 
bi smelo biti možno zavrniti strokovno pregledane publikacije. 

Predlog spremembe 185
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 7 se odstavek 1 nadomesti 
z naslednjim:

1. „V nekaterih primerih, kadar je po 
oceni razpoložljivih informacij 
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ugotovljena možnost neželenih učinkov 
na zdravje, obstaja pa znanstvena 
negotovost, se sprejmejo ukrepi za 
obvladovanje tveganja za zagotovitev 
visoke ravni varovanja zdravja, ki jo je 
Skupnost izbrala, dokler niso na voljo 
nadaljnje znanstvene informacije za bolj 
izčrpno oceno tveganja.“

Or. en

Obrazložitev

Črtanje besede „lahko“ v zvezi z glifosatom. Odločanje EFSA in Komisije bi moralo v 
preteklosti temeljiti na previdnostnem načelu, ker je bila po 7. členu ugotovljena „možnost 
neželenih učinkov na zdravje, obstaja pa znanstvena negotovost“. Namesto da bi uradni 
organi sprejeli začasne ukrepe za obvladovanje tveganja (člen 7), se zdi, da so se odločili v 
korist vsebine. Zato je sprejetje začasnih ukrepov za obvladovanja tveganja obvezno, ko se 
uporablja previdnostno načelo, in ne prostovoljno.

Predlog spremembe 186
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z obveščanjem o tveganju se ob 
upoštevanju vlog odgovornih za oceno 
tveganja in odgovornih za obvladovanje 
tveganja dosegajo naslednji cilji:

Z obveščanjem o tveganju se prispeva k 
splošnemu cilju uredbe, ki ob upoštevanju 
vlog odgovornih za oceno tveganja in 
odgovornih za obvladovanje tveganja 
dosega naslednje cilje:

Or. en

Obrazložitev

Cilj obveščanja o tveganju je predvsem prispevati k splošnemu cilju zakonodaje, ki je visoka 
raven varstva zdravja ljudi in interesov potrošnikov.
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Predlog spremembe 187
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8a – točka

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) spodbujanje ozaveščenosti o
posebnih vprašanjih, obravnavanih v 
celotnem postopku analize tveganja, in 
njihovega razumevanja;

(a) spodbujanje preglednosti, posebnih 
vprašanj, obravnavanih v celotnem 
postopku analize tveganja in upravljanja,
ter ozaveščenosti o njih in njihovega 
razumevanja;

Or. en

Predlog spremembe 188
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje doslednosti in 
preglednosti pri oblikovanju priporočil za 
obvladovanje tveganja;

(b) spodbujanje doslednosti in 
preglednosti pri oblikovanju priporočil za 
obvladovanje tveganja, da se doseže 
najvišja raven varstva zdravja ljudi in 
živali ter okolja;

Or. en

Predlog spremembe 189
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje doslednosti in 
preglednosti pri oblikovanju priporočil za 
obvladovanje tveganja;

(b) spodbujanje visoke ravni varstva 
zdravja in okolja ter preglednosti pri 
oblikovanju priporočil za obvladovanje 
tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 190
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje doslednosti in 
preglednosti pri oblikovanju priporočil za 
obvladovanje tveganja;

(b) spodbujanje doslednosti in 
preglednosti pri oblikovanju priporočil in 
sklepov o obvladovanju tveganja;

Or. nl

Predlog spremembe 191
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje doslednosti in 
preglednosti pri oblikovanju priporočil za 
obvladovanje tveganja;

(b) spodbujanje doslednosti in 
preglednosti pri oblikovanju možnosti in 
priporočil za obvladovanje tveganja;

Or. en
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Predlog spremembe 192
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) spodbujanje doslednosti in 
preglednosti pri oblikovanju priporočil za 
obvladovanje tveganja;

b) spodbujanje doslednosti, 
preglednosti in jasnosti pri oblikovanju 
priporočil za obvladovanje tveganja;

Or. fr

Predlog spremembe 193
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje doslednosti in 
preglednosti pri oblikovanju priporočil za 
obvladovanje tveganja;

(b) spodbujanje preglednosti in 
jasnosti pri oblikovanju možnosti in
priporočil za obvladovanje tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 194
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje trdne podlage za 
razumevanje odločitev glede obvladovanja 
tveganja;

(c) zagotavljanje znanstvene podlage 
za razumevanje odločitev glede 
obvladovanja tveganja, vključno z 
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informacijami o:

Or. en

Predlog spremembe 195
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje trdne podlage za 
razumevanje odločitev glede obvladovanja 
tveganja;

(c) zagotavljanje trdne podlage za 
razumevanje odločitev glede obvladovanja 
tveganja; vključno z informacijami o:

Or. en

Predlog spremembe 196
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) zagotavljanje trdne podlage za 
razumevanje odločitev glede obvladovanja 
tveganja;

c) zagotavljanje trdne znanstvene 
podlage za razumevanje odločitev glede 
obvladovanja tveganja;

Or. fr

Predlog spremembe 197
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8a – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) zagotavljanje trdne podlage za 
razumevanje odločitev glede obvladovanja 
tveganja;

(c) zagotavljanje trdne znanstvene 
podlage za razumevanje odločitev glede 
obvladovanja tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 198
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obravnavanih možnostih za 
obvladovanje tveganja, po potrebi 
vključno z možnostjo sprejetja začasnih 
ukrepov v smislu člena 7 te uredbe; 

Or. en

Predlog spremembe 199
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) v kolikšni meri različne 
obravnavane možnosti obvladovanja 
tveganja odražajo stopnjo negotovosti 
ocene tveganja, ter raven varstva 
potrošnikov in zdravja živali ter varstva 
okolja, ki bi jo dosegli z vsako od teh 
možnosti;
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Or. en

Predlog spremembe 200
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cc) dejavnikih, kot so predvideni v 
členu 6(3) te uredbe, razen rezultatov 
ocene tveganja, ki so jih obravnavali 
odgovorni za obvladovanje tveganja, in 
kako so te dejavnike uravnotežili med 
seboj;

Or. en

Predlog spremembe 201
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) povečanje razumevanja postopka 
analize tveganja v javnosti, da se poveča 
zaupanje v njegove rezultate;

(d) povečanje razumevanja postopka 
analize tveganja v javnosti, da se poveča 
zaupanje v njegove rezultate, vključno s 
posredovanjem jasnih in doslednih 
informacij o nalogah, pristojnostih in 
odgovornostih odgovornih za oceno 
tveganja in odgovornih za obvladovanje 
tveganja;

Or. nl
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Predlog spremembe 202
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8a – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) povečanje razumevanja postopka 
analize tveganja v javnosti, da se poveča 
zaupanje v njegove rezultate;

(d) povečanje razumevanja postopka 
analize tveganja v javnosti, da se poveča 
odgovornost za njegove rezultate;

Or. en

Predlog spremembe 203
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) spodbujanje ustrezne udeležbe vseh 
zainteresiranih strani ter

(e) spodbujanje uravnotežene udeležbe 
vseh zainteresiranih strani, vključno z 
gospodarskimi subjekti v prehranski 
verigi ter potrošniškimi in drugimi 
organizacijami civilne družbe; ter

Or. en

Predlog spremembe 204
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) spodbujanje ustrezne udeležbe vseh (e) spodbujanje uravnotežene udeležbe 
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zainteresiranih strani ter vseh zainteresiranih strani, vključno z 
gospodarskimi subjekti v prehranski 
verigi ter potrošniškimi in drugimi 
organizacijami civilne družbe; ter

Or. en

Predlog spremembe 205
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotavljanje primerne izmenjave 
informacij z zainteresiranimi stranmi v 
zvezi s tveganji, povezanimi z agroživilsko 
verigo.

(f) zagotavljanje pregledne in 
pravične izmenjave informacij s temi
zainteresiranimi stranmi v zvezi s tveganji, 
povezanimi z agroživilsko verigo.

Or. en

Predlog spremembe 206
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) zagotavljanje primerne izmenjave 
informacij z zainteresiranimi stranmi v 
zvezi s tveganji, povezanimi z agroživilsko 
verigo.

(f) zagotavljanje pravične izmenjave 
informacij s temi zainteresiranimi stranmi 
v zvezi s tveganji, povezanimi z 
agroživilsko verigo.

Or. en

Predlog spremembe 207
Annie Schreijer-Pierik
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 a – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) preprečevanje širjenja napačnih 
informacij in njihovih virov.

Or. nl

Obrazložitev

Komisija mora biti zmožna odgovoriti na zavajajoča poročila v medijih ali na netočne 
oziroma nesorazmerne izjave medijev ali nacionalnih organov. To je izjemno pomembno 
zaradi določb EU o notranjem trgu. Sporočila, objavljena med afero s fipronilom leta 2017, 
so nedvoumno pokazala, da Unija nima optimalnega načina obveščanja o tveganju za varnost 
hrane, da to ni usklajeno in da se tudi v vseh državah članicah ne izvaja zadovoljivo.

Predlog spremembe 208
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 b – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavljati interaktivno izmenjavo 
točnih, ustreznih in pravočasnih informacij 
na podlagi načel preglednosti, odprtosti in 
odzivnosti;

(a) zagotavljati interaktivno izmenjavo 
točnih, popolnih in pravočasnih informacij 
na podlagi načel preglednosti, odprtosti in 
odzivnosti, vključno z vsemi 
zainteresiranimi stranmi;

Or. en

Predlog spremembe 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 b – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavljati interaktivno izmenjavo 
točnih, ustreznih in pravočasnih informacij 
na podlagi načel preglednosti, odprtosti in 
odzivnosti;

(a) zagotavljati interaktivno izmenjavo 
točnih, ustreznih, pomembnih in 
pravočasnih informacij na podlagi načel 
preglednosti, odprtosti in odzivnosti;

Or. en

Predlog spremembe 210
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8b – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) upoštevati dojemanje tveganja; (c) upoštevati neravnovesje pri 
zastopanosti različnih interesov

Or. en

Predlog spremembe 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8b – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) upoštevati dojemanje tveganja; (c) obravnavati dojemanje in napačno
dojemanje tveganja

Or. en
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Predlog spremembe 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8b – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) biti dostopno tudi tistim, ki niso 
neposredno udeleženi v postopku, ob 
upoštevanju zaupnosti in varstva osebnih 
podatkov.

(e) biti dostopno tudi tistim, ki niso 
neposredno udeleženi v postopku.

Or. en

Predlog spremembe 213
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8b – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) biti dostopno tudi tistim, ki niso 
neposredno udeleženi v postopku, ob 
upoštevanju zaupnosti in varstva osebnih 
podatkov.

(e) biti dostopno tudi tistim, ki niso 
neposredno udeleženi v postopku.

Or. en

Predlog spremembe 214
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8b – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) biti dostopno tudi tistim, ki niso (e) biti dostopno tudi tistim, ki niso 
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neposredno udeleženi v postopku, ob 
upoštevanju zaupnosti in varstva osebnih 
podatkov.

neposredno udeleženi v postopku.

Or. en

Predlog spremembe 215
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8b – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) biti dostopno tudi tistim, ki niso 
neposredno udeleženi v postopku, ob 
upoštevanju zaupnosti in varstva osebnih 
podatkov.

(e) biti dostopno tudi tistim, ki niso 
neposredno udeleženi v postopku, ob 
upoštevanju zaupnosti podatkov in
intelektualne lastnine ter varstva osebnih 
podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 216
Guillaume Balas

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8b – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) biti dostopno tudi tistim, ki niso 
neposredno udeleženi v postopku, ob 
upoštevanju zaupnosti in varstva osebnih 
podatkov.

(e) biti dostopno tudi tistim, ki niso 
neposredno udeleženi v postopku, ob 
upoštevanju varstva osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8b – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) oblikovati pristope za boljše 
obveščanje o razliki med nevarnostjo in 
tveganjem.

Or. en

Predlog spremembe 218
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8c – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredeljena ustrezna glavna orodja 
in kanali, ki jih je treba uporabiti pri 
obveščanju o tveganju, pri čemer se 
upoštevajo potrebe zadevnih ciljnih 
skupin; ter

(b) opredeljena ustrezna glavna orodja 
in kanali, ki jih je treba uporabiti pri 
obveščanju o tveganju, pri čemer se 
upošteva potreba po zagotavljanju 
uravnotežene vključenosti vseh 
zainteresiranih strani, vključno z 
gospodarskimi subjekti v prehranski 
verigi ter potrošniškimi, zdravstvenimi in 
drugimi organizacijami civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 219
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8c – odstavek 2 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredeljena ustrezna glavna orodja 
in kanali, ki jih je treba uporabiti pri 
obveščanju o tveganju, pri čemer se 
upoštevajo potrebe zadevnih ciljnih 
skupin; ter

(b) opredeljena ustrezna glavna orodja 
in kanali, ki jih je treba uporabiti pri 
obveščanju o tveganju, pri čemer se 
upošteva potreba po zagotavljanju 
uravnotežene vključenosti vseh 
zainteresiranih strani, vključno z 
gospodarskimi subjekti v prehranski 
verigi ter potrošniškimi in drugimi 
organizacijami civilne družbe;

Or. en

Predlog spremembe 220
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8c – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) vzpostavljeni ustrezni mehanizmi, s 
katerimi se bo povečala usklajenost 
obveščanja o tveganju med odgovornimi za 
oceno tveganja in odgovornimi za 
obvladovanje tveganja ter zagotovil odprt 
dialog med vsemi zainteresiranimi 
stranmi.

(c) vzpostavljeni ustrezni mehanizmi, s 
katerimi se bo povečala usklajenost 
obveščanja o tveganju med odgovornimi za 
oceno tveganja in odgovornimi za 
obvladovanje tveganja, tudi s 
sistematičnim potrjevanjem in 
pojasnjevanjem razhajanj pri znanstveni 
oceni, če obstajajo, ali pri ocenjevanju 
sprejemljive ravni tveganja.

Or. en

Predlog spremembe 221
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8c – odstavek 2 – točka c a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) določeni praktične ureditve in 
časovni načrt za omogočanje dostopa 
javnosti do informacij iz člena 55a(1). 

Or. en

Obrazložitev

Se nanaša na novi člen 55a, kot ga je predlagala poročevalka („Preglednost ocenjevanja 
tveganja“)

Predlog spremembe 222
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8c – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) določeni praktične ureditve in 
časovni načrt za omogočanje dostopa 
javnosti do naslednjih informacij:

Or. en

Predlog spremembe 223
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8c – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) dnevnega reda in podrobnega 
zapisnika srečanj znanstvenega odbora, 
znanstvenih svetov in delovnih skupin 
agencije;
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Or. en

Predlog spremembe 224
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8c – odstavek 2 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(dc) obravnavanega osnutka ukrepov 
za obvladovanje tveganja v zgodnji fazi 
postopka obvladovanja tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 225
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8c – odstavek 2 – točka d e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(de) dnevnega reda in podrobnega 
zapisnika sestankov delovnih skupin 
vladnih strokovnjakov, v okviru katerih se 
razpravlja o ukrepih za obvladovanje 
tveganja;

Or. en

Predlog spremembe 226
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8c – odstavek 2 – točka d f (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(df) dnevnega reda in podrobnega 
zbirnega poročila sestankov regulativnih 
odborov, ko se razpravlja in glasuje o 
ukrepih za obvladovanje tveganja, tudi do 
razlage posameznih držav članic glede 
glasovanja in do informacij iz člena 8a(c).

Or. en

Predlog spremembe 227
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8c – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija sprejme splošni načrt 
obveščanja o tveganju v [dveh letih od 
začetka uporabe te uredbe] in ga redno 
posodablja, pri čemer se upoštevajo 
tehnični in znanstveni napredek ter
pridobljene izkušnje.“;

3. Komisija sprejme splošni načrt 
obveščanja o tveganju v [dveh letih od 
začetka uporabe te uredbe] in ga redno 
posodablja, pri čemer se upoštevajo 
tehnični in znanstveni napredek,
pridobljene izkušnje in družbena 
pričakovanja.“;

Or. en

Predlog spremembe 228
Annie Schreijer-Pierik

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 8 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8d

Cilji obveščanja o tveganju
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1. Evropska komisija, Agencija in 
države članice izvajajo dejavnosti v okviru 
obveščanja o tveganju na področju 
živilske zakonodaje z visoko stopnjo 
preglednosti. Pri zasnovi pristopov in 
ukrepov za zagotavljanje preglednosti pri 
obveščanju o tveganju strogo upoštevajo 
splošna načela tovrstnega obveščanja, ki 
so določena v členu 8b te uredbe, in se 
vnaprej posvetujejo z vsemi ustreznimi 
deležniki, če je treba tudi s primarnimi 
proizvajalci v verigi.

2. Da se izpolnijo zahteve iz odstavka 
1, morata Komisija in Agencija sprejeti 
ustrezne smernice.

Or. nl

Obrazložitev

Obveznost glede sprejetja strožjih pravil o preglednosti bi morala veljati tudi za vse 
obveščanje o tveganju, za katerega so pristojni nacionalni organi, Agencija in tudi Komisija. 
Med afero s fipronilom leta 2017 se je pokazalo, da obveščanje o tveganju med državami 
članicami ni harmonizirano in da se ne sklada z evropskimi smernicami in evropskimi 
ocenami tveganja. Poleg tega so v tistem času nacionalni organi v eni ali več državah 
članicah objavljali nesorazmerna obvestila.

Predlog spremembe 229
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Javno posvetovanje

Med analizo tveganja, pa tudi med 
pripravo, oceno in spremembo živilske 
zakonodaje poteka, neposredno ali preko 
predstavniških forumov, javno in 
pregledno posvetovanje z javnostjo, razen 
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če to zaradi nujnosti zadeve ni mogoče.“

Or. en

Obrazložitev

dodati: „Med analizo tveganja, pa tudi...“. Ta predlog spremembe o načelu preglednosti, ki 
ureja Uredbo št. 178/2002, je v skladu z namenom Komisije, da v postopku analize tveganja 
poveča preglednost.

Predlog spremembe 230
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Člen 10 se nadomesti z 
naslednjim:

1. Kadar obstaja utemeljen sum, da 
neko živilo ali krma lahko predstavlja 
tveganje za zdravje ljudi ali živali, javne 
oblasti brez poseganja v veljavne 
nacionalne določbe ali določbe Skupnosti 
o dostopu do dokumentov sprejmejo 
ustrezne in pravočasne ukrepe za 
obveščanje javnosti o vrsti tveganja za 
zdravje, pri čemer je treba čim bolj 
izčrpno navesti zadevne proizvode, 
tveganje, ki ga lahko predstavljajo, ter 
sprejete ukrepe ali ukrepe, ki bodo sprejeti 
za preprečitev, omejitev ali odpravo 
tveganja. Ta odstavek se uporablja tudi v 
primeru domnevnih neskladnosti, ki 
izhajajo iz morebitnih namernih kršitev 
veljavne zakonodaje Unije, ki so posledica 
goljufivega ali zavajajočega ravnanja.

2. Za zagotovitev enotnega izvajanja 
odstavka 1 tega člena Komisija do 12 
mesecev po začetku veljavnosti te uredbe 
sprejme izvedbene akte o načinu njene 
uporabe.
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Or. en

Predlog spremembe 231
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 22 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 22(7) se drugi pododstavek 
dopolni z naslednjim stavkom:

„Agencija ukrepa v sodelovanju z drugimi 
agencijami Evropske unije, pristojnimi za 
ocenjevanje.“

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe Evropski agenciji za varnost hrane daje zakoniti mandat in omogoča 
sodelovanje med agencijami, kar je potrebno na horizontalni ravni, da se upošteva morebitna 
izpostavljenost prebivalstva in okolja kemičnim snovem.

Predlog spremembe 232
Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 23 se spremeni, kot sledi:

Naloge agencije so naslednje:

a) institucijam Unije in državam 
članicam zagotavljati najboljša možna 
znanstvena mnenja v vseh primerih, ki jih 
določa zakonodaja Unije, in o vseh 
vprašanjih v njeni pristojnosti;
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b) z medsektorskim pristopom 
spodbujati in usklajevati razvijanje 
enotnih metod za oceno tveganja na 
področjih v njeni pristojnosti, zlasti ob 
upoštevanju „učinkov koktajla“ kemičnih 
snovi, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi in 
na okolje;

c) zagotavljati znanstveno in 
tehnično podporo Komisiji na področjih v 
njeni pristojnosti in, če Komisija tako 
zahteva, tudi pri razlagi in pregledu 
mnenj o oceni tveganj;

d) naročati znanstvene raziskave, 
potrebne za izvrševanje njenih 
pristojnosti;

e) iskati, zbirati, primerjati, 
analizirati in povzemati znanstvene in 
tehnične podatke s področij v njeni 
pristojnosti;

f) izvajati ukrepe za identifikacijo in 
opredeljevanje nastajajočih tveganj na 
področjih v njeni pristojnosti;

g) vzpostaviti mrežo organizacij, ki so 
dejavne na področjih v njeni pristojnosti, 
in odgovarjati za njeno delovanje;

h) zagotavljati znanstveno in 
tehnično pomoč na zahtevo Komisije pri 
postopkih za obvladovanje kriznih razmer, 
ki jih izvaja Komisija na področju 
varnosti živil in krme;

i) zagotavljati znanstveno in 
tehnično pomoč na zahtevo Komisije na 
področjih v njeni pristojnosti za 
izboljšanje sodelovanja med Unijo, 
državami kandidatkami za pristop, 
mednarodnimi organizacijami in tretjimi 
državami;

j) zagotoviti, da javnost in 
zainteresirane strani prejmejo hitre, 
zanesljive, objektivne in razumljive 
informacije s področij v njeni pristojnosti;

k) neodvisno izražati lastne zaključke 
in smernice o zadevah v okviru njenih 
pristojnosti;
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l) prevzemati vse druge naloge, ki jih 
agenciji v okviru njenih pristojnosti dodeli 
Komisija.

Or. fr

Predlog spremembe 233
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 23 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Člen 23(b) se nadomesti z 
naslednjim besedilom:

b) z medsektorskim pristopom 
spodbujati in usklajevati razvijanje 
enotnih metod za oceno tveganja na 
področjih v njeni pristojnosti, zlasti ob 
upoštevanju „učinkov koktajla“ kemičnih 
snovi, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi in 
na okolje;

Or. fr

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je, da se evropski postopek ocenjevanja kemikalij izvede z 
usklajenim pristopom za vse zadevne sektorje, pri katerih mora imeti EFSA ključno vlogo. 
Poleg tega je pomembno, da ocenjevalci v svoje delo vključijo oceno učinkov koktajla, da se 
lahko izvedejo ustrezni ukrepi upravljanja.

Predlog spremembe 234
Michel Dantin

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 c (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 24
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1c) V členu 24 se doda naslednje:

da) odbor za poklicno etiko;

db) izbirna komisija za preveritvene 
študije.

Or. fr

Obrazložitev

Namen te spremembe je predlagati, da se za dosego preglednosti iz osnutka uredbe uporablja 
usklajen pristop glede pravil o navzkrižju interesov in da se v Evropski agenciji za varnost 
hrane (EFSA) ustanovi odbor za poklicno etiko.

Predlog spremembe 235
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 25 – odstavek 1a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) en član z glasovalno pravico, ki ga
imenuje Evropski parlament;

(b) dva člana in nadomestna člana z 
glasovalno pravico, ki jih imenuje
Evropski parlament in ki predstavljajo
Evropski parlament;

Or. en

Predlog spremembe 236
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 25 – odstavek 1a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) en član z glasovalno pravico, ki ga (b) dva člana in dva nadomestna 
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imenuje Evropski parlament; člana z glasovalno pravico, ki jih imenuje 
Evropski parlament;

Or. en

Predlog spremembe 237
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 25 – odstavek 1a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) en član z glasovalno pravico, ki ga
imenuje Evropski parlament;

(b) dva člana in dva nadomestna 
člana z glasovalno pravico, ki jih imenuje 
Evropski parlament;

Or. en

Obrazložitev

Prilagoditev sedanji praksi v drugih agencijah.

Predlog spremembe 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 25 – odstavek 1a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) en član z glasovalno pravico, ki ga
imenuje Evropski parlament;

(b) en član in en nadomestni član z 
glasovalno pravico, ki ju imenuje Evropski 
parlament;

Or. en
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Predlog spremembe 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 25 – odstavek 1a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) en član z glasovalno pravico, ki ga
imenuje Evropski parlament;

(b) dva člana z glasovalno pravico, ki 
ju imenuje Evropski parlament;

Or. en

Predlog spremembe 240
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 25 – odstavek 1a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) štirje člani z glasovalno pravico, ki 
predstavljajo civilno družbo in interese 
prehranske verige, in sicer en član iz 
združenja potrošnikov, eden iz okoljske 
nevladne organizacije, eden iz organizacije 
kmetov in eden iz industrijske 
organizacije. Navedene člane imenuje Svet 
po posvetovanju z Evropskim parlamentom 
na podlagi seznama, ki ga sestavi Komisija 
in vključuje več imen, kot je prostih 
delovnih mest. Seznam, ki ga sestavi 
Komisija, se posreduje Evropskemu 
parlamentu skupaj s zadevnimi 
referenčnimi dokumenti. Kakor hitro je 
mogoče in v treh mesecih od uradnega 
obvestila, lahko Evropski parlament 
predloži svoje mnenje v presojo Svetu, ki 
potem imenuje navedene člane.

(c) pet članov z glasovalno pravico, ki 
predstavljajo civilno družbo in prehransko 
verigo, in sicer en član iz združenja 
potrošnikov, eden iz okoljske nevladne 
organizacije, eden iz nevladne organizacije 
s področja javnega zdravja, eden iz 
organizacije za zdravje živali in eden iz 
agroživilske industrije. Navedene člane 
imenuje Svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom na podlagi seznama, ki ga 
sestavi Komisija in vključuje več imen, kot 
je prostih delovnih mest. Seznam, ki ga 
sestavi Komisija, se posreduje Evropskemu 
parlamentu skupaj s zadevnimi 
referenčnimi dokumenti. Kakor hitro je 
mogoče in v treh mesecih od uradnega 
obvestila, lahko Evropski parlament 
predloži svoje mnenje v presojo Svetu, ki 
potem imenuje navedene člane.

Or. en
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Obrazložitev

Cilj Uredbe št. 178/2008 je visoka raven varovanja zdravja ljudi. Predstavnik zdravstvene 
organizacije mora biti vključen kot član upravnega odbora. Upravni odbor zagotavlja, da 
agencija opravlja svojo misijo, imenuje člane znanstvenih svetov in sprejema program 
agencije. Zato bi morali imenovani člani predstavljati svojo organizacijo in k njej prispevati, 
ne bi pa smeli predstavljati interesov industrije ali lobirati zanje.

Predlog spremembe 241
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 25 – odstavek 1a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) štirje člani z glasovalno pravico, ki 
predstavljajo civilno družbo in interese 
prehranske verige, in sicer en član iz 
združenja potrošnikov, eden iz okoljske 
nevladne organizacije, eden iz 
organizacije kmetov in eden iz 
industrijske organizacije. Navedene člane 
imenuje Svet po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom na podlagi seznama, ki ga 
sestavi Komisija in vključuje več imen, kot 
je prostih delovnih mest. Seznam, ki ga 
sestavi Komisija, se posreduje Evropskemu 
parlamentu skupaj s zadevnimi 
referenčnimi dokumenti. Kakor hitro je 
mogoče in v treh mesecih od uradnega 
obvestila, lahko Evropski parlament 
predloži svoje mnenje v presojo Svetu, ki 
potem imenuje navedene člane.

(c) štirje člani z glasovalno pravico, ki 
predstavljajo civilno družbo, in sicer dva 
člana iz združenja potrošnikov in dva iz 
okoljske nevladne organizacije. Navedene 
člane imenuje Svet po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom na podlagi 
seznama, ki ga sestavi Komisija in 
vključuje več imen, kot je prostih delovnih 
mest. Seznam, ki ga sestavi Komisija, se 
posreduje Evropskemu parlamentu skupaj s 
zadevnimi referenčnimi dokumenti. Kakor 
hitro je mogoče in v treh mesecih od 
uradnega obvestila, lahko Evropski
parlament predloži svoje mnenje v presojo 
Svetu, ki potem imenuje navedene člane.

Or. en

Obrazložitev

Upravni odbor EFSA je obraz te agencije in zagotavlja njeno nevtralnost in objektivnost. 
Običajno se industrijski sektor obrne na EFSA v zvezi z odobritvijo proizvodov. Vključitev 
predstavnikov industrije in kmetov v upravni odbor EFSA gotovo ne bi pripomogla k povrnitvi 
zaupanja javnosti v EFSA. V skladu s členom 42 ima agencija v specifičnih primerih možnost, 
da po potrebi stopi v stik s predstavniki industrije ali kmetov.
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Predlog spremembe 242
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 25 – odstavek 1a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) štirje člani z glasovalno pravico, ki 
predstavljajo civilno družbo in interese 
prehranske verige, in sicer en član iz 
združenja potrošnikov, eden iz okoljske 
nevladne organizacije, eden iz organizacije 
kmetov in eden iz industrijske organizacije. 
Navedene člane imenuje Svet po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom na 
podlagi seznama, ki ga sestavi Komisija in 
vključuje več imen, kot je prostih delovnih 
mest. Seznam, ki ga sestavi Komisija, se 
posreduje Evropskemu parlamentu skupaj s 
zadevnimi referenčnimi dokumenti. Kakor 
hitro je mogoče in v treh mesecih od 
uradnega obvestila, lahko Evropski 
parlament predloži svoje mnenje v presojo 
Svetu, ki potem imenuje navedene člane.

(c) pet članov z glasovalno pravico, ki 
predstavljajo civilno družbo in interese 
delavcev v prehranski verigi, in sicer en 
član iz zdravstvene organizacije, eden iz 
združenja potrošnikov, eden iz okoljske 
nevladne organizacije, eden iz organizacije 
kmetov in eden iz industrijske organizacije. 
Navedene člane imenuje Svet po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom na 
podlagi seznama, ki ga sestavi Komisija in 
vključuje več imen, kot je prostih delovnih 
mest. Seznam, ki ga sestavi Komisija, se 
posreduje Evropskemu parlamentu skupaj s 
zadevnimi referenčnimi dokumenti. Kakor 
hitro je mogoče in v treh mesecih od 
uradnega obvestila, lahko Evropski 
parlament predloži svoje mnenje v presojo 
Svetu, ki potem imenuje navedene člane.

Or. en

Predlog spremembe 243
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Mandat članov in nadomestnih 
članov traja štiri leta. Vendar se mandat 
članov iz odstavkov 1a(a) in (b) časovno 
ne omeji. Mandat članov iz odstavka 1a(c) 

2. Mandat članov in nadomestnih 
članov traja štiri leta. Mandat članov iz 
odstavka 1a(c) se lahko samo enkrat 
podaljša.“;
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se lahko samo enkrat podaljša.“;

Or. en

Obrazložitev

Da se omogoči pregled in upoštevajo načela dobrega upravljanja, bi moral biti mandat 
omejen. Takšna je sedanja praksa v drugih agencijah.

Predlog spremembe 244
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 26 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V členu 26(2) se doda naslednja 
točka: 

„(ha) odsotnost navzkrižja interesov 
znotraj agencije in celotno izvajanje 
načel, ki urejajo analizo tveganja, kot je 
določeno v členu 6 veljavne uredbe.“

Or. en

Obrazložitev

Izvršilni direktor agencije ne bi smel imeti le upravnih nalog. Prav tako bi moral skrbeti, da 
agencija izvaja vsa načela in cilje splošne živilske zakonodaje, zlasti načela, ki urejajo 
analizo tveganja.

Predlog spremembe 245
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 27 – odstavek 4 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Odstavek 4(d) člena 27 se 
nadomesti z naslednjim:

„(d) kadar agencija ali država članica 
ugotovi nastajajoče tveganje ali možnost 
tveganja. V tem primeru in kadar je 
pristojnost v zvezi z analizo tveganja 
proizvoda deljena, agencija ali pristojni 
organi držav članic nastajajoče tveganje 
ali možnost tveganja ocenijo in ustrezno 
obvladajo.“

Or. en

Obrazložitev

nova ubeseditev po „nastajajoče tveganje...“. V zadevi glifosat je EFSA ugotovila, da obstaja 
možnost tveganja pri mešanju aktivne snovi z nekaterimi pomožnimi snovmi, vendar je zaradi 
deljene pristojnosti s pristojnimi organi držav članic to tveganje ostalo v celoti neocenjeno in 
neobvladano. Agenciji EFSA ne bi smelo biti dovoljeno, da se v takšnih okoliščinah izmika 
svoji odgovornosti.

Predlog spremembe 246
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Na koncu odstavka 3 se doda 
naslednji stavek:

„Znanstveni strokovnjaki so znanstveniki, 
ki dejavno izvajajo raziskave in svoje 
ugotovitve objavljajo v recenziranih 
strokovnih revijah.“ 

Or. en
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Obrazložitev

Ta stavek bi bil dodan k sedanjemu stavku „Znanstveni odbor je sestavljen iz predsednikov 
znanstvenih svetov in šestih neodvisnih strokovnjakov, ki ne pripadajo nobenemu 
znanstvenemu svetu.“ . Ta določba je potrebna za zagotovitev odličnosti mnenja Evropske 
agencije za varnost hrane. Številni „znanstveni strokovnjaki“ so javni uslužbenci, ki imajo le 
malo objav ali nobene.

Predlog spremembe 247
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka -a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Uvodni stavek odstavka 4 se 
spremeni:

„Znanstveni sveti so sestavljeni iz 
neodvisnih znanstvenikov, ki dejavno 
izvajajo raziskave in svoje ugotovitve 
objavljajo v recenziranih strokovnih 
revijah.“

Or. en

Obrazložitev

Trenutno je zapisano: „Znanstveni sveti so sestavljeni iz neodvisnih znanstvenih 
strokovnjakov.“. Ta določba je potrebna za zagotovitev odličnosti mnenja Evropske agencije 
za varnost hrane. Številni „znanstveni strokovnjaki“ so javni uslužbenci, ki imajo le malo 
objav ali nobene.

Predlog spremembe 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Člane znanstvenega odbora, ki niso 
člani znanstvenih svetov, in dodatne člane 
iz odstavka 5b imenuje upravni odbor na 
predlog izvršnega direktorja za petletni 
mandat z možnostjo podaljšanja po objavi 
razpisa za prijavo interesa v Uradnem 
listu Evropske unije, v ustreznih vodilnih 
znanstvenih publikacijah in na spletišču 
agencije.“;

5. Člane znanstvenega odbora, ki niso 
člani znanstvenih svetov, člane 
znanstvenih svetov in dodatne člane iz 
odstavka 5a imenuje upravni odbor za 
petletni mandat, ki ga je mogoče 
podaljšati, v skladu z naslednjim 
postopkom:

a) V Uradnem listu Evropske unije, v 
ustreznih vodilnih znanstvenih 
publikacijah in na spletišču agencije se 
objavi razpis za prijavo interesa;

b) Države članice zagotovijo, da se 
razpis za prijavo interesa razširi po 
znanstveni skupnosti;

c) Na podlagi prejetih prijav ter v 
skladu s politiko neodvisnosti agencije in 
izvedbenimi predpisi, ki veljajo za člane 
znanstvenih svetov, izvršni direktor za 
vsak znanstveni svet pripravi seznam 
strokovnjakov, ki vključuje več imen, kot 
je število članov, ki bodo imenovani. 
Izvršni direktor ne sme pripraviti takega 
seznama, kadar lahko utemelji, da na 
podlagi prejetih prijav ne more pripraviti 
daljšega seznama glede na merila za izbor 
iz točke (d) tega odstavka. Izvršni direktor 
predloži seznam upravnemu odboru v 
imenovanje.

d) Na podlagi naslednjih meril države 
članice predlagajo strokovnjake, izvršni 
direktor jih izbere in upravni odbor 
imenuje:

(i) visoka raven strokovnega znanja;

(ii) neodvisnost in odsotnost nasprotja 
interesov v skladu s členom 37(2) in 
politiko neodvisnosti agencije ter 
izvedbenimi pravili o neodvisnosti članov 
znanstvenih svetov;

(iii) izpolnjevanje potreb po posebnih 
večdisciplinarnih strokovnih znanjih 
znanstvenega sveta, v katerega bodo 
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imenovani, in potreb veljavne jezikovne 
ureditve.

e) Upravni odbor zagotovi, da se pri 
končnem imenovanju doseže najširša 
možna geografska pokritost.

Or. en

Predlog spremembe 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Člane znanstvenega odbora, ki niso 
člani znanstvenih svetov, in dodatne člane 
iz odstavka 5b imenuje upravni odbor na 
predlog izvršnega direktorja za petletni 
mandat z možnostjo podaljšanja po objavi 
razpisa za prijavo interesa v Uradnem listu 
Evropske unije, v ustreznih vodilnih 
znanstvenih publikacijah in na spletišču 
agencije.“;

5. Člane znanstvenega odbora, ki niso 
člani znanstvenih svetov, in člane 
znanstvenih svetov imenuje upravni odbor 
na predlog izvršnega direktorja za petletni 
mandat z možnostjo podaljšanja po objavi 
razpisa za prijavo interesa v Uradnem listu 
Evropske unije, v ustreznih vodilnih 
znanstvenih publikacijah in na spletišču 
agencije. Agencija objavi razpis za prijavo 
interesa po posvetovanju z upravnim 
odborom o strokovnih merilih in 
področjih.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen čim večji vključenosti upravnega odbora EFSA, v 
katerem bodo zastopane države članice, v postopek imenovanja strokovnjakov znanstvenih 
svetov EFSA. Državam članicam tudi omogoča, da se izognejo objavi svojih razpisov za 
prijavo interesa, kar bi lahko povzročilo visoko stopnjo neenotnosti pri uporabi pravil o 
neodvisnosti strokovnjakov iz držav članic.

Predlog spremembe 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„5a. Člane znanstvenih svetov imenuje 
upravni odbor za petletni mandat z 
možnostjo podaljšanja v skladu z 
naslednjim postopkom:

črtano

(a) Izvršni direktor po posvetovanju z 
upravnim odborom pošlje državam 
članicam zaprosilo za posebna 
večdisciplinarna strokovna znanja, 
potrebna v posameznem znanstvenem 
svetu, ter navede število strokovnjakov, ki 
jih morajo predlagati države članice. 
Izvršni direktor obvesti države članice o 
politiki neodvisnosti agencije in 
izvedbenih pravilih, ki se uporabljajo za 
člane znanstvenih svetov. Države članice 
objavijo razpis za prijavo interesa, na 
podlagi katerega predlagajo svoje 
kandidate. Izvršni direktor obvesti upravni 
odbor o zaprosilih, poslanih državam 
članicam.

(b) Države članice predlagajo 
strokovnjake, njihovo skupno število pa 
mora doseči število, ki ga navede izvršni 
direktor. Vsaka država članica predlaga 
vsaj 12 znanstvenih strokovnjakov. Države 
članice lahko predlagajo tudi državljane 
drugih držav članic. 

(c) Na podlagi predlogov držav članic 
izvršni direktor za vsak znanstveni svet 
pripravi seznam strokovnjakov, ki 
vključuje več imen, kot je število članov, 
ki bodo imenovani. Izvršni direktor ne 
sme pripraviti takega seznama, kadar 
lahko utemelji, da na podlagi prejetih 
predlogov ne more pripraviti daljšega 
seznama glede na merila za izbor iz točke 
(d) tega odstavka. Izvršni direktor predloži 
seznam upravnemu odboru v imenovanje.

(d) Na podlagi naslednjih meril države 
članice predlagajo strokovnjake, izvršni 
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direktor jih izbere in upravni odbor 
imenuje:

(i) visoka raven strokovnega znanja;

(ii) neodvisnost in odsotnost nasprotja 
interesov v skladu s členom 37(2) in 
politiko neodvisnosti agencije ter 
izvedbenimi pravili o neodvisnosti članov 
znanstvenih svetov;

(iii) izpolnjevanje potreb po posebnih 
večdisciplinarnih strokovnih znanjih 
znanstvenega sveta, v katerega bodo 
imenovani, in potreb veljavne jezikovne 
ureditve.

(e) Upravni odbor zagotovi, da se pri 
končnem imenovanju doseže najširša 
možna geografska pokritost. 

Or. en

Predlog spremembe 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) vstavijo se naslednji odstavki 5a do
5g:

(b) Vstavijo se naslednji odstavki 
od 5a do 5f:

„5a. Člane znanstvenih svetov imenuje 
upravni odbor za petletni mandat z 
možnostjo podaljšanja v skladu z 
naslednjim postopkom:

„5a. Kadar agencija ugotovi, da v 
enem ali več znanstvenih svetih manjka 
posebno strokovno znanje, izvršni direktor 
upravnemu odboru predlaga imenovanje 
dodatnih članov znanstvenega sveta 
oziroma svetov v skladu s postopkom iz 
odstavkov.

(a) Izvršni direktor po posvetovanju z 
upravnim odborom pošlje državam 
članicam zaprosilo za posebna 
večdisciplinarna strokovna znanja, 
potrebna v posameznem znanstvenem 
svetu, ter navede število strokovnjakov, ki 
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jih morajo predlagati države članice. 
Izvršni direktor obvesti države članice o 
politiki neodvisnosti agencije in 
izvedbenih pravilih, ki se uporabljajo za 
člane znanstvenih svetov. Države članice 
objavijo razpis za prijavo interesa, na 
podlagi katerega predlagajo svoje 
kandidate. Izvršni direktor obvesti upravni 
odbor o zaprosilih, poslanih državam 
članicam.

(b) Države članice predlagajo 
strokovnjake, njihovo skupno število pa 
mora doseči število, ki ga navede izvršni 
direktor. Vsaka država članica predlaga 
vsaj 12 znanstvenih strokovnjakov. Države 
članice lahko predlagajo tudi državljane 
drugih držav članic.

(c) Na podlagi predlogov držav članic 
izvršni direktor za vsak znanstveni svet 
pripravi seznam strokovnjakov, ki 
vključuje več imen, kot je število članov, 
ki bodo imenovani. Izvršni direktor ne 
sme pripraviti takega seznama, kadar 
lahko utemelji, da na podlagi prejetih 
predlogov ne more pripraviti daljšega 
seznama glede na merila za izbor iz točke 
(d) tega odstavka. Izvršni direktor predloži 
seznam upravnemu odboru v imenovanje.

(d) Na podlagi naslednjih meril države 
članice predlagajo strokovnjake, izvršni 
direktor jih izbere in upravni odbor 
imenuje:

(i) visoka raven strokovnega znanja;

(ii) neodvisnost in odsotnost nasprotja 
interesov v skladu s členom 37(2) in 
politiko neodvisnosti agencije ter 
izvedbenimi pravili o neodvisnosti članov 
znanstvenih svetov;

(iii) izpolnjevanje potreb po posebnih 
večdisciplinarnih strokovnih znanjih 
znanstvenega sveta, v katerega bodo 
imenovani, in potreb veljavne jezikovne 
ureditve.

(e) Upravni odbor zagotovi, da se pri 
končnem imenovanju doseže najširša 
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možna geografska pokritost.

5b. Kadar agencija ugotovi, da v enem 
ali več znanstvenih svetih manjka posebno 
strokovno znanje, izvršni direktor 
upravnemu odboru predlaga imenovanje 
dodatnih članov znanstvenega sveta 
oziroma svetov v skladu s postopkom iz 
odstavka 5.

5b. Upravni odbor na predlog 
izvršnega direktorja sprejme pravila za 
podrobno organizacijo in časovni načrt 
postopkov iz odstavka 5a tega člena.

5c. Upravni odbor na predlog 
izvršnega direktorja sprejme pravila za 
podrobno organizacijo in časovni načrt 
postopkov iz odstavkov 5a in 5b tega 
člena.

5c. Člani znanstvenih svetov delujejo 
neodvisno in brez nasprotja interesov, 
kakor je določeno v členu 37(2) ter 
notranjih ukrepih agencije. Člani lahko 
delu agencije posvetijo dovolj časa in 
truda, ne prejemajo nobenih navodil na 
nobeni nacionalni ravni, njihov neodvisni 
znanstveni prispevek k sistemu 
ocenjevanja tveganja na ravni Unije pa je 
prepoznan kot prednostna naloga pri 
zaščiti varnosti prehranske verige.

5d. Države članice sprejmejo ukrepe, 
ki zagotavljajo, da člani znanstvenih 
svetov delujejo neodvisno in brez 
nasprotja interesov, kakor je določeno v 
členu 37(2) ter notranjih ukrepih 
agencije. Države članice zagotovijo, da 
lahko člani znanstvenih svetov posvetijo 
dovolj časa in truda delu agencije. Države 
članice zagotovijo, da člani znanstvenih 
svetov ne prejemajo nobenih navodil na 
nobeni nacionalni ravni ter da je njihov 
neodvisni znanstveni prispevek k sistemu 
ocenjevanja tveganja na ravni Unije 
prepoznan kot prednostna naloga pri 
zaščiti varnosti prehranske verige.

5d. Države članice po potrebi 
zagotovijo, da javni organi, ki zaposlujejo 
navedene znanstvene strokovnjake, in 
pristojni za določanje prednostnih nalog 
znanstvenih organov, ki zaposlujejo 
navedene strokovnjake, izvajajo ukrepe, ki 
so potrebni za izpolnitev pogojev iz 
odstavka 5c.

5e. Države članice zagotovijo, da javni 
organi, ki zaposlujejo navedene 
znanstvene strokovnjake, in pristojni za 
določanje prednostnih nalog znanstvenih 
organov, ki zaposlujejo navedene 
strokovnjake, izvajajo ukrepe iz odstavka 
5d. 

5e. Agencija podpira naloge znanstvenih 
svetov, tako da organizira njihovo delo, 
zlasti pripravljalno delo, ki ga izvaja 
osebje agencije ali imenovane nacionalne 
znanstvene organizacije iz člena 36, tudi z 
organiziranjem možnosti za pripravo 
znanstvenih mnenj, ki jih morajo 
znanstveni sveti strokovno pregledati, 
preden jih sprejmejo.

5f. Agencija podpira naloge 
znanstvenih svetov, tako da organizira 
njihovo delo, zlasti pripravljalno delo, ki 
ga izvaja osebje agencije ali imenovane 

5f. Vsak znanstveni svet vključuje 
največ 21 članov.“;
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nacionalne znanstvene organizacije iz 
člena 36, tudi z organiziranjem možnosti 
za pripravo znanstvenih mnenj, ki jih 
morajo znanstveni sveti strokovno 
pregledati, preden jih sprejmejo.

5g. Vsak znanstveni svet vključuje 
največ 21 članov.“;

Or. en

Predlog spremembe 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 a – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) Izvršni direktor po posvetovanju z 
upravnim odborom pošlje državam 
članicam zaprosilo za posebna 
večdisciplinarna strokovna znanja, 
potrebna v posameznem znanstvenem 
svetu, ter navede število strokovnjakov, ki 
jih morajo predlagati države članice. 
Izvršni direktor obvesti države članice o 
politiki neodvisnosti agencije in izvedbenih 
pravilih, ki se uporabljajo za člane 
znanstvenih svetov. Države članice 
objavijo razpis za prijavo interesa, na 
podlagi katerega predlagajo svoje 
kandidate. Izvršni direktor obvesti upravni 
odbor o zaprosilih, poslanih državam 
članicam.

a) Izvršni direktor pripravi osnutek 
rezervnega seznama primernih 
kandidatov, ki vsebuje najmanj dvakrat 
toliko kandidatov, kot jih je potrebno za
oblikovanje znanstvenih skupin. Izvršni 
direktor predloži osnutek rezervnega 
seznama upravnemu odboru in navede
posebna večdisciplinarna strokovna znanja, 
potrebna v posameznem znanstvenem 
svetu, ter navede število strokovnjakov, ki 
jih morajo predlagati države članice. 
Izvršni direktor opozori upravni odbor na 
politiko neodvisnosti agencije in na 
izvedbena pravila, ki se uporabljajo za 
člane znanstvenih svetov.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen čim večji vključenosti upravnega odbora EFSA, v 
katerem bodo zastopane države članice, v postopek imenovanja strokovnjakov znanstvenih 
svetov EFSA. Državam članicam tudi omogoča, da se izognejo objavi svojih razpisov za 
prijavo interesa, kar bi lahko povzročilo visoko stopnjo neenotnosti pri uporabi pravil o 
neodvisnosti strokovnjakov iz držav članic.
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Predlog spremembe 253
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Države članice predlagajo 
strokovnjake, njihovo skupno število pa 
mora doseči število, ki ga navede izvršni 
direktor. Vsaka država članica predlaga 
vsaj 12 znanstvenih strokovnjakov. Države 
članice lahko predlagajo tudi državljane 
drugih držav članic.

(b) Države članice lahko nato 
predlagajo strokovnjake za navedena 
strokovna področja, če to storijo na 
podlagi razpisa za prijavo interesa. 
Imenovani strokovnjaki so znanstveniki, 
ki dejavno izvajajo raziskave in svoje 
ugotovitve objavljajo v recenziranih 
strokovnih revijah. Države članice lahko 
predlagajo tudi državljane drugih držav 
članic.

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 20. Ta določba je potrebna za zagotovitev 
odličnosti mnenja Evropske agencije za varnost hrane. Številni „znanstveni strokovnjaki“ so 
javni uslužbenci, ki imajo le malo objav ali nobene.

Predlog spremembe 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 a – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) Države članice predlagajo 
strokovnjake, njihovo skupno število pa 
mora doseči število, ki ga navede izvršni 
direktor. Vsaka država članica predlaga 
vsaj 12 znanstvenih strokovnjakov. Države 
članice lahko predlagajo tudi državljane 

b) Najpozneje tri mesece po prejemu 
osnutka rezervnega seznama upravni 
odbor izrazi svoje mnenje o kandidatih, ki 
jih je izbral izvršni direktor.
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drugih držav članic.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen čim večji vključenosti upravnega odbora EFSA, v 
katerem bodo zastopane države članice, v postopek imenovanja strokovnjakov znanstvenih 
svetov EFSA. Državam članicam tudi omogoča, da se izognejo objavi svojih razpisov za 
prijavo interesa, kar bi lahko povzročilo visoko stopnjo neenotnosti pri uporabi pravil o 
neodvisnosti strokovnjakov iz držav članic.

Predlog spremembe 255
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 a – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Poleg strokovnjakov, ki jih po 
potrebi predlagajo države članice, 
Agencija objavi razpis za prijavo interesa 
v Uradnem listu Evropske unije, v 
ustreznih vodilnih znanstvenih 
publikacijah in na spletišču Agencije ter 
aktivno pristopi k zadevnim akademskim 
institucijam z različnih strokovnih 
področij. Države članice zagotovijo, da se 
razpis za prijavo interesa razširi v 
znanstveni skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Temelji na poročevalkinem predlogu spremembe 21. Ta določba je potrebna za zagotovitev 
odličnosti mnenja Evropske agencije za varnost hrane. Številni „strokovnjaki“ so javni 
uslužbenci, ki imajo le malo objav ali nobene.

Predlog spremembe 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 a – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) Na podlagi predlogov držav članic
izvršni direktor za vsak znanstveni svet 
pripravi seznam strokovnjakov, ki 
vključuje več imen, kot je število članov, ki 
bodo imenovani. Izvršni direktor ne sme 
pripraviti takega seznama, kadar lahko 
utemelji, da na podlagi prejetih predlogov 
ne more pripraviti daljšega seznama glede 
na merila za izbor iz točke (d) tega 
odstavka. Izvršni direktor predloži seznam 
upravnemu odboru v imenovanje.

c) Na podlagi predloženih preferenc 
upravnega odbora izvršni direktor za vsak 
znanstveni svet pripravi rezervni seznam 
kandidatov, ki vključuje več imen, kot je 
število članov, ki bodo imenovani. Pri tem 
postopku izvršni direktor upošteva stališča 
upravnega odbora. Izvršni direktor ne sme 
pripraviti takega seznama, kadar lahko 
utemelji, da na podlagi prejetih predlogov 
ne more pripraviti daljšega seznama glede
na merila za izbor iz točke (d) tega 
odstavka. Izvršni direktor predloži seznam 
upravnemu odboru v imenovanje.

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen čim večji vključenosti upravnega odbora EFSA, v 
katerem bodo zastopane države članice, v postopek imenovanja strokovnjakov znanstvenih 
svetov EFSA. Državam članicam tudi omogoča, da se izognejo objavi svojih razpisov za 
prijavo interesa, kar bi lahko povzročilo visoko stopnjo neenotnosti pri uporabi pravil o 
neodvisnosti strokovnjakov iz držav članic.

Predlog spremembe 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 a – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) Na podlagi naslednjih meril države 
članice predlagajo strokovnjake, izvršni 
direktor jih izbere in upravni odbor 
imenuje:

d) Predizbor izvršnega direktorja, 
preference upravnega odbora, izbor 
izvršnega direktorja in imenovanja 
upravnega odbora se opravijo na podlagi 
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naslednjih meril:

Or. fr

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je namenjen čim večji vključenosti upravnega odbora EFSA, v 
katerem bodo zastopane države članice, v postopek imenovanja strokovnjakov znanstvenih 
svetov EFSA. Državam članicam tudi omogoča, da se izognejo objavi svojih razpisov za 
prijavo interesa, kar bi lahko povzročilo visoko stopnjo neenotnosti pri uporabi pravil o 
neodvisnosti strokovnjakov iz držav članic.

Predlog spremembe 258
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 a – točka d – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) visoka raven strokovnega znanja; (i) visoka raven strokovnega znanja; to 
vključuje vsaj to, da strokovnjak dejavno 
izvaja raziskave in svoje ugotovitve v zvezi 
s temi objavlja v strokovnih znanstvenih 
revijah;

Or. en

Predlog spremembe 259
Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 a – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iii) izpolnjevanje potreb po posebnih 
večdisciplinarnih strokovnih znanjih 
znanstvenega sveta, v katerega bodo 
imenovani, in potreb veljavne jezikovne 

(iii) izpolnjevanje kompetenc, ki so 
potrebne za oceno določene snovi, in 
potreb po posebnih večdisciplinarnih 
strokovnih znanjih znanstvenega sveta, v 
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ureditve. katerega bodo imenovani, in potreb 
veljavne jezikovne ureditve.

Or. en

Predlog spremembe 260
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 a – točka d – točka iii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iiia) zagotavljanje, da strokovno znanje 
znanstvenega sveta, ki je pristojen za 
izvedbo določene ocene, ustreza 
kompetencam, potrebnim za takšno 
oceno, zagotavljanje razumevanja 
določene snovi ter izbira najustreznejše 
metode, ki je drugačna pri snoveh, 
pridobljenih s kemijsko sintezo, in pri 
naravnih kompleksni snoveh.

Or. en

Obrazložitev

Ker so družbe pripravljene vlagati v študije, da bi dokazale učinkovitost in varnost 
proizvodov iz naravnih snovi, mora imeti znanstveni svet, pristojen za oceno, ustrezno 
strokovno znanje za zagotovitev, da sprejeta merila ustrezno upoštevajo značilnosti teh snovi, 
kadar pa ni ustreznih ali v celoti primernih standardov na mednarodni ravni, pa jih določiti.

Predlog spremembe 261
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Kadar agencija ugotovi, da v enem 
ali več znanstvenih svetih manjka posebno 
strokovno znanje, izvršni direktor 
upravnemu odboru predlaga imenovanje 
dodatnih članov znanstvenega sveta 
oziroma svetov v skladu s postopkom iz 
odstavka 5.

5b. Kadar agencija ugotovi, da v enem 
ali več znanstvenih svetih manjka posebno 
strokovno znanje, izvršni direktor 
upravnemu odboru predlaga imenovanje 
dodatnih članov znanstvenega sveta 
oziroma svetov v skladu s postopkom iz 
odstavka 5. Dodatni člani so lahko 
imenovani za krajši mandat, tudi za 
sodelovanje pri analizi tveganja enotne 
vloge.

Or. en

Obrazložitev

Osebe, ki zastopajo Komisijo in Parlament v upravnem odboru, se lahko zamenjajo.

Predlog spremembe 262
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Kadar agencija ugotovi, da v enem 
ali več znanstvenih svetih manjka posebno 
strokovno znanje, izvršni direktor 
upravnemu odboru predlaga imenovanje 
dodatnih članov znanstvenega sveta 
oziroma svetov v skladu s postopkom iz 
odstavka 5.

5b. Kadar upravni odbor ugotovi, da v 
enem ali več znanstvenih svetih manjka 
posebno strokovno znanje, izvršni direktor 
upravnemu odboru predlaga imenovanje 
dodatnih članov znanstvenega sveta 
oziroma svetov v skladu s postopkom iz 
odstavka 5.

Or. en

Obrazložitev

Glede na širok razpon strokovnega znanja upravnega odbora ter njegovo vlogo in 
odgovornost pri imenovanju članov znanstvenega odbora je priporočljivo, da upravni odbor 
sam prepozna morebitno vrzel v strokovnem znanju odborov.
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Predlog spremembe 263
Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Kadar agencija ugotovi, da v enem 
ali več znanstvenih svetih manjka posebno 
strokovno znanje, izvršni direktor 
upravnemu odboru predlaga imenovanje 
dodatnih članov znanstvenega sveta 
oziroma svetov v skladu s postopkom iz 
odstavka 5.

5b. Kadar upravni odbor ugotovi, da v 
enem ali več znanstvenih svetih manjka 
posebno strokovno znanje, izvršni direktor 
upravnemu odboru predlaga imenovanje 
dodatnih članov znanstvenega sveta 
oziroma svetov v skladu s postopkom iz 
odstavka 5.

Or. en

Predlog spremembe 264
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5ca. Razlogi za imenovanje članov 
znanstvenih odborov so javni na posebni 
spletni strani spletnega mesta Evropske 
agencije za varnost hrane in se nanašajo 
na merila za izbor iz odstavka 5a(d) člena 
28.

Or. en

Predlog spremembe 265
Martin Häusling
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5d. Države članice sprejmejo ukrepe, 
ki zagotavljajo, da člani znanstvenih 
svetov delujejo neodvisno in brez nasprotja 
interesov, kakor je določeno v členu 37(2) 
ter notranjih ukrepih agencije. Države 
članice zagotovijo, da lahko člani 
znanstvenih svetov posvetijo dovolj časa in 
truda delu agencije. Države članice 
zagotovijo, da člani znanstvenih svetov ne 
prejemajo nobenih navodil na nobeni 
nacionalni ravni ter da je njihov neodvisni 
znanstveni prispevek k sistemu 
ocenjevanja tveganja na ravni Unije 
prepoznan kot prednostna naloga pri zaščiti 
varnosti prehranske verige.

5d. Člani znanstvenih svetov delujejo 
neodvisno in brez nasprotja interesov, 
kakor je določeno v členu 37(2) ter 
notranjih ukrepih agencije. Člani lahko 
delu agencije posvetijo dovolj časa in 
truda, ne prejemajo nobenih navodil na
nobeni nacionalni ravni, njihov neodvisni 
znanstveni prispevek k sistemu 
ocenjevanja tveganja na ravni Unije pa je
prepoznan kot prednostna naloga pri zaščiti 
varnosti prehranske verige.

Or. en

Predlog spremembe 266
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5e. Države članice zagotovijo, da javni 
organi, ki zaposlujejo navedene znanstvene 
strokovnjake, in pristojni za določanje 
prednostnih nalog znanstvenih organov, ki 
zaposlujejo navedene strokovnjake, 
izvajajo ukrepe iz odstavka 5d.

5e. Države članice po potrebi 
zagotovijo, da javni organi, ki zaposlujejo 
navedene znanstvene strokovnjake, in 
pristojni za določanje prednostnih nalog 
znanstvenih organov, ki zaposlujejo 
navedene strokovnjake, izvajajo ukrepe, ki 
so potrebni za izpolnitev pogojev iz 
odstavka 5d.

Or. en
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Predlog spremembe 267
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 5 f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5f. Agencija podpira naloge 
znanstvenih svetov, tako da organizira 
njihovo delo, zlasti pripravljalno delo, ki 
ga izvaja osebje agencije ali imenovane 
nacionalne znanstvene organizacije iz 
člena 36, tudi z organiziranjem možnosti 
za pripravo znanstvenih mnenj, ki jih 
morajo znanstveni sveti strokovno 
pregledati, preden jih sprejmejo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To bi lahko privedlo do položaja, kjer bi osebje Evropske agencije za varnost hrane 
pripravilo znanstvena mnenja, člani odbora pa bi jih morali potrditi. To ni sprejemljivo, saj 
bi spodkopalo celotno idejo, da znanstvena mnenja pripravijo neodvisni znanstveni 
strokovnjaki, kot je določeno v členu 28.

Predlog spremembe 268
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 9 (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„število članov v posameznem 
znanstvenem svetu, ob upoštevanju 
največjega števila, navedenega v odstavku 
5g.“;

„število članov v posameznem 
znanstvenem svetu, ob upoštevanju 
največjega števila, navedenega v odstavku 
5f.“

Or. en
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Predlog spremembe 269
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28 – odstavek 9a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) v odstavku 9 se za točko 9 vstavi 
naslednja točka:

(9a) možnost, da vlagatelji obravnavajo 
ključna področja s pomočjo novih 
podatkov v obdobju največ 6 mesecev, če z 
Evropsko agencijo za varnost hrane ni 
dogovorjeno drugače, in pred objavo 
osnutka mnenja Agencije.

Or. en

Obrazložitev

Agencija lahko med postopkom pregleda dokumentacije naleti na nekatera kritična področja 
(pogosto v zvezi s pomisleki zaradi pomanjkanja specifičnih podatkov), ki se nato upoštevajo 
v končnem znanstvenem mnenju. Ko so ti pomisleki vključeni v končno mnenje Evropske 
agencije za varnost hrane, postopek vlagateljem ne omogoča njihove obravnave, čeprav bi jih 
bilo mogoče v številnih primerih enostavno odpraviti s posebnimi že obstoječimi podatki.

Predlog spremembe 270
Michel Dantin

Predlog uredbe
Article premier – paragraph 1 – point 3 a (new)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 28a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Doda se člen 28a:

„1. Ustanovi se odbor za poklicno 
etiko in preprečevanje navzkrižja 
interesov. Sestavlja ga 6 članov, ki so na 
predlog upravnega odbora imenovani za 5 
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let.

2. Na odbor za poklicno etiko in 
preprečevanje navzkrižja interesov se 
lahko obrne:

- član upravnega odbora agencije,

- znanstveni odbor,

- znanstveni sveti,

- izvršni direktor agencije;

- eden od uradnikov agencije.

3. Pravila o delovanju odbora za 
poklicno etiko so določena v notranjem 
pravilniku.“

Or. fr

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je povečati preglednost in omogočiti boj proti navzkrižju 
interesov. Predlog uredbe mora vsebovati določbe, ki opredeljujejo odbor za poklicno etiko.

Predlog spremembe 271
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 29 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Naslednji stavek se doda na koncu 
odstavka 6 člena 29:

„Ne omogočajo vnaprejšnje izključitve 
določenih znanstvenih dokazov, zlasti če 
so bili ti objavljeni po postopku 
strokovnega pregleda.“;

Or. en

Obrazložitev

V zadevi glifosat je vlagatelj skupaj z lastnimi študijami predložil le 52 % razpoložljivih 
znanstvenih publikacij. Večina teh študij je bila označena kot študije z omejeno vrednostjo in 
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je imela zato le malo vpliva na rezultat ocene. Ta metodološka pristranskost je Evropsko 
agencijo za varnost hrane spodbudila, da lastnim študijam vlagatelja da večjo težo. Ravno 
nasprotno pa so Mednarodno agencijo za raziskave raka pri analizi vodile strokovno 
pregledane objave. Predhodna zavrnitev strokovno pregledanih publikacij pri analizi 
tveganja na podlagi previdnostnega načela v skladu s členom 7 ne bi smela biti mogoča.

Predlog spremembe 272
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 30 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V členu 30 se za odstavkom 4 doda 
naslednji odstavek:

„4a. Kadar gre za znatno razhajanje 
glede znanstvenih vprašanj in je zadevni 
organ organ v okviru sistema 
Organizacije združenih narodov, mora 
agencija sodelovati, da se razreši 
razhajanje in vzpostavi natančen obseg 
morebitnega tveganja za zdravje ljudi, 
zdravje živali ali okolje ter vpliv na to ali 
Komisiji predstavi skupni dokument, ki 
pojasnjuje sporna znanstvena vprašanja 
in opredeljuje ustrezne nezanesljivosti v 
podatkih. Ta dokument s pojasnilom ali v 
zvezi s preiskavo se objavi.“

Or. en

Obrazložitev

Glede na nezaupanje javnosti v postopek in kritike znanstvenih študij ni priporočljivo 
zanemariti primerov, ko gre za precejšnje razhajanje glede znanstvenih vprašanj s strani 
SZO, programa Organizacije združenih narodov za okolje ali drugih struktur OZN. Države 
članice in Evropska komisija bi morale uporabiti svoj vpliv za sodelovanje ustreznih organov 
v dobro javnega zdravja.

Predlog spremembe 273
Martin Häusling



PE627.781v01-00 130/143 AM\1162805SL.docx

SL

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
„Člen 32a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije svetuje o 
zadevnih določbah in potrebni vsebini 
vloge za odobritev. Mnenje, ki ga poda 
osebje agencije, ne posega v naknadne 
ocene vlog za odobritev, ki jih pripravijo 
znanstveni sveti, ter zanje ni zavezujoče.

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje lahko osebje agencije pisno
svetuje o zadevnih določbah in potrebni 
vsebini vloge za odobritev.

Osebje agencije iz odstavka 1, ki svetuje, 
ni niti v smislu člena 28(5f) vključeno v 
znanstveno delo, ki je neposredno ali 
posredno povezano z vlogo, ki je predmet 
mnenja.

Mnenje, ki ga poda osebje agencije, se 
dokumentira in objavi na spletnem mestu 
agencije takoj, ko je na voljo. Prispeva k 
oblikovanju dokumenta s pogosto 
zastavljenimi vprašanji, da se razvijejo 
celovitejše smernice za prosilce in 
zmanjša potreba po posamezni 
korespondenci. Podano mnenje ne posega 
v naknadne ocene vlog za odobritev, ki jih 
pripravijo znanstveni sveti, ter zanje ni 
zavezujoče.

Komisija v [36 mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe] oceni vpliv tega 
člena na delovanje Agencije. Posebna 
pozornost se nameni dodatni delovni 
obremenitvi in mobilizaciji osebja in 
vprašanju, ali je to vplivalo na kakršno 
koli spremembo dodelitve sredstev 
agencije na račun dejavnosti javnega 
interesa.

Or. en

Predlog spremembe 274
Karin Kadenbach
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
„Člen 32a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije svetuje o 
zadevnih določbah in potrebni vsebini 
vloge za odobritev. Mnenje, ki ga poda 
osebje agencije, ne posega v naknadne 
ocene vlog za odobritev, ki jih pripravijo 
znanstveni sveti, ter zanje ni zavezujoče.

Na osnovi prejetega vprašanja agencija 
objavi smernice o zadevnih določbah in 
potrebni vsebini vloge za odobritev. 
Informacije, ki jih poda osebje agencije, 
ne posegajo v naknadne ocene vlog za 
odobritev, ki jih pripravijo znanstveni 
sveti, ter zanje niso zavezujoče. Agencija 
zagotovi, da člani osebja, ki obravnavajo 
in zagotavljajo informacije vlagatelju, 
niso člani skupine ali znanstvenega sveta, 
ki ocenjuje vlogo za odobritev in 
kateri/kateremu so predložili informacije. 
Agencija evidentira in objavi vsako 
zahtevo in vsebino informacij, ki jih 
predloži agencija v odgovor na zahtevo.

Or. en

Predlog spremembe 275
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
„Člen 32a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije svetuje o 
zadevnih določbah in potrebni vsebini 
vloge za odobritev. Mnenje, ki ga poda 
osebje agencije, ne posega v naknadne 
ocene vlog za odobritev, ki jih pripravijo 
znanstveni sveti, ter zanje ni zavezujoče.

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije omogoči 
posvetovanje, da pojasni, katere 
informacije so potrebne in kako je treba 
izvajati različne preskuse in študije, 
potrebne za dokazovanje kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti načrtovanega 
proizvoda. Mnenje, ki ga poda osebje 
agencije, ne posega v naknadne ocene vlog 
za odobritev, ki jih pripravijo znanstveni 
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sveti, ter zanje ni zavezujoče. Osebje 
agencije, ki svetuje, ne sodeluje v 
pripravljalnem znanstvenem delu, ki je 
neposredno ali posredno povezano z 
vlogo, ki je predmet mnenja.

Or. en

Predlog spremembe 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
„Člen 32a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije svetuje o 
zadevnih določbah in potrebni vsebini 
vloge za odobritev. Mnenje, ki ga poda 
osebje agencije, ne posega v naknadne 
ocene vlog za odobritev, ki jih pripravijo 
znanstveni sveti, ter zanje ni zavezujoče.

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije svetuje o 
zadevnih določbah in potrebni vsebini 
vloge za odobritev. Agencija prav tako 
ponudi sestanke pred predložitvijo vloge z 
osebjem Evropske agencije za varnost 
hrane ali znanstvenimi strokovnjaki, ki 
niso vključeni v zadevno oceno proizvoda, 
da bi razpravljali o informacijah, 
potrebnih za podporo vloge, vključno s 
potrebnimi preskusi, študijami in 
kliničnimi preskušanji, pri čemer imajo 
prednost MSP. Mnenje, ki ga poda osebje 
agencije, ne posega v naknadne ocene vlog 
za odobritev, ki jih pripravijo znanstveni 
sveti, ter zanje ni zavezujoče.

Or. en

Predlog spremembe 277
Giovanni La Via

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
„Člen 32a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije svetuje o 
zadevnih določbah in potrebni vsebini 
vloge za odobritev. Mnenje, ki ga poda 
osebje agencije, ne posega v naknadne 
ocene vlog za odobritev, ki jih pripravijo 
znanstveni sveti, ter zanje ni zavezujoče.

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije svetuje o 
zadevnih določbah in potrebni vsebini 
vloge za odobritev. Mnenje, ki ga poda 
osebje agencije, ne posega v naknadne 
ocene vlog za odobritev, ki jih pripravijo 
znanstveni sveti, ter zanje ni zavezujoče. 
Mnenje bi olajšalo razumevanje zahtev za 
študije, ki jih je treba izvesti, in pomagalo 
vzpostaviti smernice za merila, ki se 
uporabljajo pri študijah, kadar ni 
mednarodnih protokolov ali ti v 
določenem primeru niso primerni.

Or. en

Obrazložitev

Stroški študij, ki jih opravijo morebitni vlagatelji, so visoki in lahko odvisno od narave študije 
znašajo več milijonov. Pomembna je izmenjava z agencijo in zlasti z osebjem, ki bo 
usklajevalo in nadzorovalo delo znanstvenih strokovnjakov. S tem bi se zagotovilo, da bi 
rezultat študij ustrezal namenu znanstvene ocene. Poleg tega je treba v nekaterih primerih 
pred izvajanjem študij določiti ustrezna dogovorjena merila.

Predlog spremembe 278
Simona Bonafè

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
„Člen 32a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije svetuje o 
zadevnih določbah in potrebni vsebini 
vloge za odobritev. Mnenje, ki ga poda 
osebje agencije, ne posega v naknadne 
ocene vlog za odobritev, ki jih pripravijo 
znanstveni sveti, ter zanje ni zavezujoče.

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije svetuje o 
zadevnih določbah in potrebni vsebini 
vloge za odobritev. Mnenje, ki ga poda 
osebje agencije, ne posega v naknadne 
ocene vlog za odobritev, ki jih pripravijo 
znanstveni sveti, ter zanje ni zavezujoče. 
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Mnenje bi olajšalo razumevanje zahtev za 
študije, ki jih je treba izvesti, in pomagalo 
vzpostaviti smernice za merila, ki se 
uporabljajo pri študijah, kadar ni 
mednarodnih protokolov ali ti v 
določenem primeru niso primerni.

Or. en

Predlog spremembe 279
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
„Člen 32a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije svetuje o 
zadevnih določbah in potrebni vsebini 
vloge za odobritev. Mnenje, ki ga poda 
osebje agencije, ne posega v naknadne 
ocene vlog za odobritev, ki jih pripravijo 
znanstveni sveti, ter zanje ni zavezujoče.

Na zahtevo morebitnega vlagatelja vloge 
za odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje osebje agencije svetuje o 
zadevnih določbah in potrebni vsebini 
vloge za odobritev. Mnenje, ki ga poda 
osebje agencije, ne posega v naknadne 
ocene vlog za odobritev, ki jih pripravijo 
znanstveni sveti, ter zanje ni zavezujoče. 
Da se zagotovi preglednost tega postopka, 
je treba mnenje objaviti.

Or. en

Obrazložitev

Z namenom skladnosti z duhom uvodne izjave 17 predloga

Predlog spremembe 280
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32a – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Mnenje, ki ga poda osebje agencije, se 
objavi na spletnem mestu agencije. Ne 
posega v naknadne ocene vlog za 
odobritev, ki jih pripravijo znanstveni 
sveti, ter zanje ni zavezujoče.

Or. en

Predlog spremembe 281
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32a – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v 36 mesecih po začetku 
veljavnosti te uredbe oceni vpliv tega 
člena na delovanje agencije. Posebna 
pozornost se nameni dodatni delovni 
obremenitvi in mobilizaciji osebja in 
vprašanju, ali je to vplivalo na kakršno 
koli spremembo dodelitve sredstev 
agencije na račun dejavnosti javnega 
interesa.

Or. en

Predlog spremembe 282
Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vzpostavi se register študij Unije, 
ki so jih naročili nosilci dejavnosti, da bi 

1. Vzpostavi se register študij Unije, 
ki so jih naročili nosilci dejavnosti, da bi 
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pridobili odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje Unije. Nosilci dejavnosti 
morajo agencijo nemudoma uradno 
obvestiti o predmetu katere koli študije, 
naročene v podporo prihodnji vlogi za 
odobritev na podlagi živilske zakonodaje 
Unije. Register upravlja agencija.

pridobili odobritev ali obnovitev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Nosilci 
dejavnosti morajo agencijo nemudoma 
uradno obvestiti o predmetu vseh študij in 
raziskav, naročenih v EU in zunaj nje, v 
podporo prihodnji vlogi za odobritev ali 
obnovitev na podlagi živilske zakonodaje 
Unije. Register upravlja agencija.

Or. en

Predlog spremembe 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vzpostavi se register študij Unije, 
ki so jih naročili nosilci dejavnosti, da bi 
pridobili odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje Unije. Nosilci dejavnosti
morajo agencijo nemudoma uradno 
obvestiti o predmetu katere koli študije, 
naročene v podporo prihodnji vlogi za 
odobritev na podlagi živilske zakonodaje 
Unije. Register upravlja agencija.

1. Vzpostavi se register študij Unije, 
ki so jih naročili nosilci dejavnosti, da bi 
pridobili odobritev ali obnovitev na podlagi 
živilske zakonodaje Unije. Nosilci 
dejavnosti agencijo nemudoma uradno 
obvestijo o predmetu katere koli študije, 
naročene v EU ali zunaj nje v podporo 
prihodnji vlogi za odobritev ali obnovitev
na podlagi živilske zakonodaje Unije. 
Register upravlja agencija.

Or. en

Predlog spremembe 284
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vzpostavi se register študij Unije, 1. Vzpostavi se register študij Unije, 
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ki so jih naročili nosilci dejavnosti, da bi 
pridobili odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje Unije. Nosilci dejavnosti 
morajo agencijo nemudoma uradno 
obvestiti o predmetu katere koli študije, 
naročene v podporo prihodnji vlogi za 
odobritev na podlagi živilske zakonodaje 
Unije. Register upravlja agencija.

ki so jih naročili nosilci dejavnosti, da bi 
pridobili odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje Unije. Nosilci dejavnosti 
agencijo nemudoma uradno obvestijo o 
predmetu in glavnih raziskovalnih 
vprašanjih katere koli študije, naročene v 
podporo prihodnji vlogi za odobritev na 
podlagi živilske zakonodaje Unije. Register 
upravlja agencija.

Or. en

Predlog spremembe 285
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vzpostavi se register študij Unije, 
ki so jih naročili nosilci dejavnosti, da bi 
pridobili odobritev na podlagi živilske 
zakonodaje Unije. Nosilci dejavnosti 
morajo agencijo nemudoma uradno 
obvestiti o predmetu katere koli študije, 
naročene v podporo prihodnji vlogi za 
odobritev na podlagi živilske zakonodaje 
Unije. Register upravlja agencija.

1. Vzpostavi se register študij Unije, 
ki so jih naročili nosilci dejavnosti, v zvezi 
z odobritvijo, ki jo želijo pridobiti na 
podlagi živilske zakonodaje Unije. Nosilci 
dejavnosti agencijo nemudoma uradno 
obvestijo o predmetu katere koli študije v 
zvezi s prihodnjo vlogo za odobritev na 
podlagi živilske zakonodaje Unije. Register 
upravlja agencija.

Or. en

Predlog spremembe 286
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Obveznost uradnega obveščanja iz 2. Obveznost uradnega obveščanja iz 
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odstavka 1 velja tudi za laboratorije Unije, 
ki izvajajo navedene študije.

odstavka 1 velja tudi za vse institucije, ki 
izvajajo navedene študije, vključno z 
laboratoriji, inštituti in univerzami.

Or. en

Predlog spremembe 287
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Podatki iz naročenih študij, ki niso 
registrirane, se ne uporabijo za oceno 
tveganja.

Or. en

Obrazložitev

Določba zagotavlja, da vlagatelji ne uporabijo samo rezultatov študije, ki so jim v korist, 
ampak bodo znani in na voljo vsi podatki, kar bo omogočilo celovito oceno.

Predlog spremembe 288
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Predmet se ne odobri, če niso 
predloženi vsi podatki iz vseh registriranih 
študij.

Or. en
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Predlog spremembe 289
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sporočene informacije se objavijo 
samo v primeru prejetja ustrezne vloge za 
odobritev in po tem, ko agencija sprejme 
odločitev o razkritju spremljajočih študij v 
skladu s členom 38 in členi 39 do 39f.

3. Sporočene informacije se objavijo v 
strukturirani obliki na za to namenjeni 
strani spletnega mesta agencije v javnem 
registru študij, če je bila prejeta ustrezna 
vloga za odobritev in takoj po tem, ko 
agencija sprejme odločitev o razkritju 
spremljajočih študij v skladu s členom 38 
in členi 39 do 39f. Objava vedno vključuje 
imena avtorjev študij, razen za fizične 
osebe, ki sodelujejo pri poskusih na 
vretenčarjih. Sporočene informacije se 
objavijo v strukturirani obliki na za to 
namenjeni strani spletnega mesta 
agencije v javnem registru študij, če je 
bila prejeta ustrezna vloga za odobritev in 
takoj po tem, ko agencija sprejme 
odločitev o razkritju spremljajočih študij v 
skladu s členom 38 in členi 39 do 39f. 
Objava vedno vključuje imena avtorjev 
študij, razen za fizične osebe, ki sodelujejo 
pri poskusih na vretenčarjih.

Or. en

Obrazložitev

Priporočila evropskega varuha človekovih pravic: S podvojevanjem poskusov se 
raziskovalcem in javnosti omogoča, da preverijo, ali morda obstaja nasprotje interesov.

Predlog spremembe 290
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sporočene informacije se objavijo 
samo v primeru prejetja ustrezne vloge za 
odobritev in po tem, ko agencija sprejme 
odločitev o razkritju spremljajočih študij v 
skladu s členom 38 in členi 39 do 39f.

3. Sporočene informacije se objavijo 
samo v primeru prejetja ustrezne vloge za 
odobritev.

Or. en

Predlog spremembe 291
Renate Sommer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Sporočene informacije se objavijo 
samo v primeru prejetja ustrezne vloge za 
odobritev in po tem, ko agencija sprejme 
odločitev o razkritju spremljajočih študij v 
skladu s členom 38 in členi 39 do 39f.

3. Sporočene informacije se objavijo 
samo v primeru prejetja ustrezne vloge za 
odobritev in po tem, ko agencija sprejme 
odločitev o razkritju spremljajočih študij in 
objavi osnutek znanstvenega mnenja v 
skladu s členom 38 in členi 39 do 39f.

Or. en

Predlog spremembe 292
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Kadar agencija vlagatelja prosi za 
dodatne podatke in jih prejme, se ti tako 
označeni podatki dodajo registru Unije in 
dajo na voljo javnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Ta določba je bila dodana na priporočilo varuha človekovih pravic, da bi se preprečil 
morebitni javni vtis, da je dosje nepopoln.

Predlog spremembe 293
Anja Hazekamp

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Agencija v svojem poslovniku 
določi praktično ureditev za izvajanje 
obveznosti uradnega obveščanja iz 
odstavkov 1 in 2, vključno s posledicami
neizpolnjevanja obveznosti uradnega 
obveščanja. Navedena ureditev je v skladu 
s to uredbo in drugo sektorsko živilsko 
zakonodajo Unije.

4. Agencija v svojem poslovniku 
določi praktično ureditev za izvajanje 
obveznosti uradnega obveščanja iz 
odstavkov 1 in 2, vključno s posledicami 
neizpolnjevanja obveznosti uradnega 
obveščanja. Navedena ureditev je v skladu 
s to uredbo in drugo sektorsko živilsko 
zakonodajo Unije. Nosilci dejavnosti se 
lahko v zvezi s pridobitvijo odobritve v 
skladu s živilsko zakonodajo Unije 
zanesejo samo na študije, ki so jih oni 
sami in laboratoriji Unije ustrezno 
sporočili agenciji.

Or. en

Predlog spremembe 294
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Agencija v svojem poslovniku 
določi praktično ureditev za izvajanje 

4. Agencija v svojem poslovniku 
določi praktično ureditev za izvajanje 
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obveznosti uradnega obveščanja iz 
odstavkov 1 in 2, vključno s posledicami 
neizpolnjevanja obveznosti uradnega 
obveščanja. Navedena ureditev je v skladu 
s to uredbo in drugo sektorsko živilsko 
zakonodajo Unije.

obveznosti uradnega obveščanja iz 
odstavkov 1 in 2. Navedena ureditev je v 
skladu s to uredbo in drugo sektorsko 
živilsko zakonodajo Unije.

Or. en

Obrazložitev

Posledic neizpolnjevanja obveznosti uradnega obveščanja ne bi smel urejati notranji 
poslovnik, urejati bi jih moral temeljni akt (glej predlog spremembe spodaj).

Predlog spremembe 295
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija v okviru delegiranega 
akta določi kazni za primere kršitev 
obveznosti uradnega obveščanja.

Or. en

Predlog spremembe 296
Martin Häusling

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 178/2002
Člen 32 b – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V primeru neizpolnjevanja 
obveznosti uradnega obveščanja se želena 
odobritev zavrne.
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Or. en

Obrazložitev

Seveda mora neizpolnjevanje uradnih obveznosti, določenih v uredbi, voditi k zavrnitvi 
odobritve, za katero si vlagatelj prizadeva.
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