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5.12.2018 A8-0417/132 

Изменение  132 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25)  Поради това е необходимо по 

проактивен начин да се затвърди 

аспектът с прозрачността в процеса на 

оценката на риска. Още на възможно 

най-ранен етап от процеса на 

оценката на риска следва да се осигури 

публичен достъп до всички научни 

данни и информация, които са в 

подкрепа на заявленията за разрешение 

съгласно законодателството на Съюза в 

областта на храните, както и до други 

искания за резултати от научна дейност. 

Този процес обаче следва да се прилага, 

без да се засягат съществуващите права 

върху интелектуалната собственост или 

разпоредбите на законодателството на 

Съюза в областта на храните, които 

защитават инвестицията на иноваторите 

при събирането на информацията и 

данните, подкрепящи съответните 

заявления за разрешения.  

(25)  Поради това е необходимо по 

проактивен начин да се затвърди 

аспектът с прозрачността в процеса на 

оценката на риска. Следва да се осигури 

публичен достъп до всички научни 

данни и информация, които са в 

подкрепа на заявленията за разрешение 

съгласно законодателството на Съюза в 

областта на храните, както и до други 

искания за резултати от научна дейност. 

Този процес обаче следва да се прилага, 

без да се засягат съществуващите права 

върху интелектуалната собственост или 

разпоредбите на законодателството на 

Съюза в областта на храните, които 

защитават инвестицията на иноваторите 

при събирането на информацията и 

данните, подкрепящи съответните 

заявления за разрешения. 

Or. en 

Обосновка 

Публикуването на информацията именно към момента на публикуването на научното 

становище на Органа отговаря на необходимостта както от публичен достъп, така 

и от закрила на инвестициите и интелектуалната собственост. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Изменение  133 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

Член 32 б – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Информацията, за която Органът 

е уведомен, се обявява публично само 

ако има получено съответно заявление 

за разрешение и след като Органът е 

взел решение относно оповестяването 

на съпътстващите изследвания в 

съответствие с член 38 и членове 39—

39е. 

3. Информацията, за която Органът 

е уведомен, се обявява публично само 

ако има получено съответно заявление 

за разрешение и след като Органът е 

взел решение относно оповестяването 

на съпътстващите изследвания и е 

публикувал проекта на своето научно 

становище в съответствие с член 38 и 

членове 39 – 39е. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Изменение  134 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

член 38 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) научни данни, изследвания и 

друга информация в подкрепа на 

заявленията за разрешение съгласно 

законодателството на Съюза в 

областта на храните, включително 

допълнителна информация, 

предоставена от кандидатите, както 

и други научни данни и информация в 

подкрепа на исканията от 

Европейския парламент, Комисията 

и държавите членки за резултати от 

научна дейност, включително научно 

становище, като се вземат под 

внимание разпоредбите относно 

защитата на поверителната 

информация и на личните данни в 

съответствие с членове 39—39е; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Необходимо е по-добро структуриране на члена. Докладчикът прави разлика между: 

а) информация, която трябва бъде публикувана незабавно, и б) информация, която 

трябва да бъде публикувана едва когато ЕОБХ приеме научното си становище. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Изменение  135 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

Член 38 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) информацията, на която се 

основават резултатите от научната 

му дейност и научните му 

становища, като се вземат под 

внимание разпоредбите относно 

защитата на поверителната 

информация и защитата на личните 

данни в съответствие с членове 39—

39е; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Необходимо е по-добро структуриране на члена. Докладчикът прави разлика между: 

а) информация, която трябва бъде публикувана незабавно, и б) информация, която 

трябва да бъде публикувана едва когато ЕОБХ приеме научното си становище. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0417/136 

Изменение  136 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

Член 38 – параграф 1 – буква и 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

и) съвети, предоставени от 

Органа на потенциалните кандидати 

на етапа преди подаването на 

заявление в съответствие с 

членове 32а и 32в. 

заличава се  

Or. en 

Обосновка 

Необходимо е по-добро структуриране на члена. Докладчикът прави разлика между: 

а) информация, която трябва бъде публикувана незабавно, и б) информация, която 

трябва да бъде публикувана едва когато ЕОБХ приеме научното си становище.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Изменение  137 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

Член 38 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5a) 5a) Добавя се следният 

член 38a: 

 „Член 38a 

 Следвайки насоките на ЕОБХ за 

консултациите, които имат за цел 

повишаване на прозрачността на 

оценката на риска, Органът следва 

тристепенна процедура. Първо той 

публикува проект на научно 

становище. 

 Към момента на публикуването на 

проекта на научно становище 

Органът прави публично достояние 

следната информация: 

 a) научни данни, изследвания и 

друга информация в подкрепа на 

заявленията за разрешение съгласно 

законодателството на Съюза в 

областта на храните, включително 

допълнителна информация, 

предоставена от кандидатите, както 

и други научни данни и информация в 

подкрепа на исканията от страна на 

Европейския парламент, Комисията 

и държавите членки за научно 

становище, като се вземат под 

внимание разпоредбите относно 
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защитата на поверителната 

информация и на личните данни в 

съответствие с членове 39 – 39е; 

 б)  цялото заявление, като се 

вземат под внимание разпоредбите 

относно защитата на 

поверителната информация и 

защитата на личните данни в 

съответствие с членове 39 – 39е; 

 в)  информацията, на която се 

основават резултатите от научната 

му дейност и научните му 

становища, като се вземат под 

внимание разпоредбите относно 

защитата на поверителната 

информация и защитата на личните 

данни в съответствие с членове 39—

39е; 

 г)  информация за консултациите, 

които Органът е провел с кандидати 

съгласно членове 32а и 32в преди 

подаването на техните заявления. 

 В рамките на шест седмици след 

публикуването на своя проект на 

становище Органът се консултира 

със заинтересованите страни и 

обществеността относно 

изследванията в подкрепа на 

заявленията за разрешение, за да 

определи дали има други научни данни 

или изследвания, имащи отношение 

към предмета, разглеждан във връзка 

със заявлението за разрешение 

предмет. Резултатите от 

консултациите, включително 

предоставените от 

заинтересованите страни 

коментари, се правят публично 

достояние в технически доклад, 

който се прилага към окончателното 

научно становище на Органа. В 

своето окончателно научно 

становище Органът посочва как са 

разгледани направените от 

заинтересованите страни 
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коментари“. 

Or. en 

Обосновка 

Авторът въвежда тристепенен подход, за да подобри прозрачността на процедурата 

за оценка на риска въз основа на насоките на ЕОБХ за консултациите, които Органът 

вече използва по отношение на веществата, които не са предмет на официална 

процедура за подаване на заявление (например аспартам, BPA, кофеин). Използването 

на този метод осигурява добър баланс между необходимостта от защита на 

търговските интереси на кандидатите и необходимостта от повишаване на 

прозрачността, видимостта и откритостта на научната оценка на риска спрямо 

заинтересованите страни. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Изменение  138 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

Член 39б – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a)  незабавно обявява публично 

неповерителния вариант, представен 

от кандидата;  

заличава се  

Or. en 

Обосновка 

Научните данни и изследвания, както и всяка друга информация в подкрепа на заявления за 

разрешение следва да се публикуват само след като Органът е публикувал резултатите 

от научната си дейност. В противен случай съществува риск конкурентите да получат 

достъп до информация за иновативни продукти или производствени процеси. Освен това 

иначе би съществувал риск от политическа намеса в процеса на оценка на риска. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Изменение  139 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

Член 39б – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) информира кандидата в писмен 

вид за намерението си да оповести 

информацията и основанията за това, 

преди да вземе официално решение 

относно искането за поверителност. Ако 

кандидатът не е съгласен с оценката на 

Органа, той може да изрази 

становището си или да оттегли 

заявлението си в срок от две седмици от 

датата, на която е бил уведомен за 

позицията на Органа; 

в) информира кандидата в писмен 

вид за намерението си да оповести 

информацията и основанията за това, 

преди да вземе официално решение 

относно искането за поверителност. Ако 

кандидатът не е съгласен с оценката на 

Органа, той може да изрази 

становището си или да оттегли 

заявлението си в срок от един месец от 

датата, на която е бил уведомен за 

позицията на Органа. 

Or. en 

Обосновка 

За кандидатите трябва да има правна сигурност дали планираното публикуване на 

данните може да накърни чувствителни търговски тайни. По-специално МСП, които 

нямат собствен правен отдел, се нуждаят от повече време за тази цел. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Изменение  140 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 7 

Регламент (ЕО) № 178/2002 

Член 39б – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) обявява публично всички 

допълнителни данни и информация, за 

които искането за поверителност не е 

счетено за мотивирано, не по-рано от 

две седмици след уведомяването на 

кандидата за решението си съгласно 

буква г). 

д) публикува неповерителните 

данни и информация, свързани със 

заявлението за разрешение, едва след 

като вече е било взето окончателно 

решение по искането за поверителност 

съгласно настоящия член и Органът е 

публикувал проекта на своето научно 

становище в съответствие с член 38. 

Ако кандидат оттегли заявлението 

си за разрешение съгласно член 39, 

буква в), тъй като счита 

планираното от Органа публикуване 
на информация за твърде обширно, 

Органът, Комисията и държавите 

членки се въздържат от публикуване 

на информация относно заявлението 

за разрешение. 

Or. en 

Обосновка 

Научните данни и изследвания, както и всяка друга информация в подкрепа на 

заявленията за разрешение следва да се публикуват само след като Органът публикува 

проекта на своето научно становище в съответствие с член 38. 

 

 


