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5.12.2018 A8-0417/141 

Pozmeňujúci návrh  141 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (ES) č. 178/2002 

Článok 39 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Úrad môže schváliť dôverné 

zaobchádzanie len v súvislosti s týmito 

informáciami, v prípade ktorých je možné 

na základe overiteľného odôvodnenia 

predpokladať, že ich uverejnením by došlo 

k významnému poškodeniu príslušných 

záujmov: 

2. Úrad schváli dôverné 

zaobchádzanie v súvislosti s týmito 

informáciami, v prípade ktorých sa 

predpokladá, že ich uverejnením by došlo 

k významnému poškodeniu príslušných 

záujmov, pokiaľ sa nepreukáže, že to tak 

nie je: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Návrhom Komisie sa mení dôkazné bremeno pre niektoré kľúčové informácie, pri ktorých sa 

už dlho uznáva, že predstavujú dôverné obchodné informácie (CBI), ktoré v sektorových 

právnych predpisoch EÚ patria do potravinového práva Únie. Je to bez poskytnutia 

vysvetlenia tejto významnej zmeny. Táto neodôvodnená zmena by sa mala opraviť. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Pozmeňujúci návrh  142 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 178/2002 

Článok 39d – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia a členské štáty prijímajú 

nevyhnutné opatrenia, aby informácie, 

ktoré získali podľa potravinového práva 

Únie a v súvislosti s ktorými sa požiadalo o 

dôverné zaobchádzanie, neboli zverejnené, 

pokým úrad neprijme rozhodnutie o 

žiadosti o zachovanie dôvernosti a toto 

rozhodnutie nenadobudne konečnú 

platnosť. Komisia a členské štáty prijímajú 

aj nevyhnutné opatrenia, aby informácie, v 

prípade ktorých úrad schválil dôverné 

zaobchádzanie, neboli uverejnené. 

2. Komisia a členské štáty prijímajú 

nevyhnutné opatrenia, aby informácie, 

ktoré získali podľa potravinového práva 

Únie a v súvislosti s ktorými sa požiadalo o 

dôverné zaobchádzanie, neboli zverejnené, 

pokým úrad neprijme rozhodnutie o 

žiadosti o zachovanie dôvernosti 

a nezverejní svoje vedecké stanovisko 

v súlade s článkom 38. Komisia a členské 

štáty prijímajú aj nevyhnutné opatrenia, 

aby informácie, v prípade ktorých úrad 

schválil dôverné zaobchádzanie, neboli 

uverejnené. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Pozmeňujúci návrh  143 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 

Nariadenie (ES) č. 178/2002 

Článok 39e – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Bez ohľadu na odsek 1 sa zastáva 

názor, že uverejnenie mien a adries 

fyzických osôb zapojených do testovania 

na stavovcoch alebo do získavania 

toxikologických informácií významne 

poškodzuje súkromie a integritu týchto 

fyzických osôb, a tieto informácie sa 

neuverejňujú okrem prípadu, že existuje 

prevažujúci verejný záujem. 

(2) Bez ohľadu na odsek 1 sa zastáva 

názor, že uverejnenie mien a adries 

fyzických osôb zapojených do testovania 

na stavovcoch alebo do získavania 

toxikologických informácií významne 

poškodzuje súkromie a integritu týchto 

fyzických osôb, a tieto informácie sa 

neuverejňujú. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Keďže spojenie „prevažujúci verejný záujem“ nie je vymedzené, malo by sa toto ustanovenie 

vyškrtnúť. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Pozmeňujúci návrh  144 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 

Nariadenie (ES) č. 178/2002 

Článok 39 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Zoznamom informácií uvedených v 

odseku 2 nie je dotknutý žiadny osobitný 

právny predpis potravinového práva Únie. 

3. Zoznamom informácií uvedených v 

odseku 2 sa nebráni tomu, aby žiadosť 

o zachovanie dôvernosti bola predložená 

v súvislosti s ďalšími informáciami, na 

ktoré sa nevzťahuje domnienka 

dôvernosti v danom odseku, a nie je 

dotknutý žiadny osobitný právny predpis 

potravinového práva Únie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Návrhom Komisie sa informácie, v súvislosti s ktorými možno požadovať dôverné 

zaobchádzanie, obmedzujú na vyčerpávajúci zoznam informácií. Výsledkom je, že sa už 

neumožňuje, aby sa pri rozhodnutiach EFSA o zverejňovaní zvážili individuálne okolnosti 

každého prípadu. To je vo výraznom rozpore s nariadením (ES) č. 1049/2001 o prístupe 

verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sa vzťahuje aj na 

dokumenty EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Pozmeňujúci návrh  145 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 

Smernica 2001/18/ES 

Článok 28 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak sa vedie konzultácia s 

príslušným vedeckým výborom podľa 

odseku 1, tento výbor uverejňuje 

ohlásenie/žiadosť, príslušné podporné 

informácie a všetky doplňujúce informácie, 

ktoré predložil ohlasovateľ/žiadateľ, ako aj 

svoje vedecké stanoviská v súlade s 

článkom 38 a článkami 39 až 39f 

nariadenia (ES) č. 178/2002, ktoré sa 

uplatňujú mutatis mutandis, ako aj v súlade 

s článkom 25 tejto smernice. 

4. Ak sa vedie konzultácia s 

príslušným vedeckým výborom podľa 

odseku 1, tento výbor uverejňuje 

ohlásenie/žiadosť, príslušné podporné 

informácie a všetky doplňujúce informácie, 

ktoré predložil ohlasovateľ/žiadateľ, 

súčasne so svojím návrhom vedeckého 

stanoviska v súlade s článkom 38 

a článkami 39 až 39f nariadenia (ES) 

č. 178/2002, ktoré sa uplatňujú mutatis 

mutandis, ako aj v súlade s článkom 25 

tejto smernice. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Pozmeňujúci návrh  146 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci 

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

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 – bod 9 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 

Článok 29 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Úrad uverejňuje žiadosť 

o povolenie, príslušné podporné informácie 

a všetky doplňujúce informácie, ktoré 

predložil žiadateľ, ako aj svoje vedecké 

stanoviská a stanoviská príslušných 

orgánov uvedených v článku 4 smernice 

2001/18/ES v súlade s 

článkom 38, článkami 39 až 39f a článkom 

40 nariadenia (ES) č. 178/2002 a s 

prihliadnutím na článok 30 tohto 

nariadenia. 

1. Úrad uverejňuje žiadosť 

o povolenie, príslušné podporné informácie 

a všetky doplňujúce informácie, ktoré 

predložil žiadateľ, ako aj svoje vedecké 

stanoviská a stanoviská príslušných 

orgánov uvedených v článku 4 smernice 

2001/18/ES, a súčasne svoje návrhy 

vedeckých stanovísk v súlade s článkom 

38, článkami 39 až 39f a článkom 40 

nariadenia (ES) č. 178/2002 a s 

prihliadnutím na článok 30 tohto 

nariadenia. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Pozmeňujúci návrh  147 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b 

Nariadenie (ES) č. 1831/2003 

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zabezpečí prístup verejnosti k 

žiadosti a všetkým informáciám, ktoré 

predložil žiadateľ, v súlade s článkom 18.; 

c) zabezpečí prístup verejnosti 

k žiadosti a všetkým informáciám, ktoré 

predložil žiadateľ, v súlade s článkom 18 

a zároveň so zverejnením návrhu 

vedeckého stanoviska úradu.; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Pozmeňujúci návrh  148 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 

Nariadenie (ES) č. 1831/2003 

Článok 18 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Úrad uverejňuje žiadosť 

o povolenie, príslušné podporné informácie 

a všetky doplňujúce informácie, ktoré 

predložil žiadateľ, ako aj svoje vedecké 

stanoviská v súlade s 

článkom 38, článkami 39 až 39f a článkom 

40 nariadenia (ES) č. 178/2002, ktoré sa 

uplatňujú mutatis mutandis. 

1. Úrad uverejňuje žiadosť 

o povolenie, príslušné podporné informácie 

a všetky doplňujúce informácie, ktoré 

predložil žiadateľ, súčasne so svojimi 

návrhmi vedeckých stanovísk v súlade s 

článkom 38, článkami 39 až 39f a článkom 

40 nariadenia (ES) č. 178/2002, ktoré sa 

uplatňujú mutatis mutandis. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Pozmeňujúci návrh  149 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci 

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

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 2065/2003 

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c – bod ii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) zabezpečuje prístup verejnosti k 

žiadosti, príslušným podporným 

informáciám a všetkým doplňujúcim 

informáciám, ktoré predložil žiadateľ, v 

súlade s článkami 14 a 15.; 

ii) zabezpečuje prístup verejnosti 

k žiadosti, príslušným podporným 

informáciám a všetkým doplňujúcim 

informáciám, ktoré predložil žiadateľ, 

v súlade s článkami 14 a 15 zároveň so 

zverejnením svojho návrhu vedeckého 

stanoviska.; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Pozmeňujúci návrh  150 

Renate Sommer 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnosť a udržateľnosť hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci 

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

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – bod 2 

Nariadenie (ES) č. 2065/2003 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Úrad uverejňuje žiadosť 

o povolenie, príslušné podporné informácie 

a všetky doplňujúce informácie, ktoré 

predložil žiadateľ, ako aj svoje vedecké 

stanoviská v súlade s 

článkom 38, článkami 39 až 39f a článkom 

40 nariadenia (ES) č. 178/2002. 

1. Úrad uverejňuje žiadosť 

o povolenie, príslušné podporné informácie 

a všetky doplňujúce informácie, ktoré 

predložil žiadateľ, a súčasne svoje návrhy 

vedeckých stanovísk v súlade s článkom 

38, článkami 39 až 39f a článkom 40 

nariadenia (ES) č. 178/2002. 

Or. en 

 

 


