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6.12.2018 A8-0417/158 

Изменение  158 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 21 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Изследванията, включително 

изпитванията, представени от 

стопанските субекти в подкрепа на 

заявленията за разрешение съгласно 

секторното право на Съюза в областта 

на храните, като цяло отговарят на 

международно признати принципи, 

които предоставят единна основа за 

качество, особено по отношение на 

възпроизводимостта на резултатите. В 

някои случаи обаче могат да възникнат 

въпроси, свързани с привеждането в 

съответствие на приложимите 

стандарти, и поради това са въведени 

национални системи, за да се провери 

тяхното съответствие. Целесъобразно е 

да се предвиди допълнително равнище 

на гаранции, за да се вдъхне увереност 

на обществеността по отношение на 

качеството на изследванията, както и да 

се установи по-задълбочена система за 

одит, при която държавата членка 

упражнява контрол върху прилагането 

на тези принципи от лабораториите, 

които извършват тези изследвания, а 

изпитванията ще бъдат проверявани от 

Комисията. 

(21) Изследванията, включително 

изпитванията, представени от 

стопанските субекти в подкрепа на 

заявленията за разрешение съгласно 

секторното право на Съюза в областта 

на храните, следва да се основават на 

рецензирана от експерти литература 

или да отговарят на международно 

признати стандарти и принципи на 

добрите лабораторни практики 

(ДЛП), които предоставят единна 

основа за качество, особено по 

отношение на възпроизводимостта на 

резултатите. В някои случаи обаче 

могат да възникнат въпроси, свързани с 

привеждането в съответствие на 

приложимите стандарти, и поради това 

са въведени национални системи, за да 

се провери тяхното съответствие. 

Целесъобразно е да се предвиди 

допълнително равнище на гаранции, за 

да се вдъхне увереност на 

обществеността по отношение на 

качеството на изследванията, както и да 

се установи по-задълбочена система за 

одит, при която държавата членка или 

трета държава, в сътрудничество с 

дирекция „Одити и анализи в 

областта на здравеопазването и 

храните“ на Комисията, упражнява 

контрол върху прилагането на тези 

принципи от лабораториите, които 
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извършват тези изследвания, а 

изпитванията в Съюза и в трети 

държави ще бъдат проверявани от 

Комисията. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение се основава на изменение 21 от доклада на комисията по 

околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) и адаптира текста 

към съответния член (изменение 67: „рецензирана от експерти“, а не „общодостъпна 

научна“ литература. 
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6.12.2018 A8-0417/159 

Изменение  159 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 3 – буква -а (нова) 

Регламент 178/2002 – член 28 – параграф 4 – уводна част 

Регламент 178/2002 – член 28 – параграф 4 – уводна част 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) -a) В параграф 4 уводното 

изречение се изменя, както следва: 

 „Групите от научни експерти се 

състоят от независими научни 

експерти, които провеждат активно 

научни изследвания и публикуват 

своите научноизследователски 

констатации в рецензирани от 

експерти научни списания“. 

Or. en 

Обосновка 

Понастоящем текстът гласи: „Научните групи се състоят от независими научни 

експерти“. Тази разпоредба е необходима, за да се гарантира отлично качество на 

становищата на ЕОБХ. Днес много от „научните експерти“ са държавни служители, 

които едва ли някога са публикували нещо. 
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6.12.2018 A8-0417/160 

Изменение  160 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 178/2002 – член 32 да (нов) 

Регламент 178/2002 – член 32 да (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4б) Вмъква се следният член 32да: 

  „Член 32дa 

 Изпитване за безопасност 

 Изпитването за безопасност на 

продукти, които попадат в 

компетентността на ЕОБХ, се 

основава на набор от задължителни 

изпитвания, определен от Органа. 

Всички изследвания, основани на 

т.нар. добра лабораторна практика, 

трябва да бъдат допълнени и 

проверени с други независими научни 

изследвания“. 

Or. en 

Обосновка 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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6.12.2018 A8-0417/161 

Изменение  161 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 178/2002 – член 32 д 

Регламент 178/2002 – член 32 д 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Без да се засяга задължението на 

кандидатите за получаване на 

разрешение съгласно законодателството 

в областта на храните да докажат 

безопасността на предмета на 

разрешителната процедура, при 

извънредни обстоятелства Комисията 

може да поиска от Органа да възложи 

научни изследвания с цел проверка на 

данните, използвани в процеса на 

извършената от него оценка на риска. 

Възложените изследвания може да имат 

по-широк обхват от доказателствата, 

подлежащи на проверка.“; 

Без да се засяга задължението на 

кандидатите за получаване на 

разрешение съгласно законодателството 

в областта на храните да докажат 

безопасността на предмета на 

разрешителната процедура, при 

наличието на различаващи се научни 

констатации Комисията може да 

поиска от Органа да възложи научни 

изследвания с цел проверка на данните, 

използвани в процеса на извършената от 

него оценка на риска. Възложените 

изследвания може да имат по-широк 

обхват от доказателствата, подлежащи 

на проверка в процеса на оценка на 

риска. Изследванията за проверка се 

финансират чрез вноски на 

кандидатите в общ фонд. Комисията 

приема делегиран акт в съответствие 

с член 57а, за да определи условията 

по този фонд. 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение се основава на изменение 69 от доклада на комисията ENVI и 

добавя последните две изречения. Не следва да се изразходват публични средства за 

оценка на продукти/вещества, чието разрешаване ще донесе печалба на заявителите. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Изменение  162 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 178/2002 – член 38 – параграф 1 – алинея 2 

Регламент 178/2002 – член 38 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посочената в първата алинея 

информация се обявява публично в 

специален раздел на уебсайта на Органа. 

Този раздел е публичен и лесно 

достъпен. Съответната информация е 

достъпна за изтегляне, отпечатване и 

извършване на търсения в електронен 

формат.“; 

Посочената в първата алинея 

информация се обявява публично в 

специален раздел на уебсайта на Органа. 

Този раздел е публичен и лесно 

достъпен при условия на ясни, 

електронно записани поети 

задължения от лицата, на които е 

предоставен достъп до него, и при 

прилагане на мерки и санкции, които 

са ефективни, пропорционални и 

възпиращи всяко ползване за 

търговски цели. Съответната 

информация е достъпна за изтегляне, 

отпечатване с воден знак за 

проследимост и извършване на 

търсения в електронен формат, който е 

машинно четим. Тези мерки са 

насочени към използването на 

документи за търговски цели и 

тяхното представяне. Мерките са 

предназначени да защитават 

ефективно данните по първа алинея 

от използване за търговски цели 

както в Съюза, така и в трети 

държави. Използването за 

академични и други нетърговски 

научноизследователски цели се 

разрешава напълно. 

Or. en 
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Обосновка 

Настоящото изменение се основава на изменение 78 от доклада на комисията ENVI и 

добавя последното изречение. Необходимо е да се поясни, че научните изследвания не 

попадат в понятието „за търговски цели“ и че учените могат свободно да използват 

данните в своята работа. 
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6.12.2018 A8-0417/163 

Изменение  163 

Мартин Хойслинг 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 б 

Регламент 178/2002 – член 38 – параграф 1а – алинея 2 

Регламент 178/2002 – член 38 – параграф 1а – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Публичното оповестяване на 

информацията, посочена в параграф 1, 

буква в), не се счита за изрично или 

мълчаливо разрешение или позволение 

съответните данни и информация или 

тяхното съдържание да се използват, 

възпроизвеждат или употребяват по 

друг начин, а използването им от трети 

страни не предполага наличието на 

отговорност на Европейския съюз. 

Публичното оповестяване на 

информацията, посочена в параграф 1, 

буква в), не се счита за изрично или 

мълчаливо разрешение или позволение 

съответните данни и информация или 

тяхното съдържание да се използват, 

възпроизвеждат или употребяват по 

друг начин за търговски цели. За 

избягване на съмнения публикуваната 

информация може да се използва за 

целите на публичния и академичния 

контрол на резултатите, както и за 

по-добро разбиране на потенциалните 

неблагоприятни последици за 

здравето и околната среда, а 

използването им от трети страни не 

поражда отговорност на Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение се основава на изменение 81 от доклада на комисия ENVI. Трябва да се 

гарантира, че използването на данните не е излишно ограничено; ето защо се добавят 

думите „и академичния“ и се заличават „за тази цел“. Заличаването на думите „за 

тази цел“ има за цел изясняване на разпоредбата и защита на ЕС от евентуални 

съдебни дела срещу него с високи разноски - необходимо е да не остане никакво 

съмнение във факта, че когато информацията се използва от трети страни, 

независимо от естеството на използването, не може да бъде ангажирана 
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отговорността на ЕС.  Сегашният текст предполага, че при използване с търговски 

цели би могло да се търси отговорност.  


