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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0417/132 

Muudatusettepanek  132 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 25 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(25)  Seepärast on vaja ennetavalt 

suurendada riskihindamisprotsessi 

läbipaistvust. Riskihindamisprotsessis 

tuleks nii vara kui võimalik tagada 

üldsuse juurdepääs kõigile 

teadusandmetele ja teabele, mis toetavad 

liidu toidualaste õigusnormide kohaseid 

loataotlusi, ja ka muid 

teadusväljunditaotlusi. See protsess ei 

tohiks siiski piirata kehtivaid 

intellektuaalomandiõigusi ega liidu 

toidualaste õigusaktide sätteid, millega 

kaitstakse novaatorite tehtud 

investeeringuid asjaomaseid loataotlusi 

toetava teabe ja andmete kogumiseks.  

(25)  Seepärast on vaja ennetavalt 

suurendada riskihindamisprotsessi 

läbipaistvust. Üldsuse juurdepääs tuleks 

tagada kõigile teadusandmetele ja teabele, 

mis toetavad liidu toidualaste 

õigusnormide kohaseid loataotlusi, ja ka 

muid teadusväljunditaotlusi. See protsess ei 

tohiks siiski piirata kehtivaid 

intellektuaalomandiõigusi ega liidu 

toidualaste õigusaktide sätteid, millega 

kaitstakse novaatorite tehtud 

investeeringuid asjaomaseid loataotlusi 

toetava teabe ja andmete kogumiseks. 

Or. en 

Selgitus 

Teabe avalikustamine ameti teadusliku arvamuse avalikustamise ajal võimaldab nii üldsuse 

juurdepääsu kui ka investeeringute ja intellektuaalomandi kaitse tagamist. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/133 

Muudatusettepanek  133 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 32b – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Esitatud teave avalikustatakse 

üksnes juhul, kui on saadud vastav 

loataotlus, ning pärast seda, kui amet on 

teinud otsuse avalikustada sellega koos 

esitatud uuringud kooskõlas artikliga 38 ja 

artiklitega 39–39f. 

3. Esitatud teave avalikustatakse 

üksnes juhul, kui on saadud vastav 

loataotlus, ning pärast seda, kui amet on 

teinud otsuse avalikustada sellega koos 

esitatud uuringud kooskõlas artikliga 38 ja 

artiklitega 39–39f ning on avaldanud 

nimetatud artiklitega kooskõlas oma 

teadusliku arvamuse kavandi. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/134 

Muudatusettepanek  134 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 38 – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) teadusandmed, uuringud ja liidu 

toidualaste õigusnormide kohaseid 

taotlusi toetav muu teave, sealhulgas 

taotlejate esitatud lisateave, samuti muud 

teadusandmed ja teave, mis toetavad 

Euroopa Parlamendi, komisjoni ja 

liikmesriikide esitatud 

teadusväljunditaotlusi, võttes arvesse 

konfidentsiaalse teabe ja isikuandmete 

kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Vajalik on artikli parem struktureerimine. Raportöör jaotab teabe järgmiselt: a) teave, mis 

tuleb avaldada viivitamatult, ning b) teave, mis tuleb avaldada alles Euroopa 

Toiduohutusameti teadusliku arvamuse vastuvõtmise ajal. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/135 

Muudatusettepanek  135 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 38 – lõige 1 – punkt d 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

d) teabe, millel põhineb tema 

teadusväljund, sealhulgas teaduslikud 

arvamused, võttes arvesse 

konfidentsiaalsete andmete ja 

isikuandmete kaitset kooskõlas 

artiklitega 39–39f; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

Vajalik on artikli parem struktureerimine. Raportöör jaotab teabe järgmiselt: a) teave, mis 

tuleb avaldada viivitamatult, ning b) teave, mis tuleb avaldada alles Euroopa 

Toiduohutusameti teadusliku arvamuse vastuvõtmise ajal. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/136 

Muudatusettepanek  136 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 38 – lõige 1 – punkt i 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) ameti poolt võimalikele taotlejatele 

esitamiseelses faasis antud nõuanded 

vastavalt artiklitele 32a ja 32c. 

välja jäetud  

Or. en 

Selgitus 

Vajalik on artikli parem struktureerimine. Raportöör jaotab teabe järgmiselt: a) teave, mis 

tuleb avaldada viivitamatult, ning b) teave, mis tuleb avaldada alles Euroopa 

Toiduohutusameti teadusliku arvamuse vastuvõtmise ajal.
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/137 

Muudatusettepanek  137 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 38a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a) lisatakse järgmine artikkel 38a: 

 „Artikkel 38a 

 Vastavalt EFSA suunistele 

konsulteerimise kohta, mille eesmärk on 

muuta riskihindamine läbipaistvamaks, 

järgib amet kolmeastmelist korda. Esiteks 

esitab amet teadusliku arvamuse kavandi. 

 Teadusliku arvamuse kavandi 

avaldamisega samaaegselt avalikustab 

amet järgmise teabe: 

 a) teadusandmed, uuringud ja muu 

liidu toidualaste õigusnormide kohaseid 

taotlusi toetav teave, sealhulgas taotlejate 

esitatud lisateave, samuti muud 

teadusandmed ja teave, mis toetavad 

Euroopa Parlamendi, komisjoni ja 

liikmesriikide taotlusi saada teaduslik 

arvamus, võttes arvesse konfidentsiaalse 

teabe ja isikuandmete kaitset kooskõlas 

artiklitega 39–39f; 

 b)  täielik taotlusdokument, võttes 

arvesse konfidentsiaalse teabe ja 

isikuandmete kaitset kooskõlas 

artiklitega 39–39f; 

 c)  teave, millel põhineb tema 

teadusväljund, sealhulgas teaduslikud 
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arvamused, võttes arvesse 

konfidentsiaalse teabe ja isikuandmete 

kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f; 

 d)  teave nõustamiste kohta, mida 

amet viis ettevõtjatega läbi enne taotluse 

esitamist kooskõlas artiklitega 32a ja 32c. 

 Pärast arvamuse kavandi avaldamist 

konsulteerib amet kuue nädala jooksul 

sidusrühmade ja üldsusega loataotlusi 

toetavate uuringute teemal, et teha 

kindlaks, kas loataotluse sisu kohta on 

kättesaadavad muud asjakohased 

teadusandmed või -uuringud. 

Konsulteerimise tulemused, kaasa arvatud 

sidusrühmade kommentaarid, 

avalikustatakse tehnilises aruandes, mis 

lisatakse ameti lõplikule teaduslikule 

arvamusele. Amet teatab oma lõplikus 

teaduslikus arvamuses, kuidas 

sidusrühmade kommentaaridele 

reageeriti.“ 

Or. en 

Selgitus 

Autor pakub kolmeastmelist lähenemisviisi, et muuta läbipaistvamaks riskihindamismenetlust, 

mille aluseks on EFSA suunised konsulteerimise kohta, mida amet juba kasutab ainete puhul, 

millele ei kohaldata ametlikku taotlusmenetlust (nt aspartaam, BPA, kofeiin). Selle meetodi 

kasutamine tagab hea tasakaalu taotlejate ärihuvide kaitsmise vajaduse ning sidusrühmade 

jaoks teadusliku riskihindamise läbipaistvuse, nähtavuse ja avatuse suurendamise vajaduse 

vahel. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/138 

Muudatusettepanek  138 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 39b – lõige 1 – punkt a 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a)  avalikustab viivitamata 

mittekonfidentsiaalse versiooni sellisena, 

nagu taotleja selle esitas;  

välja jäetud  

Or. en 

Selgitus 

Teadusandmed ja -uuringud ning taotlusi toetav muu teave tuleks avalikustada alles siis, kui amet 

avalikustab oma teadusväljundi. Vastasel juhul on oht, et konkurendid saavad juurdepääsu 

innovatiivseid tooteid või tootmisprotsesse käsitlevale teabele. Lisaks sellele esineb veel 

riskihindamise protsessi poliitilise sekkumise oht. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/139 

Muudatusettepanek  139 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 39b – lõige 1 – punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) teatab taotlejale kirjalikult oma 

kavatsusest teave avalikustada ning selle 

põhjused, enne kui amet teeb 

konfidentsiaalsustaotluse kohta ametliku 

otsuse. Kui taotleja ei nõustu ameti 

hinnanguga, võib ta esitada oma 

seisukohad või taotluse tagasi võtta kahe 

nädala jooksul alates kuupäevast, mil talle 

teatati ameti seisukoht; 

c) teatab taotlejale kirjalikult oma 

kavatsusest teave avalikustada ning selle 

põhjused, enne kui amet teeb 

konfidentsiaalsustaotluse kohta ametliku 

otsuse. Kui taotleja ei nõustu ameti 

hinnanguga, võib ta esitada oma 

seisukohad või taotluse tagasi võtta ühe 

kuu jooksul alates kuupäevast, mil talle 

teatati ameti seisukoht; 

Or. en 

Selgitus 

Taotlejad peavad sellisel juhul kõigepealt juriidiliselt kindlaks tegema, kas kavandatud 

andmete avaldamine hõlmab tundlikke ärisaladusi. Eelkõige VKEd, kellel ei ole oma 

õigusosakonda, vajavad selleks rohkem aega. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Muudatusettepanek  140 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 39b – lõige 1 – punkt e 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

e) avalikustab kõik lisaandmed ja 

kogu lisateabe, mille puhul ei ole 

konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust 

põhjendatuna heaks kiidetud, kuid mitte 

varem kui kaks nädalat pärast oma 

otsusest taotlejale teatamist vastavalt 

punktile d. 

e) avaldab taotlust puudutavad 

mittekonfidentsiaalsed andmed ja teabe 

üksnes siis, kui konfidentsiaalsustaotluse 

suhtes on kooskõlas käesoleva artikliga 

tehtud lõplik otsus ja amet on avaldanud 

kooskõlas artikliga 38 teadusliku 

arvamuse kavandi. Kui taotleja võtab 

loataotluse artikli 39 lõike c kohaselt 

tagasi, sest tema arvates on ameti poolt 

kavandatav teabe avaldamine liiga 

põhjalik, ei avalikusta amet, komisjon ega 

liikmesriigid mis tahes teavet loataotluse 

kohta. 

Or. en 

Selgitus 

Teadusandmed ja -uuringud ning taotlusi toetav muu teave tuleks avalikustada alles siis, kui 

amet avaldab oma teadusliku arvamuse kavandi kooskõlas artikliga. 

 

 


