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5.12.2018 A8-0417/132 

Pakeitimas 132 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

25 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(25)  todėl būtina aktyviai didinti rizikos 

vertinimo proceso skaidrumą. Reikėtų 

užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti 

su visais moksliniais duomenimis ir 

informacija, teikiamą siekiant pagrįsti 

prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos 

maistui skirtus teisės aktus ir kitus 

prašymus pateikti mokslinius duomenis 

kuo ankstesniame rizikos vertinimo 

proceso etape. Tačiau tas procesas neturėtų 

pažeisti galiojančių intelektinės 

nuosavybės teisių arba bet kokių Sąjungos 

maistui skirtų teisės aktų nuostatų, 

kuriomis apsaugomos novatorių padarytos 

investicijos renkant informaciją ir 

duomenis, kuriais siekiama pagrįsti 

atitinkamus prašymus suteikti leidimą;  

(25)  todėl būtina aktyviai didinti rizikos 

vertinimo proceso skaidrumą. Reikėtų 

užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti 

su visais moksliniais duomenimis ir 

informacija, teikiama siekiant pagrįsti 

prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos 

maistui skirtus teisės aktus ir kitus 

prašymus pateikti mokslinius duomenis. 

Tačiau tas procesas neturėtų pažeisti 

galiojančių intelektinės nuosavybės teisių 

arba bet kokių Sąjungos maistui skirtų 

teisės aktų nuostatų, kuriomis apsaugomos 

novatorių padarytos investicijos renkant 

informaciją ir duomenis, kuriais siekiama 

pagrįsti atitinkamus prašymus suteikti 

leidimą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Jei informacija būtų skelbiama kartu su Tarnybos moksline nuomone, būtų atsižvelgiama tiek 

į galimybę visuomenei susipažinti su informacija, tiek į investicijų ir intelektinės nuosavybės 

apsaugą. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Pakeitimas 133 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

32 b straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Pranešama informacija skelbiama 

viešai tik jeigu gautas atitinkamas 

prašymas suteikti leidimą ir Tarnyba 

priėmė sprendimą atskleisti susijusius 

tyrimus pagal 38 ir 39–39f straipsnius. 

3. Pranešama informacija skelbiama 

viešai tik jeigu gautas atitinkamas 

prašymas suteikti leidimą ir Tarnyba 

priėmė sprendimą atskleisti susijusius 

tyrimus bei paskelbė savo mokslinės 

nuomonės projektą pagal 38 ir 39–39f 

straipsnius. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Pakeitimas 134 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

38 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) mokslinius duomenis, tyrimus ir 

kitą prašymų suteikti leidimą pagal 

Sąjungos maistui skirtus teisės aktus 

patvirtinamąją informaciją, įskaitant 

papildomą pareiškėjų pateiktą 

informaciją, taip pat kitus mokslinius 

duomenis ir informaciją, kuriais 

grindžiami Europos Parlamento, 

Komisijos ir valstybių narių prašymai 

paskelbti mokslinio darbo rezultatus, 

įskaitant mokslinę nuomonę, atsižvelgiant 

į konfidencialios informacijos ir asmens 

duomenų apsaugą pagal 39–39f 

straipsnius; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina straipsniui suteikti aiškesnę struktūrą. Pranešėja siūlo atskirti: a) informaciją, kuri 

turi būti skelbiama nedelsiant, ir b) informaciją, kuri turi būti skelbiama tik tuo metu, kai 

priimama EFSA mokslinė nuomonė. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Pakeitimas 135 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

38 straipsnio 1 dalies d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) informaciją, kurią grindžiami 

mokslinio darbo rezultatai, įskaitant 

mokslines nuomones, atsižvelgiant į 

konfidencialios informacijos ir asmens 

duomenų apsaugą pagal 39–39f 

straipsnius; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina straipsniui suteikti aiškesnę struktūrą. Pranešėja siūlo atskirti: a) informaciją, kuri 

turi būti skelbiama nedelsiant, ir b) informaciją, kuri turi būti skelbiama tik tuo metu, kai 

priimama EFSA mokslinė nuomonė. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Pakeitimas 136 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

38 straipsnio 1 dalies i punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) rekomendacijas, kurias Tarnyba 

pateikė potencialiems pareiškėjams etape 

prieš prašymo pateikimą, kaip numatyta 

32a ir 32c straipsniuose. 

Išbraukta.  

Or. en 

Pagrindimas 

Būtina straipsniui suteikti aiškesnę struktūrą. Pranešėja siūlo atskirti: a) informaciją, kuri 

turi būti skelbiama nedelsiant, ir b) informaciją, kuri turi būti skelbiama tik tuo metu, kai 

priimama EFSA mokslinė nuomonė.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Pakeitimas 137 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

38 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a) Įterpiamas šis 38a straipsnis: 

 „38a straipsnis 

 Atsižvelgdama į EFSA konsultavimosi 

gaires, kuriomis siekiama padidinti rizikos 

vertinimo skaidrumą, Tarnyba taiko trijų 

etapų procedūrą. Pirmiausiai Tarnyba 

paskelbia mokslinės nuomonės projektą. 

 Paskelbdama mokslinės nuomonės 

projektą, Tarnyba tuo pat metu viešai 

paskelbia tokią informaciją: 

 a) mokslinius duomenis, tyrimus ir 

kitą informaciją, pagrindžiančią 

prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos 

maistui skirtus teisės aktus, įskaitant 

papildomą pareiškėjų pateiktą 

informaciją, taip pat kitus mokslinius 

duomenis ir informaciją, kuriais 

grindžiami Europos Parlamento, 

Komisijos ir valstybių narių prašymai 

parengti mokslinę nuomonę, atsižvelgiant 

į konfidencialios informacijos ir asmens 

duomenų apsaugą pagal 39–39f 

straipsnius; 

 b)  visą paraiškos dokumentą, 

atsižvelgiant į konfidencialios 

informacijos apsaugą ir asmens duomenų 
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apsaugą pagal 39–39f straipsnius; 

 c)  informaciją, kuria grindžiami 

mokslinio darbo rezultatai, įskaitant 

mokslines nuomones, atsižvelgiant į 

konfidencialios informacijos ir asmens 

duomenų apsaugą pagal 39–39f 

straipsnius; 

 d)  informaciją apie Tarnybos ir 

pareiškėjų konsultacinius pokalbius, 

vykdytus prieš pareiškėjams pateikiant 

prašymus pagal 32a ir 32c straipsnius. 

 Paskelbusi mokslinės nuomonės projektą, 

Tarnyba per šešias savaites surengia 

konsultacijas su suinteresuotosiomis 

šalimis ir visuomene dėl tyrimų, kuriais 

paremiami prašymai suteikti leidimą, 

siekdama nustatyti, ar yra kitų svarbių 

prieinamų mokslinių duomenų ar tyrimų, 

susijusių su prašymo suteikti leidimą 

dalyku. Konsultacijų rezultatai, įskaitant 

suinteresuotųjų šalių pateiktas pastabas, 

skelbiami viešai techninėje ataskaitoje, 

kuri pridedama prie Tarnybos galutinės 

mokslinės nuomonės. Savo galutinėje 

mokslinėje nuomonėje Tarnyba nurodo, 

kaip buvo atsižvelgta į suinteresuotųjų 

šalių pastabas.“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Autorė nustato trijų etapų metodą, kad padidintų rizikos vertinimo procedūros, pagrįstos 

EFSA konsultacijų gairėmis, kurias Tarnyba jau naudoja dėl medžiagų, kurioms netaikoma 

oficiali prašymo pateikimo procedūra (pvz., aspartamas, BPA, kofeinas), skaidrumą. Šio 

metodo naudojimas padeda užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp poreikio apsaugoti pareiškėjų 

komercinius interesus ir poreikio didinti mokslinio rizikos vertinimo skaidrumą, matomumą ir 

atvirumą suinteresuotųjų šalių atžvilgiu. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Pakeitimas 138 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

39b straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a)  nedelsdama paskelbia pareiškėjo 

pateiktą nekonfidencialų variantą;  

Išbraukta.  

Or. en 

Pagrindimas 

Moksliniai duomenys, tyrimai ir kita prašymų suteikti leidimą patvirtinamoji informacija turėtų 

būti skelbiami tik tada, kai Tarnyba paskelbia savo mokslinio darbo rezultatus. Kitaip kiltų 

pavojus, kad konkurentams bus suteikiama galimybė susipažinti su informacija apie inovatyvius 

produktus arba gamybos procesus. Be to, kiltų politinės įtakos rizikos vertinimo procesui pavojus. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Pakeitimas 139 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

39b straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) raštu praneša pareiškėjui apie savo 

ketinimą atskleisti informaciją ir 

pagrindimą prieš Tarnybai oficialiai 

priimant sprendimą dėl prašymo laikyti 

informaciją konfidencialia. Jeigu 

pareiškėjas nesutinka su Tarnybos 

įvertinimu, jis gali pareikšti savo nuomonę 

arba atsiimti savo prašymą per dvi savaites 

nuo pranešimo apie Tarnybos poziciją 

datos; 

c) raštu praneša pareiškėjui apie savo 

ketinimą atskleisti informaciją ir 

pagrindimą prieš Tarnybai oficialiai 

priimant sprendimą dėl prašymo laikyti 

informaciją konfidencialia. Jeigu 

pareiškėjas nesutinka su Tarnybos 

įvertinimu, jis gali pareikšti savo nuomonę 

arba atsiimti savo prašymą per vieną 

mėnesį nuo pranešimo apie Tarnybos 

poziciją datos; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tokiu atveju pareiškėjai pirmiausia turi teisiškai įsitikinti, kad duomenys, kuriuos planuojama 

paskelbti, nesusiję su konfidencialia verslo informacija. Visų pirma MVĮ, kurios neturi atskiro 

teisinio skyriaus, tam reikia daugiau laiko. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Pakeitimas 140 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

39b straipsnio 1 dalies e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) pagrįstais atvejais paskelbia bet 

kokius papildomus duomenis ir 

informaciją, dėl kurių prašymas laikyti 

informaciją konfidencialia nebuvo 

patenkintas, ne anksčiau nei praėjus 

dviem savaitėms po pranešimo apie 

sprendimą pareiškėjui, kaip numatyta d 

punkte. 

e) paskelbia su paraiška susijusius 

nekonfidencialius duomenis ir 

informaciją tik priėmus galutinį 

sprendimą dėl prašymo laikyti informaciją 

konfidencialia pagal šį straipsnį ir 

Tarnybai paskelbus savo mokslinės 

nuomonės projektą pagal 38 straipsnį. Jei 

pareiškėjas atsiima prašymą suteikti 

leidimą pagal 39 straipsnio c punktą dėl 

to, kad, jo manymu, Tarnyba planuoja 

paskelbti pernelyg išsamią informaciją, 

Tarnyba, Komisija ir valstybės narės 

neskelbia jokios informacijos apie 

prašymą suteikti leidimą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Moksliniai duomenys, tyrimai ir kita prašymų suteikti leidimą patvirtinamoji informacija 

turėtų būti skelbiami tik tada, kai Tarnyba paskelbia savo mokslinės nuomonės projektą pagal 

straipsnį. 

 

 


