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5.12.2018 A8-0417/132 

Grozījums Nr.  132 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

25. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(25)  Tādēļ proaktīvi būtu jāstiprina riska 

novērtēšanas procesa pārredzamība. Būtu 

jānodrošina, ka riska novērtēšanas procesā 

pēc iespējas agrīnā posmā visi zinātniskie 

dati un informācija, ar ko pamato 

pieprasījumus dot Savienības pārtikas 

aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, kā 

arī citi pieprasījumi pēc zinātniska devuma, 

tiek darīti publiski pieejami. Tomēr 

minētajam procesam nebūtu jāskar ne 

spēkā esošās intelektuālā īpašuma tiesības, 

ne Savienības pārtikas aprites tiesību aktu 

normas, kas aizsargā ieguldījumus, kurus 

izdarījuši novatori, vācot informāciju un 

datus attiecīgos atļauju pieteikumu 

pamatošanai.  

(25)  Tādēļ proaktīvi būtu jāstiprina riska 

novērtēšanas procesa pārredzamība. Būtu 

jānodrošina, ka visi zinātniskie dati un 

informācija, ar ko pamato pieprasījumus 

dot Savienības pārtikas aprites tiesību aktos 

paredzētu atļauju, kā arī citi pieprasījumi 

pēc zinātniska devuma, tiek darīti publiski 

pieejami. Tomēr minētajam procesam 

nebūtu jāskar ne spēkā esošās intelektuālā 

īpašuma tiesības, ne Savienības pārtikas 

aprites tiesību aktu normas, kas aizsargā 

ieguldījumus, kurus izdarījuši novatori, 

vācot informāciju un datus attiecīgos 

atļauju pieteikumu pamatošanai. 

Or. en 

Pamatojums 

Paredzot, ka minēto informāciju publisko Iestādes zinātniskā atzinuma publiskošanas brīdī, 

nodrošina gan sabiedrisko pieejamību, gan ieguldījumu un intelektuālā īpašuma tiesību 

aizsardzību. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Grozījums Nr.  133 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (EK) Nr. 178/2002 

32.b pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Paziņotā informācija tiek publiskota 

tikai tad, ja ir saņemts attiecīgs pieteikums 

uz atļauju un ja Iestāde ir lēmusi, ka 

pavadpētījumi nododami atklātībai saskaņā 

ar 38. un 39. līdz 39.f pantu. 

3. Paziņotā informācija tiek publiskota 

tikai tad, ja ir saņemts attiecīgs pieteikums 

uz atļauju un pēc tam, kad Iestāde ir 

lēmusi, ka pavadpētījumi nododami 

atklātībai, un ir publicējusi sava atzinuma 

projektu saskaņā ar 38. un 39. līdz 39.f 

pantu. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Grozījums Nr.  134 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 178/2002 

38. pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) ņemot vērā 39. līdz 39.f pantā 

paredzēto konfidenciālas informācijas un 

personas datu aizsardzību, — zinātniskus 

datus, pētījumus un citu informāciju, kas 

pamato pieteikumus uz Savienības 

pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu 

atļauju, arī pieteikuma iesniedzēja 

iesniegtu papildu informāciju, kā arī citus 

zinātniskus datus un informāciju, kas 

pamato Eiropas Parlamenta, Komisijas 

un dalībvalstu pieprasījumus pēc 

zinātniska devuma, arī jebkādus 

zinātniskus atzinumus; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šim pantam jābūt labāk strukturētam. Referente ierosina nošķirt a) apakšpunktā minēto 

informāciju, kas būtu jāpublisko nekavējoties, un b) apakšpunktā minēto informāciju, kas 

jāpublisko tikai tad, kad tiek pieņemts EFSA zinātniskais atzinums. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Grozījums Nr.  135 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 178/2002 

38. pants – 1. punkts – d apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(d) informāciju, kas ir pamatā tās 

zinātniskajam devumam, arī zinātniskos 

atzinumus, ņemot vērā konfidenciālu datu 

un personas datu aizsardzību, kas 

paredzēta 39. līdz 39.f pantā; 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šim pantam jābūt labāk strukturētam. Referente ierosina nošķirt a) apakšpunktā minēto 

informāciju, kas būtu jāpublisko nekavējoties, un b) apakšpunktā minēto informāciju, kas 

jāpublisko tikai tad, kad tiek pieņemts EFSA zinātniskais atzinums. 



 

AM\1171408LV.docx  PE631.553v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.12.2018 A8-0417/136 

Grozījums Nr.  136 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 178/2002 

38. pants – 1. punkts – i apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(i) konsultācijas, ko Iestāde 

potenciāliem pieteikuma iesniedzējiem uz 

32.a un 32.c panta pamata sniegusi 

pirmsiesniegšanas fāzē. 

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Šim pantam jābūt labāk strukturētam. Referente ierosina nošķirt a) apakšpunktā minēto 

informāciju, kas būtu jāpublisko nekavējoties, un b) apakšpunktā minēto informāciju, kas 

jāpublisko tikai tad, kad tiek pieņemts EFSA zinātniskais atzinums. 
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5.12.2018 A8-0417/137 

Grozījums Nr.  137 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 178/2002 

38.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Iekļauj šādu 38.a pantu: 

 “38.a pants 

 Saskaņā ar EFSA pamatnostādnēm par 

apspriešanos, kuru mērķis ir palielināt 

riska novērtējuma pārredzamību, iestāde 

ievēro trīs posmu procedūru. Pirmkārt, 

Iestāde publicē zinātniskā atzinuma 

projektu. 

 Vienlaicīgi ar tās zinātniskā atzinuma 

projekta publicēšanu, Iestāde publisko arī 

šādu informāciju: 

 (a) ņemot vērā 39. līdz 39.f pantā 

paredzēto konfidenciālas informācijas un 

personas datu aizsardzību, — zinātniskus 

datus, pētījumus un citu informāciju, kas 

pamato Savienības pārtikas aprites tiesību 

aktos paredzēto atļauju pieteikumus, arī 

pieteikuma iesniedzēja iesniegtu papildu 

informāciju, kā arī citus zinātniskus datus 

un informāciju, kas pamato Eiropas 

Parlamenta, Komisijas un dalībvalstu 

zinātnisku atzinumu pieprasījumus; 

 (b)  pieteikuma dokumentu pilnībā, 

ņemot vērā konfidenciālas informācijas 

un personas datu aizsardzību saskaņā ar 

39. līdz 39.f pantu; 
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 (c)  informāciju, kas ir pamatā tās 

zinātniskajam devumam, tostarp 

zinātniskus atzinumus, ņemot vērā 

konfidenciālu datu un personas datu 

aizsardzību, kas paredzēta 39. līdz 39.f 

pantā; 

 (d)  informāciju par visām 

apspriešanām, ko Iestāde saskaņā ar 32.a 

un 32.c pantu sniegusi pieteikumu 

iesniedzējiem pirms pieteikumu 

iesniegšanas. 

 Pēc atzinuma projekta publicēšanas 

Iestāde sešu nedēļu laikā apspriežas ar 

ieinteresētajām personām un sabiedrību 

par pētījumiem, ar kuriem pamatoti 

pieteikumi atļaujas saņemšanai, lai 

noteiktu, vai ir pieejami citi nozīmīgi 

zinātniski dati vai pētījumi par konkrēto 

jautājumu, uz ko attiecas pieteikums 

atļaujas saņemšanai. Apspriešanās 

rezultātus, tostarp ieinteresēto personu 

komentārus, publisko tehniskajā 

ziņojumā, kas pievienots Iestādes 

galīgajam zinātniskajam atzinumam. 

Savā galīgajā zinātniskajā atzinumā 

Iestāde norāda, kā tika izskatīti 

ieinteresēto personu komentāri.” 

Or. en 

Pamatojums 

Autors ievieš trīs posmu pieeju, lai uzlabotu riska novērtēšanas procedūras pārredzamību, 

pamatojoties uz EFSA pamatnostādnēm par apspriešanos, ko iestāde jau izmanto attiecībā uz 

vielām, uz kurām neattiecas oficiāla pieteikšanās procedūra (piemēram, aspartāms, BPA, 

kofeīns). Izmantojot šo metodi, tiek nodrošināts labs līdzsvars starp nepieciešamību aizsargāt 

pieteikuma iesniedzēju komerciālās intereses un vajadzību palielināt pārredzamību, 

atpazīstamību un zinātniskā riska novērtējuma atklātību attiecībā uz ieinteresētajām 

personām. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Grozījums Nr.  138 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 178/2002 

39.b pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pieteikuma iesniedzēja iesniegto 

nekonfidenciālo redakciju tūlīt publisko;  

svītrots 

Or. en 

Pamatojums 

Zinātniskie dati un pētījumi un jebkura cita informācija, ko izmanto atļaujas pieteikuma 

pamatošanai, būtu jāpublisko tikai tad, kad Iestāde publicējusi savus zinātniskos rezultātus. 

Pretējā gadījumā pastāv risks, ka konkurentiem būs pieejama informācija par inovatīviem 

produktiem vai ražošanas procesiem. Turklāt pastāv risks, ka var notikt politiska iejaukšanās 

riska novērtēšanas procesā. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Grozījums Nr.  139 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 178/2002 

39.b pants – 1. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(c) pirms attiecībā uz konfidencialitātes 

pieprasījumu pieņem oficiālu lēmumu, 

pieteikuma iesniedzēju rakstiski informē, 

ka nodomājusi informāciju nodot 

atklātībai, un paskaidro atklātībai 

nodošanas iemeslus. Ja pieteikuma 

iesniedzējs Iestādes vērtējumam nepiekrīt, 

divu nedēļu laikā no dienas, kad tam 

paziņota Iestādes nostāja, tas var paust 

savu viedokli vai pieteikumu atsaukt; 

(c) pirms attiecībā uz konfidencialitātes 

pieprasījumu pieņem oficiālu lēmumu, 

pieteikuma iesniedzēju rakstiski informē, 

ka nodomājusi informāciju nodot 

atklātībai, un paskaidro atklātībai 

nodošanas iemeslus. Ja pieteikuma 

iesniedzējs Iestādes vērtējumam nepiekrīt, 

viena mēneša laikā no dienas, kad tam 

paziņota Iestādes nostāja, tas var paust 

savu viedokli vai pieteikumu atsaukt. 

Or. en 

Pamatojums 

Pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt drošiem attiecībā uz juridisko noteiktību par to, vai plānotā 

datu publiskošana skar komerciāli sensitīvus noslēpumus. Jo īpaši MVU, kuriem nav savas 

juridiskās nodaļas, tam nepieciešams vairāk laika. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Grozījums Nr.  140 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 178/2002 

39.b pants – 1. punkts – e apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(e) ne agrāk kā divas nedēļas pēc tam, 

kad Iestādes lēmums saskaņā ar d) 

apakšpunktu paziņots pieteikuma 

iesniedzējam, publisko jebkādus papildu 

datus un informāciju, attiecībā uz kuriem 

konfidencialitātes pieprasījums nav atzīts 
par pamatotu. 

(e) nekonfidenciālus datus un 

informāciju par atļaujas pieteikumu 

publisko tikai tad, kad saskaņā ar šo 

pantu ir pieņemts galīgais lēmums par 

konfidencialitātes pieprasījumu un 

Iestāde ir publiskojusi sava zinātniskā 

atzinuma projektu saskaņā ar 38. pantu. 

Ja pieteikuma iesniedzējs atsauc 

pieteikumu saskaņā ar 39. panta 

c) punktu, jo uzskata, ka Iestādes 

paredzētā informācijas publiskošana ir 

pārāk visaptveroša, Iestāde, Komisija un 

dalībvalstis atturas no jebkādas 

informācijas publicēšanas par minēto 

atļaujas pieteikumu. 

Or. en 

Pamatojums 

Zinātniskie dati un pētījumi un jebkura cita informācija, ko izmanto atļaujas pieteikuma 

pamatošanai, būtu jāpublisko tikai tad, kad Iestāde publicējusi sava zinātniskā atzinuma 

projektu saskaņā ar pantu. 

 

 


