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5.12.2018 A8-0417/141 

Grozījums Nr.  141 

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 – 6. punkts 

Regula (EK) Nr. 178/2002 

39. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Iestāde var piekrist kā 

konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk 

minēto informāciju, kuras nodošana 

atklātībai uzskatāma par būtiski kaitīgu 

attiecīgām interesēm, ja vien tas 

pārbaudāmi pamatojams: 

2. Iestāde piekrīt kā konfidenciālu 

apstrādāt tikai turpmāk minēto informāciju, 

kuras nodošanu atklātībai uzskata par 

būtiski kaitīgu attiecīgām interesēm, ja 

vien netiek pierādīts, ka tas tā nav: 

 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikums maina pierādīšanas pienākumu attiecībā uz dažiem svarīgiem datiem, 

kas jau sen atzīti par konfidenciālu uzņēmējdarbības informāciju ES nozaru tiesību aktos, uz 

kuriem attiecas Savienības pārtikas aprites tiesību akti. Tas tiek veikts, nesniedzot 

skaidrojumu par šīm būtiskajām izmaiņām. Šī nepamatotā atcelšana būtu jālabo. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Grozījums Nr.  142 

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.d pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Komisija un dalībvalstis veic 

pasākumus, kas nepieciešami, lai 

informācija, kuru tie saņēmuši saskaņā ar 

Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem 

un kuru lūgts apstrādāt kā konfidenciālu, 

netiktu publiskota līdz brīdim, kad Iestāde 

par konfidencialitātes pieprasījumu 

pieņēmusi lēmumu un tas kļuvis galīgs. 

Komisija un dalībvalstis veic arī 

pasākumus, kas nepieciešami, lai netiktu 

publiskota informācija, kuru Iestāde 

piekritusi apstrādāt kā konfidenciālu. 

2. Komisija un dalībvalstis veic 

pasākumus, kas nepieciešami, lai 

informācija, kuru tie saņēmuši saskaņā ar 

Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem, 

netiktu publiskota līdz brīdim, kad Iestāde 

par konfidencialitātes pieprasījumu 

pieņēmusi lēmumu un publiskojusi sava 

zinātniskā atzinuma projektu saskaņā ar 

38. pantu. Komisija un dalībvalstis veic arī 

pasākumus, kas nepieciešami, lai netiktu 

publiskota informācija, kuru Iestāde 

piekritusi apstrādāt kā konfidenciālu. 

Or. en 



 

AM\1171409LV.docx  PE631.553v01-00 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Grozījums Nr.  143 

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.e pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Neatkarīgi no 1. punkta uzskatāms, 

ka, nododot atklātībai mugurkaulnieku 

testēšanā vai toksikoloģiskas informācijas 

ieguvē iesaistītu fizisko personu vārdus un 

adreses, tiek būtiski kaitēts šo fizisko 

personu privātumam un neaizskaramībai, 

un šie dati netiek darīti publiski pieejami, 

izņemot sevišķi svarīgu sabiedrības 

interešu gadījumus. 

2. Neatkarīgi no 1. punkta uzskatāms, 

ka, nododot atklātībai mugurkaulnieku 

testēšanā vai toksikoloģiskas informācijas 

ieguvē iesaistītu fizisko personu vārdus un 

adreses, tiek būtiski kaitēts šo fizisko 

personu privātumam un neaizskaramībai, 

un šie dati netiek darīti publiski pieejami. 

Or. en 

Pamatojums 

Tā kā formulējums “sevišķi svarīgas sabiedrības intereses” nav definēts, attiecīgā frāze būtu 

jāsvītro. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Grozījums Nr.  144 

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 – 6. punkts 

Regula (EK) Nr. 178/2002 

39. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Šā panta 2. punktā minētās 

informācijas saraksts neskar nevienu 

konkrētu Savienības pārtikas aprites tiesību 

aktu. 

3. Šā panta 2. punktā minētās 

informācijas saraksts neliedz iesniegt 

konfidencialitātes pieprasījumu attiecībā 

uz citu informāciju, uz kuru neattiecas 

minētajā punktā paredzētā 

konfidencialitātes prezumpcija, un neskar 

nevienu konkrētu Savienības pārtikas 

aprites tiesību aktu. 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikums samazina informācijas apjomu, attiecībā uz kuru var pieprasīt 

konfidenciālu attieksmi, lai sniegtu izsmeļošu informācijas sarakstu. Tā rezultātā EFSA vairs 

nevar pieņemt lēmumus par informācijas atklāšanu, ko īstenojusi EFSA, lai izvērtētu katru 

gadījumu konkrētos apstākļus. Tas krasi atšķiras no Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par 

publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem, kura arī attiecas 

uz EFSA rīcībā esošajiem dokumentiem. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Grozījums Nr.  145 

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 

2. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Direktīva 2001/18/EK 

28. pants – 4. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

4. Ja saskaņā ar 1. punktu notiek 

apspriešanās ar attiecīgo zinātnisko 

komiteju, tā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 

178/2002 38. pantu un 39. līdz 39.f pantu, 

kurus piemēro mutatis mutandis, un 

saskaņā ar šīs direktīvas 25. pantu publisko 

paziņojumu vai pieteikumu, attiecīgu 

pamatojošo informāciju un 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzēja 

iesniegto papildu informāciju, kā arī savus 

zinātniskos atzinumus. 

4. Ja saskaņā ar 1. punktu notiek 

apspriešanās ar attiecīgo zinātnisko 

komiteju, tā saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 178/2002 38. pantu un 39. līdz 39.f 

pantu, kurus piemēro mutatis mutandis, un 

saskaņā ar šīs direktīvas 25. pantu publisko 

paziņojumu vai pieteikumu, attiecīgu 

pamatojošo informāciju un 

paziņojuma/pieteikuma iesniedzēja 

iesniegto papildu informāciju vienlaikus ar 

tās zinātniskā atzinuma projektu. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Grozījums Nr.  146 

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 

3. pants – 1. daļa – 9. punkts 

Regula (EK) Nr. 1829/2003 

29. pants– 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Iestāde, rīkodamās saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu, 39. 

līdz 39.f un 40. pantu un ņemdama vērā šīs 

regulas 30. pantu, atļaujas pieteikumu, 

attiecīgu pamatojošo informāciju un 

pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu 

informāciju, kā arī savus zinātniskos 

atzinumus un Direktīvas 2001/18/EK 

4. pantā minēto kompetento iestāžu 

atzinumus publisko. 

1. Iestāde, rīkodamās saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu, 39. 

līdz 39.f un 40. pantu un ņemdama vērā šīs 

regulas 30. pantu, atļaujas pieteikumu, 

attiecīgu pamatojošo informāciju un 

pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu 

informāciju, kā arī Direktīvas 2001/18/EK 

4. pantā minēto kompetento iestāžu 

atzinumus publisko vienlaikus ar tās 

zinātniskā atzinuma projektu. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Grozījums Nr.  147 

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 

4. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1831/2003 

7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

c) saskaņā ar 18. pantu nodrošina 

publisku piekļuvi pieteikumam un jebkādai 

pieteikuma iesniedzēja iesniegtai 

informācijai.; 

c) saskaņā ar 18. pantu nodrošina 

publisku piekļuvi pieteikumam un jebkādai 

pieteikuma iesniedzēja iesniegtai 

informācijai vienlaikus ar Iestādes 

zinātniskā atzinuma projekta 

publiskošanu.; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Grozījums Nr.  148 

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 

4. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 1831/2003 

18. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 

pamatojošo informāciju un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegto papildinformāciju, kā 

arī savus zinātniskos atzinumus Iestāde, 

rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) 

Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 

40. pantu, publisko; Regulas (EK) 

Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 

40. pantu piemēro mutatis mutandis. 

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 

pamatojošo informāciju un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegto papildinformāciju 

Iestāde publisko vienlaikus ar tās 

zinātnisko atzinumu projektiem saskaņā ar 

Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 

39.f un 40. pantu, ko piemēro mutatis 

mutandis. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Grozījums Nr.  149 

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 

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

Regula (EK) Nr. 2065/2003 

7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

ii) saskaņā ar 14. un 15. pantu 

nodrošina, ka pieteikums, attiecīga 

pamatojošā informācija un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir 

publiski piekļūstami.; 

ii) saskaņā ar 14. un 15. pantu 

nodrošina, ka pieteikums, attiecīga 

pamatojošā informācija un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir 

publiski piekļūstami, kas Iestāde publisko 

tās zinātniskā atzinuma projektu. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Grozījums Nr.  150 

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 

5. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 2065/2003 

14. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 

pamatojošo informāciju un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, 

kā arī savus zinātniskos atzinumus 
Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas 

(EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. 

pantu, publisko. 

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 

pamatojošo informāciju un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegto papildu informāciju 

Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas 

(EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 

40. pantu, publisko vienlaikus ar savu 

zinātnisko atzinumu projektiem. 

Or. en 

 

 


