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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0417/158 

Grozījums Nr.  158 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 

21. apsvērums 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(21) Pētījumi, tostarp testi, ko uzņēmēji 

iesnieguši saskaņā ar Savienības pārtikas 

nozares tiesību aktiem iesniegtu atļauju 

pieteikumu pamatošanai, parasti tiek 

veikti, ievērojot starptautiski atzītus 

principus, kuri nodrošina vienotu pamatu 

to kvalitātei, it īpaši attiecībā uz rezultātu 

reproducējamību. Tomēr dažos gadījumos 

var rasties jautājumi par atbilstību 

piemērojamajiem standartiem, tāpēc 

darbojas nacionālās sistēmas, kuras minēto 

atbilstību verificē. Lai plašai sabiedrībai 

sniegtu lielāku pārliecību par pētījumu 

kvalitāti, būtu lietderīgi nodrošināt papildu 

garantiju līmeni un izveidot stingrāku 

revīzijas sistēmu, kuras ietvaros Komisija 

verificētu dalībvalstu veikto kontroli 

attiecībā uz to, vai laboratorijas, kas veic 

minētos pētījumus un testus, šos principus 

īsteno. 

(21) Pētījumi, tostarp testi, ko uzņēmēji 

iesnieguši saskaņā ar Savienības pārtikas 

nozares tiesību aktiem iesniegtu atļauju 

pieteikumu pamatošanai, būtu jābalsta uz 

neatkarīgu literatūru par salīdzinošiem 

pētījumiem vai ievērojot starptautiski 

atzītus standartus un Labas laboratoriju 

prakses principus, kuri nodrošina vienotu 

pamatu to kvalitātei, it īpaši attiecībā uz 

rezultātu reproducējamību. Tomēr dažos 

gadījumos var rasties jautājumi par 

atbilstību piemērojamajiem standartiem, 

tāpēc darbojas nacionālās sistēmas, kuras 

minēto atbilstību verificē. Lai plašai 

sabiedrībai sniegtu lielāku pārliecību par 

pētījumu kvalitāti, būtu lietderīgi 

nodrošināt papildu garantiju līmeni un 

izveidot stingrāku revīzijas sistēmu, kuras 

ietvaros Komisija verificētu dalībvalsts vai 

kādas trešās valsts veikto kontroli 

sadarbībā ar Komisijas Veselības un 

pārtikas jomu revīziju un analīžu 

direktorātu attiecībā uz to, vai 

laboratorijas, kas veic minētos pētījumus 

un testus, šos principus īsteno. 

Or. en 
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Pamatojums 

Šā grozījuma pamatā ir ENVI komitejas ziņojumā iekļautais grozījums Nr. 21 un pielāgo 

tekstu attiecīgajam pantam (grozījums Nr. 67 – “atklāta zinātniska” literatūra tiek aizstāta ar 

“neatkarīgu literatūru par salīdzinošiem pētījumiem”. 
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6.12.2018 A8-0417/159 

Grozījums Nr.  159 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Regula Nr. 178/2002 – 28. pants – 4. punkts– ievaddaļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-a) (-a) Šā panta 4. punkta pirmo 

teikumu groza šādi: 

 Zinātnes ekspertu grupas veido neatkarīgi 

zinātnieki, kas aktīvi veic pētījumus un 

publicē savus pētījumu rezultātus 

salīdzinošo pētījumu zinātniskos 

žurnālos.” 

Or. en 

Pamatojums 

Pašreizējais teksts: “Zinātnes ekspertu grupu veido neatkarīgi zinātniski eksperti.” Šis 

noteikums ir nepieciešams, lai nodrošinātu EFSA atzinumu ekselenci. Mūsdienās daudzi 

zinātniskie eksperti un civildienesta ierēdņi, kuri gandrīz nekad vai nekad neko nav 

publicējuši. 
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6.12.2018 A8-0417/160 

Grozījums Nr.  160 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 Nr. 178/2002 – 32.ea pants (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (4b) Regulā iekļauj šādu 32.ea pantu: 

 „32. pants, ea) punkts 

 Drošuma testēšana 

 EFSA pārziņā esošo produktu drošuma 

testēšanas pamatā ir obligāto testu 

kopums, ko nosaka Iestāde. Visi pētījumi, 

kuru pamatā ir tā dēvētā Laba 

laboratorijas prakse, ir jāpapildina un 

jāpārbauda ar citiem neatkarīgiem 

pētījumiem.” 

Or. en 

Pamatojums 

Pašreiz attiecībā uz daudziem produktiem un vielām nepastāv skaidri pienākumi, kādi testi ir 

nepieciešami, lai pierādītu, ka produkts ir drošs. Tā kā pieteikuma iesniedzējs vienmēr būs 

ieinteresēts pozitīvā iznākumā, pastāv briesmas, ka testi tiks izvēlētā tā, lai garantētu vēlamo 

rezultātu. Laba laboratoriju prakse ir noteikta, lai novērstu krāpšanu, nevis garantētu 

kvalitāti. Akadēmiskie zinātnieki neizmanto Labu laboratoriju praksi, jo akreditācija ir dārga 

un tai no zinātnieku viedokļa  nav pievienotās vērtības, un zinātnieki jebkurā gadījumā 

atsaucas uz salīdzinošiem pētījumiem. Ir svarīgi, ka vielu un produktu drošumu apstiprina ar 

neatkarīgiem zinātniskiem pētījumiem. 



 

AM\1171405LV.docx  PE631.553v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0417/161 

Grozījums Nr.  161 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 Nr. 178/2002 – 32.e pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Neskarot pārtikas aprites tiesību aktos 

paredzētas atļaujas pieprasītāju pienākumu 

pierādīt atļauju sistēmai iesniegta 

priekšmeta drošumu, Komisija ārkārtas 

apstākļos var pieprasīt, lai Iestāde pasūta 

zinātniskus pētījumus, kuru uzdevums ir 

verificēt riska novērtēšanā izmantotos 

datus. Pasūtīto pētījumu tvērums var būt arī 

plašāks nekā verificējamie dati.; 

Neskarot pārtikas aprites tiesību aktos 

paredzētas atļaujas pieprasītāju pienākumu 

pierādīt atļauju sistēmai iesniegta 

priekšmeta drošumu, atšķirīgu zinātnisku 

konstatējumu gadījumos Komisija var 

pieprasīt, lai Iestāde pasūta zinātniskus 

pētījumus, kuru uzdevums ir verificēt riska 

novērtēšanā izmantotos datus. Pasūtīto 

pētījumu tvērums riska novērtēšanas 

procesā var būt arī plašāks nekā 

verificējamie dati. Verifikācijas pētījumus 

finansē no pieteikuma iesniedzēju 

iemaksām kopējā fondā. Komisija 

saskaņā ar 57.a pantu pieņem deleģētos 

aktus nolūkā noteikt šāda fonda darbības 

kārtību. 

Or. en 

Pamatojums 

Šā grozījuma pamatā ir ENVI komitejas ziņojuma 69. grozījums, un tajā ir pievienoti divi 

pēdējie teikumi. Publiskos līdzekļus nevajadzētu izlietot tādu produktu un vielu novērtēšanai, 

kuru atļaušana nesīs peļņu pieteikumu iesniedzējiem. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Grozījums Nr.  162 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 Nr. 178/2002 – 38. pants – 1. punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pirmajā daļā minētos elementus publisko 

tam atvēlētā Iestādes tīmekļvietnes daļā. 

Minētā daļa ir publiski pieejama un viegli 

piekļūstama. Attiecīgie elementi ir 

pieejami lejupielādei, drukāšanai un 

meklēšanai elektroniskā formā.”; 

Pirmajā daļā minētos elementus publisko 

tam atvēlētā Iestādes tīmekļvietnes daļā. 

Minētā daļa ir publiski pieejama un viegli 

piekļūstama ar skaidrām saistībām, kuras 

elektroniski reģistrē tie, kas tai piekļūst, 

un uz šādi piekļuvi un pieejamību attiecas 

pasākumi un sodi, kas ir efektīvi, samērīgi 

un novērš jebkādu komerciālu 

izmantošanu. Attiecīgie elementi ir 

pieejami lejupielādei, drukāšanai ar 

ūdenszīmi izsekošanai un meklēšanai 

elektroniskā formā, kas ir mašīnlasāmā 

formātā. Minētie pasākumi koncentrējas 

uz dokumentu komerciālu izmantošanu 

un to iesniegšanu. Šādus pasākumus 

izstrādā tā, lai efektīvi aizsargātu pirmajā 

daļā minētos elementus pret komerciālu 

izmantošanu gan Savienībā, gan trešās 

valstīs. Pilnībā ir atļauta izmantošana 

akadēmiskiem un citiem nekomerciāliem 

pētījumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Šā grozījuma pamatā ir ENVI komitejas ziņojuma 78. grozījums, un tajā ir pievienoti divi 

pēdējie teikumi. Ir jāprecizē, ka zinātniskā pētniecība neattiecas uz “komerciālu 

izmantošanu” un ka zinātnieki var brīvi izmantot datus savā darbā. 
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6.12.2018 A8-0417/163 

Grozījums Nr.  163 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 – b apakšpunkts 

Regula Nr. 178/2002 – 38. pants – 1.a punkts – 2. daļa 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. punkta c) apakšpunktā minētās 

informācijas nodošanu atklātībai neuzskata 

par tiešu vai netiešu atļauju vai licenci 

attiecīgos datus, informāciju un to saturu 

lietot, reproducēt vai citādi izmantot, un 

Eiropas Savienība neatbild par to, kā šādu 

informāciju izmanto trešās personas. 

1. punkta c) apakšpunktā minētās 

informācijas nodošanu atklātībai neuzskata 

par tiešu vai netiešu atļauju vai licenci 

attiecīgos datus, informāciju un to saturu 

komerciāli lietot, reproducēt vai citādi 

izmantot komerciālos nolūkos. Lai 

nepieļautu šaubas, publiskoto informāciju 

var izmantot publiskai un akadēmiskai 

rezultātu kontrolei, tostarp lai labāk 

izprastu iespējamu negatīvu ietekmi uz 

veselību un vidi, un Savienība neatbild par 

to, kā šādu informāciju izmanto trešās 

personas. 

Or. en 

Pamatojums 

Šā grozījuma pamatā ir ENVI ziņojuma grozījums Nr. 81. Ir jānodrošina, ka datu lietošana 

netiek ierobežota nevajadzīgi. Tāpēc pievienots vārds “akadēmiskai”, bet “šim nolūkam” ir 

svītrots. Frāzes “šim nolūkam” svītrošanas mērķis ir precizēt noteikumu  un aizsargāt ES no 

iespējamām prasībām tiesā, kuras rada ievērojamas izmaksas. Ir nepieciešams neatstāt 

nekādas šaubas, ka ES nevar atbildēt par trešo pušu īstenotu izmantošanu – jebkādu 

izmantošanu. Pašreizējais teksts paredz, ka atbildība var iestāties, ja notiek izmantošana 

komerciāliem nolūkiem. 

 


