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6.12.2018 A8-0417/164 

Pakeitimas 164 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 6 punktas 

Reglamento Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

Reglamento Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tarnyba gali sutikti laikyti 

konfidencialia tik toliau išvardytą 

informaciją, kurią atskleidus, kaip matyti 

iš įmanomo patikrinti pagrindimo, gali 

būti padaryta didelė žala tam tikriems 

interesams: 

2. Tarnyba gali sutikti laikyti 

konfidencialia tik toliau išvardytą 

informaciją, jei iš prašymo informaciją 

laikyti konfidencialia, kartu su juo 

pateikus tinkamą ir patikrinamą 

pagrindimą, matyti, kad atskleidus tokią 

informaciją būtų padaryta konkreti ir 

didelė žala pareiškėjo komerciniams 

interesams: 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

6.12.2018 A8-0417/165 

Pakeitimas 165 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 6 punktas 

Reglamento Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalies 3 punktas 

Reglamento Nr. 178/2002 39 straipsnio 2 dalies 3 punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) komercinė informacija, 

atskleidžianti pareiškėjo šaltinius, rinkos 

dalis arba verslo strategiją ir 

(3) komercinė informacija, 

atskleidžianti pareiškėjo šaltinius, 

informaciją apie novatoriškas idėjas, 

susijusias su būsimomis mokslinių tyrimų 

ir plėtros strategijomis, rinkos dalis arba 

verslo strategiją ir 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama kompromiso, kad 85 pakeitimas būtų priimtinas visoms frakcijoms. 
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6.12.2018 A8-0417/166 

Pakeitimas 166 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 dalies 6 punktas 

Reglamento 178/2002 39 straipsnio 2a dalis (nauja) 

Reglamento 178/2002 39 straipsnio 2a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. 2 dalyje nurodytos nukrypti 

leidžiančių nuostatos aiškinamos siaurai. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/167 

Pakeitimas 167 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 

Reglamento Nr. 178/2002 39b straipsnio 1 dalis: 

Reglamento Nr. 178/2002 39b straipsnio 1 dalis: 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) nedelsdama paskelbia pareiškėjo 

pateiktą nekonfidencialų variantą; 

a) nedelsdama paskelbia pareiškėjo 

pateiktą nekonfidencialų paraiškos 

variantą, kai tik nusprendžiama, kad 

paraiška priimtina; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas turėtų būti laikomas alternatyviu mintyje pranešėjo pasiūlymui skelbti 

informaciją tik tuomet, kai parengiamas EFSA nuomonės projektas. Nepateisinama 

reglamente, kuriuo siekiama gerinti skaidrumą, leisti EFSA pradėti vykdyti savo darbą 

neturint visapusiško vaizdo, įskaitant nepriklausomų mokslininkų vertinimus. Be to, šiuo metu 

EFSA nuomonių projektus skelbia labai retais atvejais. Jei būtų nustatyta tokia bendra 

taisyklė, būtų ne tik užkrauta papildoma našta Agentūrai, bet ir EFSA taptų labai 

pažeidžiama tokiais atvejais, jei nuomonės projektas ir galutinė nuomonė skirtųsi. 
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6.12.2018 A8-0417/168 

Pakeitimas 168 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas 

Direktyvos Nr. 2001/18 25 straipsnio 2 dalis 

Direktyvos Nr. 2001/18 25 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Be Reglamento (EB) Nr. 178/2002 

39 straipsnio 2 dalyje išvardytos 

informacijos, ir pagal to reglamento 39 

straipsnio 3 dalį, kurios taikomos mutatis 

mutandis, gali būti leidžiama laikyti 

konfidencialia toliau išvardytą 

informaciją, kurią atskleidus, kaip matyti 

iš įmanomo patikrinti pagrindimo, gali 

būti padaryta didelė žala tam tikriems 

interesams: 

Išbraukta. 

a) DNR sekos informacija, išskyrus sekas, 

naudojamas siekiant aptikti, nustatyti ir 

kiekybiškai įvertinti transformacijos įvykį, 

ir 

 

b) veisimo metodai ir strategijos.  

Or. en 

Pagrindimas 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 
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confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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6.12.2018 A8-0417/169 

Pakeitimas 169 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 

3 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas 

Reglamento Nr. 1829/2003 30 straipsnio 2 dalis 

Reglamento Nr. 1829/2003 30 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Be Reglamento (EB) Nr. 178/2002 

39 straipsnio 2 dalyje išvardytos 

informacijos, ir pagal to reglamento 39 

straipsnio 3 dalį Tarnyba gali leisti laikyti 

konfidencialia tik toliau išvardytą 

informaciją, kurią atskleidus, kaip matyti 

iš įmanomo patikrinti pagrindimo, gali 

būti padaryta didelė žala tam tikriems 

interesams: 

Išbraukta. 

a) DNR sekos informacija, išskyrus sekas, 

naudojamas siekiant aptikti, nustatyti ir 

kiekybiškai įvertinti transformacijos įvykį, 

ir  

 

b) veisimo metodai ir strategijos.  

Or. en 

Pagrindimas 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities.  The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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6.12.2018 A8-0417/170 

Pakeitimas 170 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 

8 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas 

Reglamento Nr. 1107/2009 16 straipsnis 

Reglamento Nr. 1107/2009 16 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tarnyba nedelsdama įvertina kiekvieną 

prašymą laikyti informaciją konfidencialia 

ir sudaro visuomenei galimybę susipažinti 

su pagal 15 straipsnį pareiškėjo pateikta 

informacija ir bet kokia pareiškėjo pateikta 

papildoma informacija, išskyrus 

informaciją, kurią prašoma laikyti 

konfidencialia ir Tarnyba tam pritarė, kaip 

numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 

38, 39–39f ir 40 straipsniuose, kurie yra 

taikomi mutatis mutandis, ir laikantis šio 

reglamento 63 straipsnio.“; 

Tarnyba nedelsdama įvertina kiekvieną 

prašymą laikyti informaciją konfidencialia 

ir sudaro visuomenei galimybę susipažinti 

su pagal 15 straipsnį pareiškėjo pateikta 

informacija ir bet kokia pareiškėjo pateikta 

papildoma informacija, išskyrus 

informaciją, kurią prašoma laikyti 

konfidencialia ir Tarnyba tam pritarė, kaip 

numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 

38, 39–39f ir 40 straipsniuose, kurie yra 

taikomi mutatis mutandis, ir laikantis šio 

reglamento 63 straipsnio, nebent būtų 

viršesnis viešasis interesas atskleisti 

informaciją.“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Ši nuostata perimta iš dabartinio Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 16 straipsnio. Nėra jokios 

priežasties, dėl kurios pagal naujas taisykles ji turėtų būti panaikinta. 

 


