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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0417/164 

Grozījums Nr.  164 

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 – 6. punkts 

Regula 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 var piekrist kā 

konfidenciālu apstrādāt tikai turpmāk 

minēto informāciju ar nosacījumu, ka 

konfidenciālas apstrādes pieprasījumā ar 

adekvātu un pārbaudāmu pamatojumu ir 

parādīts, ka tās nodošana atklātībai 

konkrēti un būtiski kaitētu pieteikuma 

iesniedzēja komercinteresēm: 

Or. en 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0417/165 

Grozījums Nr.  165 

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 – 6. punkts 

Regula Nr. 178/2002 – 39. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) komercinformācija, kas atklāj 

pieteikuma iesniedzēja avotus, tirgus daļas 

vai uzņēmējdarbības stratēģiju; un 

(3) komercinformācija, kas atklāj 

pieteikuma iesniedzēja avotus, informāciju 

par inovatīvām idejām, kas ir saistītas ar 

turpmākajām pētniecības un izstrādes 

stratēģijām, tirgus daļām vai 

uzņēmējdarbības stratēģiju; un 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir paredzēts kā kompromiss, lai 85. grozījumu padarītu pieņemamu visām 

grupām. 
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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0417/166 

Grozījums Nr.  166 

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 – 6. punkts 

Regula Nr. 178/2002 – 39. pants – 2.a punkts (jauns) 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Šā panta 2. pantā minētās atkāpes 

interpretē šauri. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/167 

Grozījums Nr.  167 

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 – 7. punkts 

Regula Nr. 178/2002 39.b pants – 1. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(a) pieteikuma iesniedzēja iesniegto 

nekonfidenciālo redakciju tūlīt publisko; 

(a) pieteikuma iesniedzēja iesniegto 

pieteikuma nekonfidenciālo redakciju 

publisko tūlīt, kad pieteikums ir atzīts par 

pieņemamu; 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums ir jāuzskata par alternatīvu koncepciju referentes priekšlikumam publicēt 

informāciju tikai pēc tam, kad ir sagatavots EFSA atzinuma projekts. Regulā, kuras mērķis ir 

uzlabot pārredzamību, nevar pamatot pieeju, ka EFSA ļauj sākt tās darbu, neiegūstot pilnu 

ainu, tostarp neatkarīgu zinātnieku ieguldījumu. Turklāt EFSA pašreiz sagatavo atzinumu 

projektus tikai ļoti retos gadījumos. Pieprasot tādu rīcību vispārēja noteikuma veidā 

aģentūrai ne tikai uzliktu papildu slogu, bet atšķirīgu rezultātu gadījumā attiecībā uz 

atzinuma projektu un galīgo atzinumu tā būs neaizsargātā situācijā. 
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6.12.2018 A8-0417/168 

Grozījums Nr.  168 

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 

2. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva Nr. 2001/18 – 25. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Papildus Regulas (EK) Nr. 

178/2002 39. panta 2. punktam un uz tās 

39. panta 3. punkta pamata, tos 

piemērojot mutatis mutandis, var piekrist 

kā konfidenciālu apstrādāt turpmāk 

minēto informāciju, kuras nodošana 

atklātībai var būt uzskatāma par būtiski 

kaitīgu attiecīgām interesēm, ja vien tas 

pārbaudāmi pamatojams: 

svītrots 

(a) informācija par DNS sekvenci, 

izņemot sekvences, ko izmanto 

transformācijas notikuma atklāšanai, 

identificēšanai un kvantitatīvai 

noteikšanai; un 

 

(b) audzēšanas modeļi un stratēģijas.;  

Or. en 

Pamatojums 

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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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0417/169 

Grozījums Nr.  169 

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 

3. pants – 1. daļa – 10. punkts 

Regula Nr. 1829/2003 – 30. pants – 2. punkts 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Papildus Regulas (EK) Nr. 

178/2002 39. panta 2. punktam un uz tās 

39. panta 3. punkta pamata Iestāde var arī 

piekrist kā konfidenciālu apstrādāt 

turpmāk minēto informāciju, kuras 

nodošana atklātībai var būt uzskatāma 

par būtiski kaitīgu attiecīgām interesēm, 

ja vien tas pārbaudāmi pamatojams: 

svītrots 

(a) informācija par DNS sekvenci, 

izņemot sekvences, ko izmanto 

transformācijas notikuma atklāšanai, 

identificēšanai un kvantitatīvai 

noteikšanai; un 

 

(b) audzēšanas modeļi un stratēģijas.  

Or. en 

Pamatojums 

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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LV Vienoti daudzveidībā LV 

6.12.2018 A8-0417/170 

Grozījums Nr.  170 

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 

8. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula Nr. 1107/2009 – 16. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Iestāde tūlīt novērtē jebkādu 

konfidencialitātes pieprasījumu un dara 

sabiedrībai pieejamu informāciju, ko 

pieteikuma sniedzējs sniedzis saskaņā ar 

15. pantu, kā arī jebkādu tā iesniegtu 

papildu informāciju, izņemot informāciju, 

attiecībā uz kuru ir pieprasīta konfidenciāla 

apstrāde un Iestāde šo pieprasījumu ir 

apmierinājusi, pamatojoties uz Regulas 

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

40. pantu, kurus piemēro mutatis mutandis, 

un uz šīs regulas 63. pantu.; 

Iestāde tūlīt novērtē jebkādu 

konfidencialitātes pieprasījumu un dara 

sabiedrībai pieejamu informāciju, ko 

pieteikuma sniedzējs sniedzis saskaņā ar 

15. pantu, kā arī jebkādu tā iesniegtu 

papildu informāciju, izņemot informāciju, 

attiecībā uz kuru ir pieprasīta konfidenciāla 

apstrāde un Iestāde šo pieprasījumu ir 

apmierinājusi, pamatojoties uz Regulas 

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

40. pantu, kurus piemēro mutatis mutandis, 

un uz šīs regulas 63. pantu, ja vien 

nepastāv īpaši svarīgas sabiedrības 

intereses tās atklāšanai.”; 

Or. en 

Pamatojums 

Šis noteikums ir no spēkā esošās Regulas 1107/200916. panta. Nav nekāda pamata, kāpēc ar 

jaunajiem noteikumiem no tā būtu jāatsakās. 

 


