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Pakeitimas 64
Martin Häusling

Teisėkūros rezoliucijos projektas
Antra nurodomoji dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 
dalį, 43 straipsnį, taip pat į 114 straipsnį ir
168 straipsnio 4 dalies b punktą, pagal 
kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C8-0144/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 
dalį, 43 straipsnį, taip pat į 114 straipsnį,
168 straipsnio 4 dalies b punktą ir 192 
straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-
0144/2018),

Or. en

Pagrindimas

Leidimas auginti arba išleisti į apyvartą genetiškai modifikuotus organizmus, augalus ar 
gyvūnus, taip pat leidimas naudoti pesticidų veikliąsias medžiagas turi didelį poveikį gamtai 
ir žmonių sveikatai; žmonių sveikatos apsauga yra ES aplinkos politikos dalis.

Pakeitimas 65
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 178/200220 nustatyti 
maistui skirtų teisės aktų bendrieji 
principai ir reikalavimai siekiant sukurti 
bendrą maistui skirtų teisės aktų priemonių 
pagrindą Sąjungos ir valstybių narių 
lygmenimis. Be kita ko, numatyta, kad 
maistui skirti teisės aktai turi būti 
grindžiami rizikos analize, nebent tai 
nesiderintų su aplinkybėmis arba neatitiktų 
priemonės pobūdžio;

(1) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 178/200220 nustatyti 
maistui skirtų teisės aktų bendrieji 
principai ir reikalavimai siekiant sukurti 
bendrą maistui skirtų teisės aktų priemonių 
pagrindą Sąjungos ir valstybių narių 
lygmenimis. Be kita ko, numatyta, kad 
maistui skirti teisės aktai turi būti 
grindžiami rizikos analize, nebent tai 
nesiderintų su aplinkybėmis arba neatitiktų 
priemonės pobūdžio, ir turėtų būti 
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papildyti atsargumo principu;

__________________ __________________

20 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatantis su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

20 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatantis su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 7 straipsnyje numatytas atsargumo principo naudojimas tam 
tikromis aplinkybėmis, kai išlieka mokslo abejonės.

Pakeitimas 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Direktyvos 2001/110/EB dėl 
medaus 2 straipsnio 4 dalies a punkto 
antroje pastraipoje nurodyta, kad jeigu 
medus kilęs iš daugiau nei vienos 
valstybės narės arba trečiosios šalies, 
privaloma nuoroda į kilmės šalis gali būti 
pakeičiama atitinkamai vienu iš šių 
žymenų: „ES medaus mišinys“, „ne ES 
medaus mišinys“ ar „ES ir ne ES medaus 
mišinys“; kadangi žymuo „ES ir ne ES 
medaus mišinys“ nesuteikia vartotojui 
pakankamai informacijos;

Or. en

Pakeitimas 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1b) šiuo metu nemažai medaus 
pakuotojų ir prekiautojų piktnaudžiauja 
tokiomis kilmės nuorodomis, kad nuslėptų 
tikrąją kilmės šalį ir medaus dalį iš įvairių 
susijusių šalių, nes pirkėjai įgyja vis 
daugiau žinių ir nepasitiki maisto 
produktais iš kai kurių šalių;

Or. en

Pakeitimas 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1c) 2018 m. kovo 1 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl ES 
bitininkystės sektoriaus perspektyvų ir 
problemų manoma, „kad, naudojant 
žymenis „ES medaus mišinys“, „ne ES 
medaus mišinys“ ir ypač „ES ir ne ES 
medaus mišinys“, nuo vartotojo visiškai 
nuslepiama medaus kilmė ir, savo ruožtu, 
nesilaikoma ES vartotojų apsaugos teisės 
principų“ (58 dalis) ir todėl „prašo 
aprašomuosius žymenis „ES medaus 
mišinys“ ir „ne ES medaus mišinys“ 
pakeisti nuoroda, iš kurios šalies ar šalių 
konkrečiai buvo atvežtas galutiniam 
produktui naudotas medus, ir išvardyti jas 
tvarka, kuri atitiktų galutiniam produktui 
naudotas procentines dalis“ (59 dalis);

Or. en
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Pakeitimas 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1d) padėtis ES vidaus medaus rinkoje 
vis blogėja dėl nuolatinio suklastoto 
medaus importo, remiantis Europos ir 
nacionalinių bitininkų organizacijų 
atstovų teigimu; kadangi nesitikima, jog 
ES daugiau toleruos tokią padėtį, ES 
turėtų imtis tinkamų veiksmų ir ištaisyti 
Direktyvos 2001/110/EB dėl medaus 
žymėjimo dalį;

Or. en

Pakeitimas 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Pasiūlymas dėl reglamento
1 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1e) šiuo metu galiojančiomis 
taisyklėmis neatsižvelgiama į nesąžiningą 
praktiką, dėl kurios daromas neigiamas 
poveikis tokiems perdirbtiesiems 
produktams, kaip sausainiai, javainiai, 
konditerijos gaminiai ir t. t.; kadangi 
žymuo „medus“ gali klaidinti vartotoją šio 
produkto tikrojo kiekio požiūriu, nes yra 
dažnai naudojamas atvejais, kai iš 
medaus kildinama gerokai mažiau negu 
50 proc. produkto cukraus kiekio; 
kadangi reikia pataisyti ir šios srities 
maisto ženklinimo taisykles;

Or. en
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Pakeitimas 71
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vertinant Reglamentą (EB) 
Nr. 178/200221 (atliekant bendrųjų maistui 
skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą) 
nustatyta, kad pranešimas apie riziką 
apskritai nėra laikomas pakankamai 
veiksmingu ir tai daro poveikį vartotojų 
pasitikėjimui rizikos analizės proceso 
rezultatais;

(3) vertinant Reglamentą (EB) 
Nr. 178/200221 (atliekant bendrųjų maistui 
skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą) 
nustatyta, kad pranešimas apie riziką 
apskritai nėra laikomas pakankamai 
veiksmingu ir tai daro poveikį vartotojų 
pasitikėjimui rizikos analizės proceso 
rezultatais. Apskritai vartotojų 
pasitikėjimas sumažėjo, nes Tarnybos 
atliktai rizikos žmonių sveikatai dėl 
glifosato naudojimo analizei, kurioje šis 
produktas vertinamas kaip 
nekenksmingas, nors tarptautinė vėžio 
tyrimų agentūra jį pripažino „potencialiu 
kancerogenu“, trūksta objektyvumo;

__________________ __________________

21 Komisijos tarnybų darbinis 
dokumentas „Bendrųjų maisto produktams 
skirtų teisės aktų (Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002) REFIT vertinimas“, SWD 
(2018) 38 final, 2018 1 15.

21 Komisijos tarnybų darbinis 
dokumentas „Bendrųjų maisto produktams 
skirtų teisės aktų (Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002) REFIT vertinimas“, SWD 
(2018)38 final, 2018 1 15.

Or. fr

Pakeitimas 72
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) vertinant Reglamentą (EB) 
Nr. 178/200221 (atliekant bendrųjų maistui 
skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą) 
nustatyta, kad pranešimas apie riziką 
apskritai nėra laikomas pakankamai 
veiksmingu ir tai daro poveikį vartotojų 

(3) vertinant Reglamentą (EB) 
Nr. 178/200221 (atliekant bendrųjų maistui 
skirtų teisės aktų tinkamumo patikrą) 
nustatyta, kad pranešimas apie riziką 
apskritai nėra laikomas pakankamai 
veiksmingu ir tai daro poveikį vartotojų ir 
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pasitikėjimui rizikos analizės proceso 
rezultatais;

įvairių suinteresuotųjų subjektų 
pasitikėjimui rizikos analizės procesu;

__________________ __________________

21 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas 
„Bendrųjų maisto produktams skirtų teisės 
aktų (Reglamento (EB) Nr. 178/2002) 
REFIT vertinimas“, SWD (2018)38 final, 
2018 1 15.

21 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas 
„Bendrųjų maisto produktams skirtų teisės 
aktų (Reglamento (EB) Nr. 178/2002) 
REFIT vertinimas“, SWD (2018)38 final, 
2018 1 15.

Or. en

Pakeitimas 73
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) todėl būtina užtikrinti išsamų ir 
nuoseklų pranešimo apie riziką procesą 
atliekant rizikos analizę, dalyvaujant 
Sąjungos ir nacionaliniams rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas 
procesas turėtų vykti kartu surengiant 
atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą 
siekiant užtikrinti rizikos analizės proceso 
darnumą ir nuoseklumą;

(4) todėl būtina užtikrinti išsamų ir 
nuoseklų pranešimo apie riziką procesą 
atliekant rizikos analizę, dalyvaujant 
Sąjungos ir nacionaliniams rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas 
procesas turėtų atgauti piliečių 
pasitikėjimą, nes visas procesas yra 
grindžiamas šio reglamento tikslu –
užtikrinti aukštą žmonių gyvenimo ir 
sveikatos lygį bei vartotojų interesų 
apsaugą. Todėl jis turėtų vykti kartu 
surengiant atvirą visų suinteresuotųjų 
subjektų, visų pirma visuomenės, dialogą 
siekiant užtikrinti rizikos analizės proceso 
darnumą, nuoseklumą ir atskaitomybę;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pelnyti visuomenės pasitikėjimą, bet koks informavimas apie procesą ir rinkodara 
turėtų turėti realų turinį, kuris konkrečiai parodytų ir įrodytų, jog padėtis pagerėjo. Kitaip bet 
kokie pokyčiai yra pasmerkti žlugti.
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Pakeitimas 74
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 todėl būtina užtikrinti išsamų ir 
nuoseklų pranešimo apie riziką procesą 
atliekant rizikos analizę, dalyvaujant 
Sąjungos ir nacionaliniams rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas 
procesas turėtų vykti kartu surengiant 
atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą 
siekiant užtikrinti rizikos analizės proceso 
darnumą ir nuoseklumą;

(4) todėl būtina užtikrinti išsamų ir 
nuoseklų pranešimo apie riziką procesą 
atliekant rizikos analizę, dalyvaujant 
Sąjungos ir nacionaliniams rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas 
procesas turėtų vykti kartu surengiant 
atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą 
siekiant užtikrinti rizikos analizės proceso 
darnumą ir nuoseklumą. Žvelgiant plačiau, 
reikėtų atlikti išsamų Tarnybos nuomonės 
nepriklausomumo tyrimą;

Or. fr

Pakeitimas 75
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) todėl būtina užtikrinti išsamų ir
nuoseklų pranešimo apie riziką procesą 
atliekant rizikos analizę, dalyvaujant 
Sąjungos ir nacionaliniams rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas 
procesas turėtų vykti kartu surengiant 
atvirą visų suinteresuotųjų subjektų 
dialogą siekiant užtikrinti rizikos analizės 
proceso darnumą ir nuoseklumą;

(4) todėl būtina užtikrinti išsamų,
nuoseklų ir įtraukų pranešimo apie riziką 
procesą atliekant rizikos analizę, 
dalyvaujant Sąjungos ir nacionaliniams 
rizikos vertintojams ir rizikos valdytojams, 
taip pat suinteresuotiesiems subjektams;

Or. en

Pakeitimas 76
Nicola Caputo
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Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) todėl būtina užtikrinti išsamų ir 
nuoseklų pranešimo apie riziką procesą 
atliekant rizikos analizę, dalyvaujant 
Sąjungos ir nacionaliniams rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas 
procesas turėtų vykti kartu surengiant 
atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą 
siekiant užtikrinti rizikos analizės proceso 
darnumą ir nuoseklumą;

(4) todėl būtina užtikrinti išsamų ir 
nuoseklų pranešimo apie riziką procesą 
atliekant rizikos analizę, dalyvaujant 
Sąjungos ir nacionaliniams rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas 
procesas turėtų vykti kartu surengiant 
atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą 
siekiant užtikrinti išimtinę viešojo intereso 
pirmenybę, taip pat rizikos analizės 
proceso tikslumą ir nuoseklumą;

Or. it

Pakeitimas 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) todėl būtina užtikrinti išsamų ir
nuoseklų pranešimo apie riziką procesą 
atliekant rizikos analizę, dalyvaujant 
Sąjungos ir nacionaliniams rizikos 
vertintojams ir rizikos valdytojams. Tas 
procesas turėtų vykti kartu surengiant 
atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą 
siekiant užtikrinti rizikos analizės proceso 
darnumą ir nuoseklumą;

(4) todėl būtina užtikrinti išsamų,
nuoseklų ir įtraukų pranešimo apie riziką 
procesą atliekant rizikos analizę, 
dalyvaujant Sąjungos ir nacionaliniams 
rizikos vertintojams ir rizikos valdytojams. 
Tas procesas turėtų vykti kartu surengiant 
atvirą visų suinteresuotųjų subjektų dialogą 
siekiant užtikrinti tik viešojo intereso 
paplitimą, rizikos analizės proceso 
tikslumą ir nuoseklumą;

Or. en

Pakeitimas 78
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ypač reikėtų siekti nuosekliai, 
tinkamai ir laiku paaiškinti ne tik pačias 
rizikos vertinimo išvadas, bet ir tai, kaip 
jos naudojamos siekiant padėti priimti 
pagrįstus rizikos valdymo sprendimus, 
kartu su kitais tinkamais veiksniais, kai 
reikia;

(5) ypač reikėtų siekti aiškiai, 
objektyviai ir laiku paskelbti ne tik pačias 
rizikos vertinimo išvadas, bet ir išsamią 
informaciją apie rizikos valdymo
sprendimų rengimą, aptarimą ir 
priėmimą;

Or. en

Pakeitimas 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) ypač reikėtų siekti nuosekliai, 
tinkamai ir laiku paaiškinti ne tik pačias 
rizikos vertinimo išvadas, bet ir tai, kaip 
jos naudojamos siekiant padėti priimti 
pagrįstus rizikos valdymo sprendimus, 
kartu su kitais tinkamais veiksniais, kai 
reikia;

(5) ypač reikėtų siekti aiškiai, 
objektyviai ir laiku paaiškinti ne tik pačias 
rizikos vertinimo išvadas, bet ir tai, kaip 
jos naudojamos siekiant padėti priimti 
pagrįstus rizikos valdymo sprendimus, 
kartu su kitais tinkamais veiksniais, kai 
reikia;

Or. en

Pakeitimas 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) bendruosiuose maisto produktams 
skirtuose teisės aktuose nėra „kitų 
tinkamų veiksnių“ apibrėžties, susijusios 
su jų tikslais. Šis principas visada turėtų 
būti taikomas kiekvienu konkrečiu atveju, 
tačiau nėra bendrų šio principo taikymo ir 
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aiškinimo gairių, todėl jo taikymui trūksta 
nuoseklumo. Todėl Komisija turėtų 
parengti bendras šio principo taikymo 
gaires;

Or. en

Pakeitimas 81
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tam būtina nustatyti bendruosius 
tikslus ir pranešimo apie riziką principus, 
atsižvelgiant į atitinkamas rizikos 
vertintojų ir valdytojų funkcijas;

(6) tam būtina nustatyti bendruosius 
tikslus ir pranešimo apie riziką principus, 
atsižvelgiant į piliečių išreikštus lūkesčius 
ir atitinkamas rizikos vertintojų ir 
valdytojų funkcijas;

Or. en

Pakeitimas 82
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) remiantis tais bendraisiais tikslais ir 
principais turėtų būti parengtas bendrasis 
pranešimo apie riziką planas glaudžiai 
bendradarbiaujant su Tarnyba ir
valstybėmis narėmis ir po atitinkamų viešų 
konsultacijų;

(7) remiantis tais bendraisiais tikslais ir 
principais turėtų būti parengtas bendrasis 
pranešimo apie riziką planas glaudžiai 
bendradarbiaujant su Tarnyba, valstybėmis 
narėmis ir jų dažnai labiau 
nepriklausomomis nei Tarnyba sveikatos 
priežiūros institucijomis ir po atitinkamų 
viešų konsultacijų;

Or. fr
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Pakeitimas 83
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrajame plane turėtų būti 
nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos 
reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie 
riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių 
rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis 
visuomenės sveikatai, ką rizika tiesiogiai 
arba netiesiogiai veikia, rizikos poveikio 
lygiai, galimybė kontroliuoti riziką ir kiti 
veiksniai, darantys poveikį rizikos 
suvokimui, įskaitant skubumo lygį, taip pat 
taikytina teisės aktų sistema ir atitinkamos 
rinkos aplinkybės. Bendrajame plane taip 
pat turėtų būti nustatytos priemonės ir 
kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų 
būti sukurti tinkami mechanizmai 
nuosekliam pranešimui apie riziką 
užtikrinti;

(8) bendrajame plane turėtų būti 
nustatytos praktinės priemonės, kuriomis 
visuomenei būtų sudarytos sąlygos 
susipažinti su būtina informacija, kad 
būtų pasiektas aukštas rizikos valdymo 
proceso skaidrumo lygis. Jame turėtų būti 
nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos 
reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie 
riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių 
rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis 
visuomenės sveikatai, ką rizika tiesiogiai 
arba netiesiogiai veikia, rizikos poveikio 
lygiai, galimybė kontroliuoti riziką ir kiti 
veiksniai, darantys poveikį rizikos 
suvokimui, įskaitant skubumo lygį, taip pat 
taikytina teisės aktų sistema ir atitinkamos 
rinkos aplinkybės. Bendrajame plane taip 
pat turėtų būti nustatytos priemonės ir 
kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų 
būti sukurti tinkami mechanizmai 
veiksmingam pranešimui apie riziką 
užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 84
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrajame plane turėtų būti 
nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos 
reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie 
riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių 
rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis 

(8) bendrajame plane turėtų būti 
nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos 
reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie 
riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių 
rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis 
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visuomenės sveikatai, ką rizika tiesiogiai 
arba netiesiogiai veikia, rizikos poveikio 
lygiai, galimybė kontroliuoti riziką ir kiti 
veiksniai, darantys poveikį rizikos 
suvokimui, įskaitant skubumo lygį, taip pat 
taikytina teisės aktų sistema ir atitinkamos 
rinkos aplinkybės. Bendrajame plane taip 
pat turėtų būti nustatytos priemonės ir 
kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų 
būti sukurti tinkami mechanizmai 
nuosekliam pranešimui apie riziką 
užtikrinti;

visuomenės sveikatai, gyvūnų sveikatai ir 
aplinkai, ką rizika tiesiogiai arba 
netiesiogiai veikia, rizikos poveikio lygiai, 
galimybė kuo labiau sumažinti arba
kontroliuoti riziką ir kiti veiksniai, darantys 
poveikį rizikos suvokimui, įskaitant 
skubumo lygį, taip pat esamų ar nesamų
teisės aktų sistema. Bendrajame plane taip 
pat turėtų būti nustatytos priemonės ir 
kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų 
būti sukurti tinkami mechanizmai 
nuosekliam pranešimui apie riziką 
užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 85
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrajame plane turėtų būti 
nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos 
reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie 
riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių 
rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis 
visuomenės sveikatai, ką rizika tiesiogiai 
arba netiesiogiai veikia, rizikos poveikio 
lygiai, galimybė kontroliuoti riziką ir kiti 
veiksniai, darantys poveikį rizikos 
suvokimui, įskaitant skubumo lygį, taip pat 
taikytina teisės aktų sistema ir atitinkamos 
rinkos aplinkybės. Bendrajame plane taip 
pat turėtų būti nustatytos priemonės ir 
kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų 
būti sukurti tinkami mechanizmai 
nuosekliam pranešimui apie riziką 
užtikrinti;

(8) bendrajame plane turėtų būti 
nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos 
reikia atsižvelgti, ir geriausias būdas juos 
skirstyti pagal svarbą svarstant pranešimo 
apie riziką veiksmus, kaip antai įvairių 
lygių rizika, rizikos pobūdis ir galimas 
poveikis visuomenės sveikatai, ką rizika 
tiesiogiai arba netiesiogiai veikia, rizikos 
poveikio lygiai, galimybė kontroliuoti 
riziką ir kiti veiksniai, darantys poveikį 
rizikos suvokimui, įskaitant skubumo lygį, 
taip pat taikytina teisės aktų sistema ir 
atitinkamos rinkos aplinkybės. Bendrajame 
plane taip pat turėtų būti nustatytos 
priemonės ir kanalai, kuriais reikia 
naudotis, ir turėtų būti sukurti tinkami 
mechanizmai nuosekliam pranešimui apie 
riziką užtikrinti;

Or. fr
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Pakeitimas 86
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) bendrajame plane turėtų būti 
nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos 
reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie 
riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių 
rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis 
visuomenės sveikatai, ką rizika tiesiogiai 
arba netiesiogiai veikia, rizikos poveikio 
lygiai, galimybė kontroliuoti riziką ir kiti 
veiksniai, darantys poveikį rizikos 
suvokimui, įskaitant skubumo lygį, taip pat 
taikytina teisės aktų sistema ir atitinkamos 
rinkos aplinkybės. Bendrajame plane taip 
pat turėtų būti nustatytos priemonės ir 
kanalai, kuriais reikia naudotis, ir turėtų 
būti sukurti tinkami mechanizmai 
nuosekliam pranešimui apie riziką 
užtikrinti;

(8) bendrajame plane turėtų būti 
nustatyti pagrindiniai veiksniai, į kuriuos 
reikia atsižvelgti svarstant pranešimo apie 
riziką veiksmus, kaip antai įvairių lygių 
rizika, rizikos pobūdis ir galimas poveikis 
visuomenės sveikatai, ką rizika tiesiogiai 
arba netiesiogiai veikia, rizikos poveikio 
lygiai, galimybė kontroliuoti riziką, rizikos 
mažinimo priemonės ir kiti veiksniai, 
darantys poveikį rizikos suvokimui, 
įskaitant skubumo lygį, taip pat taikytina 
teisės aktų sistema ir atitinkamos rinkos 
aplinkybės. Bendrajame plane taip pat 
turėtų būti nustatytos priemonės ir kanalai, 
kuriais reikia naudotis, ir turėtų būti sukurti 
tinkami mechanizmai nuosekliam 
pranešimui apie riziką užtikrinti;

Or. en

Pakeitimas 87
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) vartotojų pasitikėjimas maisto
sauga sumažėjo dėl daugybės plačiai 
paplitusių incidentų. Reikia gerinti 
visuomenės informavimą apie tokius 
incidentus, įskaitant atvejus, kai jie 
atsiranda dėl galimų tyčinių galiojančių 
Sąjungos teisės aktų pažeidimų, įvykdytų 
taikant nesąžiningą ar apgaulingą 
praktiką;

Or. en
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Pakeitimas 88
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) esant skaidriam rizikos vertinimo 
procesui vartotojų ir plačiosios visuomenės 
akyse Tarnyba įgyja didesnį teisėtumą jai 
įgyvendinant jos misiją, padidėja jų 
pasitikėjimas jos darbu ir užtikrinama, kad 
Tarnyba būtų labiau atskaitinga Sąjungos 
piliečiams demokratinėje sistemoje. Todėl 
būtina palaikyti plačiosios visuomenės ir 
kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą 
rizikos analizės procesu, kuriuo grindžiami 
Sąjungos maistui skirti teisės aktai, ir, visų 
pirma, rizikos vertinimu, įskaitant 
Tarnybos organizavimą ir 
nepriklausomumą bei skaidrumą;

(9) esant skaidriam rizikos vertinimo 
procesui vartotojų ir plačiosios visuomenės 
akyse Tarnyba įgyja didesnį teisėtumą jai 
įgyvendinant jos misiją, padidėja jų 
pasitikėjimas jos darbu ir užtikrinama, kad 
Tarnyba būtų labiau atskaitinga Sąjungos 
piliečiams demokratinėje sistemoje. Todėl 
būtina palaikyti plačiosios visuomenės ir 
kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą 
rizikos analizės procesu, kuriuo grindžiami 
Sąjungos maistui skirti teisės aktai, ir, visų 
pirma, rizikos vertinimu, įskaitant 
Tarnybos organizavimą ir 
nepriklausomumą bei skaidrumą. Neseniai 
vykę skandalai pakenkė Tarnybos 
reputacijai, pirmiausia jos 
nepriklausomumo atžvilgiu, todėl šis 
„plačiosios visuomenės pasitikėjimo“ 
tikslas tapo sunkiai pasiekiamas;

Or. fr

Pakeitimas 89
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) esant skaidriam rizikos vertinimo 
procesui vartotojų ir plačiosios visuomenės 
akyse Tarnyba įgyja didesnį teisėtumą jai 
įgyvendinant jos misiją, padidėja jų 
pasitikėjimas jos darbu ir užtikrinama, kad 
Tarnyba būtų labiau atskaitinga Sąjungos 
piliečiams demokratinėje sistemoje. Todėl 

(9) didesnis rizikos vertinimo proceso 
skaidrumas padėtų Tarnybai vartotojų ir 
plačiosios visuomenės akyse įgyti didesnį 
teisėtumą jai įgyvendinant jos misiją, 
padidėtų jų pasitikėjimas jos darbu ir būtų 
užtikrinta, kad Tarnyba būtų labiau 
atskaitinga Sąjungos piliečiams 
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būtina palaikyti plačiosios visuomenės ir 
kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą 
rizikos analizės procesu, kuriuo 
grindžiami Sąjungos maistui skirti teisės 
aktai, ir, visų pirma, rizikos vertinimu, 
įskaitant Tarnybos organizavimą ir 
nepriklausomumą bei skaidrumą;

demokratinėje sistemoje;

Or. en

Pakeitimas 90
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) esant skaidriam rizikos vertinimo 
procesui vartotojų ir plačiosios visuomenės 
akyse Tarnyba įgyja didesnį teisėtumą jai 
įgyvendinant jos misiją, padidėja jų 
pasitikėjimas jos darbu ir užtikrinama, kad 
Tarnyba būtų labiau atskaitinga Sąjungos 
piliečiams demokratinėje sistemoje. Todėl 
būtina palaikyti plačiosios visuomenės ir 
kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą 
rizikos analizės procesu, kuriuo grindžiami 
Sąjungos maistui skirti teisės aktai, ir, visų 
pirma, rizikos vertinimu, įskaitant 
Tarnybos organizavimą ir 
nepriklausomumą bei skaidrumą;

(9) rizikos vertinimo proceso 
skaidrumo trūkumas lėmė tai, kad
vartotojų ir plačiosios visuomenės akyse 
Tarnyba prarado teisėtumą jai 
įgyvendinant jos misiją, sumažėjo jų 
pasitikėjimas jos darbu ir nepavyko 
užtikrinti, kad Tarnyba būtų labiau 
atskaitinga Sąjungos piliečiams 
demokratinėje sistemoje. Todėl būtina 
atkurti plačiosios visuomenės ir kitų 
suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą rizikos 
analizės procesu, kuriuo grindžiami 
Sąjungos maistui skirti teisės aktai, ir, visų 
pirma, rizikos vertinimu, įskaitant 
Tarnybos veikimą ir nepriklausomumą bei 
skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 91
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) esant skaidriam rizikos vertinimo 
procesui vartotojų ir plačiosios visuomenės 
akyse Tarnyba įgyja didesnį teisėtumą jai 
įgyvendinant jos misiją, padidėja jų 
pasitikėjimas jos darbu ir užtikrinama, kad 
Tarnyba būtų labiau atskaitinga Sąjungos 
piliečiams demokratinėje sistemoje. Todėl 
būtina palaikyti plačiosios visuomenės ir 
kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą 
rizikos analizės procesu, kuriuo grindžiami 
Sąjungos maistui skirti teisės aktai, ir, visų 
pirma, rizikos vertinimu, įskaitant 
Tarnybos organizavimą ir 
nepriklausomumą bei skaidrumą;

(9) esant skaidriam rizikos vertinimo 
procesui vartotojų ir plačiosios visuomenės 
akyse Tarnyba įgyja teisėtumą jai 
įgyvendinant jos misiją, padidėja jų 
pasitikėjimas jos darbu ir užtikrinama, kad 
Tarnyba būtų labiau atskaitinga Sąjungos 
piliečiams demokratinėje sistemoje. Todėl 
būtina atkurti plačiosios visuomenės ir kitų 
suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą rizikos 
analizės procesu, kuriuo grindžiami 
Sąjungos maistui skirti teisės aktai, ir, visų 
pirma, rizikos vertinimu, įskaitant 
Tarnybos organizavimą ir 
nepriklausomumą bei skaidrumą;

Or. en

Pakeitimas 92
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) reikėtų suderinti Tarnybos 
valdančiosios tarybos sudėtį su Bendruoju 
požiūriu į decentralizuotas agentūras, kaip 
numatyta 2012 m. Europos Parlamento, 
Europos Sąjungos Tarybos ir Europos 
Komisijos bendrame pareiškime dėl 
decentralizuotų agentūrų22;

(10) nors ir išlaikant aiškų rizikos 
vertinimo ir rizikos valdymo atskyrimą, 
reikėtų suderinti Tarnybos valdančiosios 
tarybos sudėtį su Bendruoju požiūriu į 
decentralizuotas agentūras, kaip numatyta 
2012 m. Europos Parlamento, Europos 
Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos 
bendrame pareiškime dėl decentralizuotų 
agentūrų22;

__________________ __________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_l
t.pdf.

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_l
t.pdf.

Or. en
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Pakeitimas 93
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) iš patirties žinoma, kad Tarnybos 
valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia
susijęs su administraciniais ir finansų 
aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos 
vykdomo mokslinio darbo 
nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos 
valdančiąją tarybą galima įtraukti visų 
valstybių narių atstovus, kartu numatant, 
kad tie atstovai turėtų turėti patirties, visų 
pirma, rizikos vertinimo srityje;

(11) iš patirties žinoma, kad Tarnybos 
valdančiosios tarybos vaidmuo, be rizikos 
vertinimo, taip pat susijęs su 
administraciniais ir finansų aspektais ir 
nedaro poveikio Tarnybos vykdomo 
mokslinio darbo nepriklausomumui. Todėl 
į Tarnybos valdančiąją tarybą galima 
įtraukti visų valstybių narių, taip pat 
Komisijos, Parlamento atstovus, kartu 
numatant, kad tie atstovai turėtų turėti 
patirties, visų pirma, rizikos vertinimo 
srityje, ir kad būtų vengiama interesų 
konflikto;

Or. en

Pagrindimas

Būtinas patikslinimas, siekiant atsižvelgti į Komisijos ir Parlamento skiriamus asmenis, kaip 
siūlo Komisija 21 straipsnio 1a dalies c papunktyje. Be to, valstybės narės raginamos skirti 
narius, turinčius aukšto lygio kompetenciją maisto saugos rizikos vertinimo srityje ir 
kompetenciją maisto grandinės saugos teisės aktų ir politikos srityje, kaip nurodyta 8c 
straipsnio 2 dalyje, todėl netinkama sutelkti dėmesį tik į administracinius ir finansinius 
aspektus.

Pakeitimas 94
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) iš patirties žinoma, kad Tarnybos 
valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia 
susijęs su administraciniais ir finansų 
aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos 
vykdomo mokslinio darbo 

(11) iš patirties žinoma, kad Tarnybos 
valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia 
susijęs su administraciniais ir finansų 
aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos 
vykdomo mokslinio darbo 
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nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos 
valdančiąją tarybą galima įtraukti visų 
valstybių narių atstovus, kartu numatant, 
kad tie atstovai turėtų turėti patirties, visų 
pirma, rizikos vertinimo srityje;

nepriklausomumui. Į Tarnybos valdančiąją 
tarybą galima įtraukti visų valstybių narių 
atstovus, kartu numatant, kad tie atstovai 
turėtų turėti patirties, visų pirma, rizikos 
vertinimo srityje;

Or. fr

Pakeitimas 95
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Administracinė valdyba turi būti 
išrinkta tokiu būdu, kad užtikrintų 
valstybių narių, Europos Parlamento ir
Komisijos atstovų aukščiausius 
kompetencijos standartus ir plačią patirtį 
atitinkamose srityse;

(12) Administracinė valdyba turi būti 
išrinkta tokiu būdu, kad užtikrintų 
valstybių narių, Europos Parlamento,
Komisijos ir pilietinės visuomenės atstovų 
aukščiausius kompetencijos, nešališkumo, 
nepriklausomybės, interesų konfliktų 
nebuvimo standartus ir plačią patirtį 
atitinkamose srityse;

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas yra politinė struktūra, todėl būtina, kad bet kuris skiriamas asmuo būtų 
atsakingas už nešališkumo taisykles ir interesų konfliktus.

Pakeitimas 96
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Administracinė valdyba turi būti 
išrinkta tokiu būdu, kad užtikrintų 
valstybių narių, Europos Parlamento ir 
Komisijos atstovų aukščiausius 

Administracinė valdyba turi būti išrinkta 
tokiu būdu, kad užtikrintų valstybių narių, 
Europos Parlamento ir Komisijos atstovų 
aukščiausius kompetencijos standartus, 
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kompetencijos standartus ir plačią patirtį 
atitinkamose srityse;

didžiausią įsipareigojimą sveikatos ir 
aplinkos apsaugai ir plačią patirtį 
atitinkamose srityse;

Or. it

Pakeitimas 97
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su 
ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti 
aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, 
sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus 
dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius. 
Taigi sistemą reikėtų stiprinti, o valstybės 
narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį 
užtikrinant, kad būtų suburta pakankama 
ekspertų grupė, kad būtų tenkinami 
Sąjungos rizikos vertinimo sistemos 
poreikiai, susiję su aukšto lygio moksline 
kompetencija, nepriklausomumu ir 
ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;

(13) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su 
ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti 
aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, 
sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus 
dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius. 
Taigi sistemą reikėtų stiprinti, o valstybės 
narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį 
užtikrinant, kad būtų suburta pakankama 
ekspertų grupė, kad būtų tenkinami 
Sąjungos rizikos vertinimo sistemos 
poreikiai, susiję su aukšto lygio moksline 
kompetencija, nepriklausomumu ir 
ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse,
nepakenkiant nacionalinių sveikatos 
priežiūros institucijų kompetencijos lygio 
kokybei;

Or. fr

Pakeitimas 98
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su 

(13) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su 
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ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti 
aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, 
sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus 
dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius. 
Taigi sistemą reikėtų stiprinti, o valstybės 
narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį 
užtikrinant, kad būtų suburta pakankama 
ekspertų grupė, kad būtų tenkinami 
Sąjungos rizikos vertinimo sistemos 
poreikiai, susiję su aukšto lygio moksline 
kompetencija, nepriklausomumu ir 
ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;

ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti 
aukšto lygio kompetenciją, pasitelkiant 
kvalifikuotus darbuotojus. Visų pirma, 
sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus 
dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius 
ir turėtų būti ištirta šio sumažėjimo 
priežastis. Sistema turėtų skatinti 
kandidatus teikti prašymus, o valstybės 
narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį 
užtikrinant, kad būtų suburta pakankama 
ekspertų grupė, kad būtų tenkinami 
Sąjungos rizikos vertinimo sistemos 
poreikiai, susiję su aukšto lygio moksline 
kompetencija, nepriklausomumu ir 
ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;

Or. en

Pakeitimas 99
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su 
ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti 
aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, 
sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus 
dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius. 
Taigi sistemą reikėtų stiprinti, o valstybės 
narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį
užtikrinant, kad būtų suburta pakankama 
ekspertų grupė, kad būtų tenkinami 
Sąjungos rizikos vertinimo sistemos 
poreikiai, susiję su aukšto lygio moksline
kompetencija, nepriklausomumu ir 
ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;

(13) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su 
ilgalaikiu Tarnybos pajėgumu palaikyti 
aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, 
sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus 
dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius. 
Valstybės narės turėtų remti Tarnybos 
kvietimų pareikšti susidomėjimą dėl 
narystės mokslinėse grupėse ir Mokslo 
komitete, sklaidą užtikrinant, kad būtų 
suburta pakankama ekspertų grupė, kad 
būtų tenkinami Sąjungos rizikos vertinimo 
sistemos poreikiai, susiję su aukšto lygio 
moksline kompetencija, nepriklausomumu 
ir ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;

Or. en
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Pakeitimas 100
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su 
ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti 
aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, 
sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus 
dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius.
Taigi sistemą reikėtų stiprinti, o valstybės 
narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį 
užtikrinant, kad būtų suburta pakankama 
ekspertų grupė, kad būtų tenkinami 
Sąjungos rizikos vertinimo sistemos 
poreikiai, susiję su aukšto lygio moksline 
kompetencija, nepriklausomumu ir 
ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;

(13) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad yra tam tikrų trūkumų, susijusių su 
ilgalaikiu Tarnybos gebėjimu palaikyti 
aukšto lygio kompetenciją. Visų pirma, 
sumažėjo kandidatų, teikiančių prašymus 
dėl narystės mokslinėse grupėse, skaičius. 
Taigi sistemą reikėtų stiprinti, o valstybės 
narės turėtų atlikti aktyvesnį vaidmenį 
užtikrinant, kad būtų suburta pakankama 
nepriklausomų ekspertų grupė, kad būtų 
tenkinami Sąjungos rizikos vertinimo 
sistemos poreikiai, susiję su aukšto lygio 
moksline kompetencija, nepriklausomumu 
ir ekspertinėmis žiniomis įvairiose srityse;

Or. en

Pakeitimas 101
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, 
valstybėms narėms pasiūlant mokslinių 
grupių narius, Tarnybos vykdomajam 
direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant 
ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą 
ir kartu kiekvienai grupei būtinas 
ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo 
tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis 
direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus 

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, 
valstybėms narėms pasiūlant mokslinių 
grupių narius, Tarnybos vykdomajam 
direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant 
ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą 
ir kartu kiekvienai grupei būtinas 
ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo 
tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis 
direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus 
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ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis 
papildomų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad mokslo sričių specialistai turėtų 
galimybę veikti nepriklausomai;

ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis 
papildomų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad mokslo sričių specialistai turėtų 
galimybę veikti nepriklausomai. Be to, 
kadangi Tarnyba yra atsakinga už įvairių 
sektorių, t. y., žemės ūkio, maisto ir 
sveikatos sektorių, produktų vertinimą, 
svarbu užtikrinti, kad atitinkamos 
komisijos nariai turėtų deramų 
ekspertinių žinių, kad galėtų vertinti tam 
tikro objekto saugą ir veiksmingumą. Visų 
pirma, atliekant vertinimą reikėtų 
atsižvelgti į specialiąsias tam tikro objekto 
savybes ir nustatyti tinkamą teisingo 
vertinimo metodiką, laikantis prie objekto 
pobūdžio geriausiai pritaikyto požiūrio, 
kuris turėtų skirti priklausomai nuo to, ar 
tai yra sudėtinis objektas, gautas 
cheminės sintezės būdu, ar natūralus 
sudėtinis objektas;

Or. en

Pagrindimas

Natūralių medžiagų savybės skiriasi nuo sudėtinių cheminių objektų savybių. Kadangi 
bendrovės siekia investuoti į tyrimus, kad įrodytų savo gaminių iš natūralių medžiagų 
veiksmingumą ir saugą, už vertinimą atsakinga grupė turi turėti atitinkamą kompetenciją, kad 
užtikrintų, jog taikant patvirtintus kriterijus būtų atsižvelgiama į tų medžiagų ypatybes, o tais 
atvejais, kai nėra tinkamų ar visiškai tinkamų tarptautinio lygio standartų, nustatyti 
atitinkamus standartus.

Pakeitimas 102
Simona Bonafè

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, 
valstybėms narėms pasiūlant mokslinių 

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, 
valstybėms narėms pasiūlant mokslinių 
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grupių narius, Tarnybos vykdomajam 
direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant 
ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą 
ir kartu kiekvienai grupei būtinas 
ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo 
tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis 
direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus 
ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis 
papildomų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad mokslo sričių specialistai turėtų 
galimybę veikti nepriklausomai;

grupių narius, Tarnybos vykdomajam 
direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant 
ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą 
ir kartu kiekvienai grupei būtinas 
ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo 
tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis 
direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus 
ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis 
papildomų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad mokslo sričių specialistai turėtų 
galimybę veikti nepriklausomai. Svarbu, 
kad atitinkamos grupės nariai turėtų 
pakankamai žinių, kad galėtų įvertinti 
konkretaus objekto saugą ir 
veiksmingumą. Visų pirma, atliekant 
vertinimą reikėtų atsižvelgti į specialiąsias 
tam tikro objekto savybes ir nustatyti 
tinkamą metodiką, laikantis prie objekto 
pobūdžio geriausiai pritaikyto požiūrio;

Or. en

Pakeitimas 103
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, 
valstybėms narėms pasiūlant mokslinių 
grupių narius, Tarnybos vykdomajam 
direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant 
ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą 
ir kartu kiekvienai grupei būtinas 
ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo 
tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis 
direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus 

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, Tarnybos 
vykdomajam direktoriui atrenkant 
mokslinių grupių narius ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų, pvz., ryšių 
su pramone nebuvimo, užtikrinant 
ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą 
ir kartu kiekvienai grupei būtinas 
ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo 
tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis 
direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus 
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ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis 
papildomų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad mokslo sričių specialistai turėtų 
galimybę veikti nepriklausomai;

ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Reikėtų imtis 
priemonių, įskaitant tinkamą finansinę 
kompensaciją, siekiant užtikrinti, kad 
mokslo sričių specialistai turėtų galimybę 
veikti nepriklausomai, ir skirti 
pakankamai laiko, kad jie galėtų atlikti 
savo rizikos vertinimo veiklą Tarnyboje;

Or. en

Pakeitimas 104
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, 
valstybėms narėms pasiūlant mokslinių 
grupių narius, Tarnybos vykdomajam 
direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant 
ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą 
ir kartu kiekvienai grupei būtinas 
ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo 
tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis 
direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus
ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis 
papildomų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad mokslo sričių specialistai turėtų 
galimybę veikti nepriklausomai;

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, 
valstybėms narėms pasiūlant mokslinių 
grupių narius, Tarnybos vykdomajam 
direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant 
ekspertų kompetenciją, sąžiningumą ir 
nepriklausomumą ir kartu kiekvienai 
grupei būtinas ekspertines žinias įvairiose 
srityse. Šiuo tikslu taip pat svarbu, kad 
vykdomasis direktorius, kuris yra teisinis 
EFSA atstovas ir kuris yra atsakingas už 
Tarnybos darbo veiksmingumą ir, visų 
pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis 
papildomų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad mokslo sričių specialistai turėtų 
galimybę veikti nepriklausomai;

Or. en
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Pakeitimas 105
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, 
valstybėms narėms pasiūlant mokslinių 
grupių narius, Tarnybos vykdomajam 
direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant 
ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą 
ir kartu kiekvienai grupei būtinas 
ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo 
tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis 
direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus 
ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis 
papildomų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad mokslo sričių specialistai turėtų 
galimybę veikti nepriklausomai;

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, 
valstybėms narėms pasiūlant mokslinių 
grupių narius, Tarnybos vykdomajam 
direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant 
ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą 
ir kartu kiekvienai grupei būtinas 
ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo 
tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis 
direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus 
ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis 
papildomų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad mokslo sričių specialistai turėtų 
galimybę veikti nepriklausomai, kuo 
labiau vengiant interesų konfliktų atvejų;

Or. fr

Pakeitimas 106
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, 
valstybėms narėms pasiūlant mokslinių 
grupių narius, Tarnybos vykdomajam 
direktoriui juos atrenkant ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant 

(14) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
nepriklausomumą nuo rizikos valdymo ir 
kitų interesų Sąjungos lygmeniu, Tarnybos 
vykdomajam direktoriui atrenkant 
mokslinių grupių narius ir Tarnybos 
Valdančiajai tarybai juos paskiriant turėtų 
būti laikomasi griežtų kriterijų užtikrinant 
ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą 
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ekspertų kompetenciją ir nepriklausomumą 
ir kartu kiekvienai grupei būtinas 
ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo 
tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis 
direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus 
ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis 
papildomų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad mokslo sričių specialistai turėtų 
galimybę veikti nepriklausomai;

ir kartu kiekvienai grupei būtinas 
ekspertines žinias įvairiose srityse. Šiuo 
tikslu taip pat svarbu, kad vykdomasis 
direktorius, kuris turi ginti EFSA interesus 
ir, visų pirma, ekspertų nepriklausomumą, 
dalyvautų atrenkant ir paskiriant mokslo 
sričių specialistus. Taip pat reikėtų imtis 
papildomų priemonių siekiant užtikrinti, 
kad mokslo sričių specialistai turėtų 
galimybę veikti nepriklausomai, ir skirti 
pakankamai laiko, kad jie galėtų atlikti 
savo rizikos vertinimo veiklą Tarnyboje;

Or. en

Pakeitimas 107
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) itin svarbu užtikrinti veiksmingą 
Tarnybos veiklą ir didinti jos 
kompetencijos tvarumą. Tam būtina 
didinti Tarnybos ir valstybių narių 
paramą Tarnybos mokslinėms grupėms. 
Visų pirma, Tarnyba turėtų organizuoti 
parengiamąjį darbą, kuris padėtų 
grupėms vykdyti jų darbą, be kita ko, 
prašant Tarnybos darbuotojų arba 
nacionalinių mokslinių organizacijų, 
bendradarbiaujančių su Tarnyba, rengti 
preliminarias mokslines nuomones, 
kurias vėliau peržiūrėtų ir tvirtintų 
grupės;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Yra pavojus, kad bus įtvirtinta praktika, kai EFSA darbuotojai rengs nuomones, kurias 
mokslinės grupės galės mechaniškai patvirtinti. Tai nepriimtina, nes tokia praktika pakenktų 
visai nepriklausomų mokslo ekspertų, teikiančių mokslines nuomones, idėjai, kaip nustatyta 
28 straipsnyje.
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Pakeitimas 108
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) itin svarbu užtikrinti veiksmingą 
Tarnybos veiklą ir didinti jos 
kompetencijos tvarumą. Tam būtina didinti 
Tarnybos ir valstybių narių paramą 
Tarnybos mokslinėms grupėms. Visų 
pirma, Tarnyba turėtų organizuoti 
parengiamąjį darbą, kuris padėtų grupėms 
vykdyti jų darbą, be kita ko, prašant 
Tarnybos darbuotojų arba nacionalinių 
mokslinių organizacijų, 
bendradarbiaujančių su Tarnyba, rengti 
preliminarias mokslines nuomones, kurias 
vėliau peržiūrėtų ir tvirtintų grupės;

(15) itin svarbu užtikrinti veiksmingą 
Tarnybos veiklą ir didinti jos 
kompetencijos tvarumą. Tam būtina didinti 
Tarnybos ir valstybių narių paramą 
Tarnybos mokslinėms grupėms. Visų 
pirma, Tarnyba turėtų organizuoti 
parengiamąjį darbą, kuris padėtų grupėms 
vykdyti jų darbą, be kita ko, prašant 
Tarnybos darbuotojų arba nacionalinių 
mokslinių organizacijų, 
bendradarbiaujančių su Tarnyba, rengti 
preliminarias mokslines nuomones, kurias 
vėliau peržiūrėtų ir tvirtintų grupės. Tai 
neturėtų pažeisti Tarnybos mokslinių 
vertinimų nepriklausomumo;

Or. en

Pakeitimas 109
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) itin svarbu užtikrinti veiksmingą 
Tarnybos veiklą ir didinti jos 
kompetencijos tvarumą. Tam būtina didinti 
Tarnybos ir valstybių narių paramą 
Tarnybos mokslinėms grupėms. Visų 
pirma, Tarnyba turėtų organizuoti 
parengiamąjį darbą, kuris padėtų grupėms 
vykdyti jų darbą, be kita ko, prašant 
Tarnybos darbuotojų arba nacionalinių 
mokslinių organizacijų, 
bendradarbiaujančių su Tarnyba, rengti 

(15) itin svarbu užtikrinti veiksmingą 
Tarnybos veiklą ir didinti jos 
kompetencijos tvarumą. Tam būtina didinti 
Tarnybos ir valstybių narių paramą 
Tarnybos mokslinėms grupėms. Visų 
pirma, Tarnyba turėtų organizuoti 
parengiamąjį darbą, kuris padėtų grupėms 
vykdyti jų darbą, be kita ko, prašant 
Tarnybos darbuotojų rengti preliminarias 
mokslines nuomones, kurias vėliau 
peržiūrėtų ir tvirtintų grupės;
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preliminarias mokslines nuomones, kurias 
vėliau peržiūrėtų ir tvirtintų grupės;

Or. en

Pakeitimas 110
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) leidimo suteikimo procedūros 
grindžiamos principu, kad būtent 
pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis 
turimomis mokslo žiniomis leidimo 
suteikimo procedūros dalykas atitinka 
Sąjungos saugos reikalavimus. Šis 
principas grindžiamas prielaida, kad 
visuomenės sveikata apsaugoma geriau, 
jeigu ne valdžios institucijos įrodo, kad tam 
tikras produktas yra nesaugus, kad galėtų 
uždrausti teikti jį rinkai, o būtent 
pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas 
produktas yra saugus prieš pateikdamas jį 
rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti 
naudojamos brangiems tyrimams, kurie 
galiausiai padės įmonėms pateikti produktą 
rinkai, užsakyti. Laikantis šio principo ir 
taikytinų reglamentavimo reikalavimų, 
pagrįsdami savo prašymus suteikti leidimą 
pagal Sąjungos sektorių maistui skirtus 
teisės aktus pareiškėjai turi pateikti 
svarbius tyrimus, įskaitant bandymus, kad 
įrodytų produkto saugą ir tam tikrais 
atvejais veiksmingumą;

(16) leidimo suteikimo procedūros 
grindžiamos principu, kad būtent 
pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis 
turimomis mokslo žiniomis leidimo 
suteikimo procedūros dalykas atitinka 
Sąjungos saugos reikalavimus. Šis
principas grindžiamas prielaida, kad 
visuomenės sveikata apsaugoma geriau, 
jeigu ne valdžios institucijos įrodo, kad tam 
tikras produktas yra nesaugus, kad galėtų 
uždrausti teikti jį rinkai, o būtent 
pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas 
produktas yra saugus prieš pateikdamas jį 
rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti 
naudojamos brangiems tyrimams, kurie 
galiausiai padės įmonėms pateikti produktą 
rinkai, užsakyti. Laikantis šio principo ir 
taikytinų reglamentavimo reikalavimų, 
pagrįsdami savo prašymus suteikti leidimą 
pagal Sąjungos sektorių maistui skirtus 
teisės aktus pareiškėjai turi pateikti 
svarbius tyrimus, įskaitant bandymus, kad 
įrodytų produkto saugą ir tam tikrais 
atvejais veiksmingumą. Tačiau Tarnyba 
turi pati vykdyti reikiamus tyrimus, kad 
įrodytų, jog produktas nėra saugus, kai jį 
pateikus rinkai kyla abejonių dėl jo 
saugos arba veiksmingumo;

Or. fr
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Pakeitimas 111
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) leidimo suteikimo procedūros 
grindžiamos principu, kad būtent 
pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis 
turimomis mokslo žiniomis leidimo 
suteikimo procedūros dalykas atitinka 
Sąjungos saugos reikalavimus. Šis 
principas grindžiamas prielaida, kad 
visuomenės sveikata apsaugoma geriau, 
jeigu ne valdžios institucijos įrodo, kad tam 
tikras produktas yra nesaugus, kad galėtų 
uždrausti teikti jį rinkai, o būtent 
pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas 
produktas yra saugus prieš pateikdamas jį 
rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti 
naudojamos brangiems tyrimams, kurie 
galiausiai padės įmonėms pateikti produktą 
rinkai, užsakyti. Laikantis šio principo ir 
taikytinų reglamentavimo reikalavimų, 
pagrįsdami savo prašymus suteikti leidimą 
pagal Sąjungos sektorių maistui skirtus 
teisės aktus pareiškėjai turi pateikti 
svarbius tyrimus, įskaitant bandymus, kad 
įrodytų produkto saugą ir tam tikrais 
atvejais veiksmingumą;

(16) leidimo suteikimo procedūros 
grindžiamos principu, kad būtent 
pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis 
turimomis mokslo žiniomis leidimo 
suteikimo procedūros dalykas atitinka 
Sąjungos saugos reikalavimus. Šis 
principas grindžiamas prielaida, kad 
visuomenės sveikata, gyvūnų sveikata ir 
aplinka apsaugomos geriau, jeigu ne 
valdžios institucijos įrodo, kad tam tikras 
produktas yra nesaugus, kad galėtų 
uždrausti teikti jį rinkai, o būtent 
pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas 
produktas yra saugus prieš pateikdamas jį 
rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti 
naudojamos brangiems tyrimams, kurie 
galiausiai padės įmonėms pateikti produktą 
rinkai ir sukurti santykinį pranašumą jų 
konkurentų produktų atžvilgiu, užsakyti. 
Laikantis šio principo ir taikytinų 
reglamentavimo reikalavimų, pagrįsdami 
savo prašymus suteikti leidimą pagal 
Sąjungos sektorių maistui skirtus teisės 
aktus pareiškėjai turi pateikti svarbius, 
patikrinamus ir patikimus tyrimus, 
įskaitant bandymus, kad įrodytų produkto 
saugą ir tam tikrais atvejais veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) leidimo suteikimo procedūros (16) leidimo suteikimo procedūros 
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grindžiamos principu, kad būtent 
pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis 
turimomis mokslo žiniomis leidimo 
suteikimo procedūros dalykas atitinka 
Sąjungos saugos reikalavimus. Šis 
principas grindžiamas prielaida, kad 
visuomenės sveikata apsaugoma geriau, 
jeigu ne valdžios institucijos įrodo, kad tam 
tikras produktas yra nesaugus, kad galėtų 
uždrausti teikti jį rinkai, o būtent 
pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas 
produktas yra saugus prieš pateikdamas jį 
rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti 
naudojamos brangiems tyrimams, kurie 
galiausiai padės įmonėms pateikti produktą 
rinkai, užsakyti. Laikantis šio principo ir 
taikytinų reglamentavimo reikalavimų, 
pagrįsdami savo prašymus suteikti leidimą 
pagal Sąjungos sektorių maistui skirtus 
teisės aktus pareiškėjai turi pateikti 
svarbius tyrimus, įskaitant bandymus, kad 
įrodytų produkto saugą ir tam tikrais 
atvejais veiksmingumą;

grindžiamos principu, kad būtent 
pareiškėjas turi įrodyti, kad remiantis 
turimomis mokslo žiniomis leidimo 
suteikimo procedūros dalykas atitinka 
Sąjungos saugos reikalavimus. Šis 
principas grindžiamas prielaida, kad 
visuomenės sveikata apsaugoma geriau, 
jeigu ne valdžios institucijos įrodo, kad tam 
tikras produktas yra nesaugus, kad galėtų 
uždrausti teikti jį rinkai, o būtent 
pareiškėjas įpareigojamas įrodyti, kad tas 
produktas yra saugus prieš pateikdamas jį 
rinkai. Be to, viešosios lėšos neturėtų būti 
naudojamos brangiems tyrimams, kurie 
galiausiai padės įmonėms pateikti produktą 
rinkai, užsakyti. Laikantis šio principo ir 
taikytinų reglamentavimo reikalavimų, 
pagrįsdami savo prašymus suteikti leidimą 
pagal Sąjungos sektorių maistui skirtus 
teisės aktus pareiškėjai turi pateikti 
svarbius ir patvirtintus tyrimus, įskaitant 
bandymus, atliktus pagal tarptautinius 
standartus ir gerą laboratorinę praktiką 
(GLP), kad įrodytų produkto saugą ir tam 
tikrais atvejais veiksmingumą;

Or. en

Pakeitimas 113
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) parengtos nuostatos dėl prašymų 
suteikti leidimą turinio. Svarbu, kad 
Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas 
prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas 
specifikacijas siekiant užtikrinti, kad 
Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos 
vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir 
vidutinės įmonės, ne visada aiškiai 
supranta tas specifikacijas. Todėl būtų 
naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams 
paprašius Tarnyba teiktų jiems 

(17) parengtos nuostatos dėl prašymų 
suteikti leidimą turinio. Svarbu, kad 
Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas 
prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas 
specifikacijas siekiant užtikrinti, kad 
Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos 
vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir 
vidutinės įmonės, ne visada aiškiai 
supranta tas specifikacijas. Todėl būtų 
naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams 
paprašius Tarnyba teiktų jiems 
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rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio 
prieš oficialiai pateikiant tą prašymą, 
nenagrinėjant teikiamų tyrimų struktūros, 
nes už tai ir toliau atsako pareiškėjas. 
Siekiant užtikrinti šio proceso skaidrumą 
Tarnybos rekomendacijos turėtų būti 
skelbiamos viešai;

rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio 
prieš oficialiai pateikiant tą prašymą, 
nenagrinėjant teikiamų tyrimų struktūros, 
nes už tai ir toliau atsako pareiškėjas. 
Siekiant užtikrinti šio proceso skaidrumą 
Tarnybos rekomendacijos turėtų būti 
skelbiamos viešai. Praėjus 36 mėnesiams 
po šio reglamento įsigaliojimo dienos 
Komisija turėtų įvertinti šių susitikimų 
prieš pateikiant prašymą įtaką Tarnybos 
veikimui. Ji visų pirma turėtų įvertinti jų 
įtaką Tarnybos išteklių paskirstymui ir jos 
nepriklausomumui;

Or. en

Pakeitimas 114
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) parengtos nuostatos dėl prašymų 
suteikti leidimą turinio. Svarbu, kad 
Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas 
prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas 
specifikacijas siekiant užtikrinti, kad 
Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos 
vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir 
vidutinės įmonės, ne visada aiškiai 
supranta tas specifikacijas. Todėl būtų 
naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams 
paprašius Tarnyba teiktų jiems 
rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio 
prieš oficialiai pateikiant tą prašymą, 
nenagrinėjant teikiamų tyrimų struktūros, 
nes už tai ir toliau atsako pareiškėjas. 
Siekiant užtikrinti šio proceso skaidrumą 
Tarnybos rekomendacijos turėtų būti
skelbiamos viešai;

(17) nuostatos dėl prašymų suteikti 
leidimą turinio turėtų būti patikrintos ir 
parengtos taip, kad prašymas suteikti 
leidimą atitiktų aukščiausius skaidrumo ir 
patikimumo standartus. Svarbu, kad 
Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas 
prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas 
specifikacijas siekiant užtikrinti, kad 
Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos 
vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir 
vidutinės įmonės, ne visada aiškiai 
supranta tas specifikacijas. Todėl būtų 
naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams 
paprašius Tarnyba teiktų jiems 
rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio 
prieš oficialiai pateikiant tą prašymą, 
nenagrinėjant teikiamų tyrimų struktūros, 
nes už tai ir toliau atsako pareiškėjas. 
Siekiant užtikrinti šio proceso skaidrumą, 
galimybę susipažinti su praktiška 
informacija apie prašymų rinkimą, kuri 
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būtų naudinga visiems, Tarnybos 
rekomendacijos bus skelbiamos viešai;

Or. en

Pakeitimas 115
Lukas Mandl

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) parengtos nuostatos dėl prašymų 
suteikti leidimą turinio. Svarbu, kad 
Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas 
prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas 
specifikacijas siekiant užtikrinti, kad 
Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos 
vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir 
vidutinės įmonės, ne visada aiškiai 
supranta tas specifikacijas. Todėl būtų 
naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams 
paprašius Tarnyba teiktų jiems 
rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio 
prieš oficialiai pateikiant tą prašymą, 
nenagrinėjant teikiamų tyrimų struktūros, 
nes už tai ir toliau atsako pareiškėjas.
Siekiant užtikrinti šio proceso skaidrumą 
Tarnybos rekomendacijos turėtų būti 
skelbiamos viešai;

(17) parengtos nuostatos dėl prašymų 
suteikti leidimą turinio. Svarbu, kad 
Tarnybai rizikai įvertinti teikiamas 
prašymas suteikti leidimą atitiktų taikytinas 
specifikacijas siekiant užtikrinti, kad 
Tarnyba atliktų itin kokybišką rizikos 
vertinimą. Pareiškėjai, ypač mažosios ir 
vidutinės įmonės, ne visada aiškiai 
supranta tas specifikacijas. Todėl būtų 
naudinga, jeigu potencialiems pareiškėjams 
paprašius Tarnyba teiktų jiems 
rekomendacijas dėl taikytinų taisyklių ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio 
prieš oficialiai pateikiant tą prašymą;

Or. de

Pakeitimas 116
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 



AM\1162805LT.docx 35/145 PE627.781v01-00

LT

suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir 
tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo 
veiklos vykdytojai ir juos atliekančios 
laboratorijos apie tuos tyrimus juos 
užsakant praneštų Tarnybai. Pagal 
taikytinas skaidrumo taisykles informacija 
apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, 
turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai 
paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti 
leidimą;

suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir 
tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo 
veiklos vykdytojai ir juos atliekančios 
laboratorijos apie tuos tyrimus juos 
užsakant praneštų Tarnybai, siekiant 
užtikrinti, kad joks pareiškėjo užsakytas 
tyrimas nebūtų slepiamas nuo Tarnybos, 
pirmiausia, jei jo rezultatai verčia abejoti 
tiriamo produkto sauga arba 
veiksmingumu. Pagal taikytinas skaidrumo 
taisykles informacija apie tyrimus, apie 
kuriuos pranešama, turėtų būti skelbiama 
viešai tik po to, kai paskelbtas atitinkamas 
prašymas suteikti leidimą;

Or. fr

Pakeitimas 117
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir 
tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo 
veiklos vykdytojai ir juos atliekančios 
laboratorijos apie tuos tyrimus juos 
užsakant praneštų Tarnybai. Pagal 
taikytinas skaidrumo taisykles informacija 
apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, 
turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai 
paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti 
leidimą;

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir 
tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo 
veiklos vykdytojai ir juos atliekančios 
laboratorijos apie tuos tyrimus juos 
užsakant praneštų Tarnybai. Pagal 
taikytinas skaidrumo taisykles informacija 
apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, 
turėtų būti skelbiama viešai iš karto po to, 
kai paskelbtas atitinkamas prašymas 
suteikti arba atnaujinti leidimą;

Or. en

Pakeitimas 118
Renate Sommer
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir 
tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo 
veiklos vykdytojai ir juos atliekančios 
laboratorijos apie tuos tyrimus juos 
užsakant praneštų Tarnybai. Pagal 
taikytinas skaidrumo taisykles informacija 
apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, 
turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai 
paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti 
leidimą;

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir 
tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo 
veiklos vykdytojai ir juos atliekančios 
laboratorijos apie tuos tyrimus juos 
užsakant praneštų Tarnybai. Pagal 
taikytinas skaidrumo taisykles informacija 
apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, 
turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai 
paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti 
leidimą ir kai Tarnyba paskelbė savo 
mokslinės nuomonės projektą;

Or. en

Pakeitimas 119
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir 
tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo 
veiklos vykdytojai ir juos atliekančios 
laboratorijos apie tuos tyrimus juos 
užsakant praneštų Tarnybai. Pagal 
taikytinas skaidrumo taisykles informacija 
apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, 
turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai 
paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti 
leidimą;

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir 
tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo 
veiklos vykdytojai ir juos atliekančios 
institucijos, pvz., laboratorijos, institutai 
arba universitetai, apie tuos tyrimus juos 
užsakant praneštų Tarnybai. Pagal 
taikytinas skaidrumo taisykles informacija 
apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, 
turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai 
paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti 
leidimą;
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti iš anksto pranešama apie visus tyrimus, kurie įtraukiami į dokumentų rinkinį, kad 
jie būtų priimtini reguliavimo procedūroms ir sprendimams, nesvarbu, kas atliko tyrimą. 
Daugelį lauko tyrimų atlieka universitetai, institutai ir privačios įmonės.

Pakeitimas 120
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir 
tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo 
veiklos vykdytojai ir juos atliekančios 
laboratorijos apie tuos tyrimus juos 
užsakant praneštų Tarnybai. Pagal 
taikytinas skaidrumo taisykles informacija 
apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, 
turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai 
paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti 
leidimą;

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 
suteikti arba atnaujinti leidimą pagal 
Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, 
dalykas. Tam būtina ir tinkama, kad 
tyrimus užsakantys verslo veiklos 
vykdytojai ir juos atliekančios laboratorijos 
apie tuos tyrimus juos užsakant praneštų 
Tarnybai. Pagal taikytinas skaidrumo 
taisykles informacija apie tyrimus, apie 
kuriuos pranešama, turėtų būti skelbiama 
viešai tik po to, kai paskelbtas atitinkamas 
prašymas suteikti leidimą;

Or. en

Pakeitimas 121
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 

(18) Tarnybai turėtų būti žinomas visų 
tyrimų, kuriuos pareiškėjas atliko 
planuodamas ateityje teikti prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
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skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir 
tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo 
veiklos vykdytojai ir juos atliekančios 
laboratorijos apie tuos tyrimus juos 
užsakant praneštų Tarnybai. Pagal 
taikytinas skaidrumo taisykles informacija 
apie tyrimus, apie kuriuos pranešama, 
turėtų būti skelbiama viešai tik po to, kai 
paskelbtas atitinkamas prašymas suteikti 
leidimą;

skirtus teisės aktus, dalykas. Tam būtina ir 
tinkama, kad tyrimus užsakantys verslo 
veiklos vykdytojai ir juos atliekančios 
laboratorijos apie tuos tyrimus juos 
užsakant praneštų Tarnybai. Informacija 
apie visus tyrimus, apie kuriuos pranešama, 
turėtų būti teikiama viešai tik po to, kai 
pateiktas atitinkamas prašymas suteikti 
leidimą ir Tarnyba paskelbia savo 
mokslinę rekomendaciją;

Or. nl

Pagrindimas

Moksliniai duomenys, tyrimai ir kita prašymų suteikti leidimą patvirtinamoji informacija 
turėtų būti skelbiami tik tada, kai Tarnyba paskelbia savo mokslinio darbo rezultatus. Kitaip 
kiltų pavojus, kad konkurentams bus suteikiama galimybė susipažinti su informacija apie 
inovatyvias produktų idėjas arba gamybos procesus. Taip pat kiltų reali nepageidaujamos 
politinės įtakos vertinimo procesui rizika.

Pakeitimas 122
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) jeigu pateikiamas prašymas pratęsti 
leidimo galiojimą, leidžiama naudoti 
medžiaga ar produktas jau kelerius metus 
yra rinkoje. Taigi jau yra su ta medžiaga ar 
produktu susijusios patirties ir žinių. 
Vadinasi, apie tyrimus, kuriais planuojama 
pagrįsti prašymus pratęsti leidimo 
galiojimą, pareiškėjas turėtų pranešti 
Tarnybai ir įvykus konsultacijoms su 
trečiosiomis šalimis dėl tokių planuojamų 
tyrimų Tarnyba, atsižvelgdama į gautas 
pastabas, sistemingai teikia pareiškėjams 
rekomendacijas dėl numatomų pateikti 
prašymų pratęsti galiojimą turinio;

(19) jeigu pateikiamas prašymas pratęsti 
leidimo galiojimą, leidžiama naudoti 
medžiaga ar produktas jau kelerius metus 
yra rinkoje. Taigi jau yra su ta medžiaga ar 
produktu susijusios patirties ir žinių. 
Vadinasi, apie tyrimus, kuriais planuojama 
pagrįsti prašymus pratęsti leidimo 
galiojimą, pareiškėjas turėtų pranešti 
Tarnybai ir įvykus konsultacijoms su 
trečiosiomis šalimis dėl tokių planuojamų 
tyrimų Tarnyba, atsižvelgdama į gautas 
pastabas, sistemingai teikia pareiškėjams 
rekomendacijas dėl numatomų pateikti 
prašymų pratęsti galiojimą turinio ir viešai 
skelbia visą informaciją;

Or. en



AM\1162805LT.docx 39/145 PE627.781v01-00

LT

Pakeitimas 123
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) pripažįstama, kad kai kuriais 
atvejais vien tik atlikus rizikos vertinimą 
negalima suteikti visos informacijos, 
kuria turėtų būti grindžiamas su rizikos 
valdymu susijęs sprendimas, ir kad 
reikėtų tinkamai atsižvelgti į kitus su 
svarstomu klausimu susijusius 
socialinius, ekonominius, taip pat 
susijusius su tradicijomis, etinius ir 
aplinkosauginius veiksnius bei į kontrolės 
priemonių tinkamumą, kai kyla rimtas 
pavojus sveikatai;

Or. es

Pagrindimas

Patirtis parodė, kad EFSA teko užduotys, nutolusios nuo šio teisės akto taikymo srities, visų 
pirma gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos apsaugos srityje, kurios ne visada tiesiogiai 
susijusios su maisto sauga ir prieštarauja kitų agentūrų užduotims. Būtina atskirti abu 
aspektus ir įtraukti tik gyvūnų gerovę ir augalų apsaugą, kai kalbama apie rimtą pavojų 
sveikatai.

Pakeitimas 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) visuomenei kyla tam tikrų abejonių 
dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant 
prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės 
remiamasi pramonės atliktais tyrimais. 
Tarnyba jau atlieka paiešką mokslinėje 
literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus 

(20) visuomenei kyla tam tikrų abejonių 
dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant 
prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės 
remiamasi pramonės atliktais tyrimais. 
Tarnyba jau atlieka paiešką mokslinėje 
literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus 
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duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai 
vertinti pateikto dalyko. Siekiant 
papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų 
susipažinti su visais svarbiais moksliniais 
duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl 
leidimo suteikimo procedūros dalyko, 
reikia numatyti konsultacijas su 
trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar 
yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar 
tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų 
veiksmingumą, pagal šiame reglamente 
įtvirtintas skaidrumo taisykles 
konsultacijos turėtų vykti paskelbus 
pramonės atstovų pateiktus tyrimus, 
įtrauktus į prašymą suteikti leidimą;

duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai 
vertinti pateikto dalyko. Siekiant 
papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų 
susipažinti su visais svarbiais moksliniais 
duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl 
leidimo suteikimo procedūros dalyko, 
reikia numatyti konsultacijas su 
trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar 
yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar 
tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų 
veiksmingumą, pagal šiame reglamente 
įtvirtintas skaidrumo taisykles 
konsultacijos turėtų vykti paskelbus 
pramonės atstovų pateiktus tyrimus, 
įtrauktus į prašymą suteikti leidimą.
Reikėtų atsižvelgti į konsultacijų procese 
pateiktus mokslinius duomenis ir tyrimus, 
jei jie yra patvirtinti, svarbūs, atitinka 
tarptautinius standartus ir gerą 
laboratorinę praktiką (GLP);

Or. en

Pakeitimas 125
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) visuomenei kyla tam tikrų abejonių 
dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant 
prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės 
remiamasi pramonės atliktais tyrimais. 
Tarnyba jau atlieka paiešką mokslinėje 
literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus 
duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai 
vertinti pateikto dalyko. Siekiant 
papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų 
susipažinti su visais svarbiais moksliniais 
duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl 
leidimo suteikimo procedūros dalyko, 
reikia numatyti konsultacijas su 
trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar 
yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar 
tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų 

(20) visuomenei kyla abejonių dėl 
Tarnybos vertinimo nagrinėjant prašymus 
suteikti leidimą, kai iš esmės remiamasi 
pramonės atliktais tyrimais. Tarnyba 
privalo sistemingai atlikti paiešką 
mokslinėje literatūroje, kad galėtų 
apsvarstyti kitus duomenis ir tyrimus, kurių 
yra dėl jai vertinti pateikto dalyko. Todėl 
Tarnyba turi įgyvendinti būtinas 
priemones, struktūras ir taikomąsias 
programas, kad būtų suteikta galimybė 
susipažinti su visa atitinkama moksline 
literatūra šiuo klausimu. Siekiant 
papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų 
susipažinti su visais svarbiais moksliniais 
duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl 
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veiksmingumą, pagal šiame reglamente 
įtvirtintas skaidrumo taisykles 
konsultacijos turėtų vykti paskelbus 
pramonės atstovų pateiktus tyrimus, 
įtrauktus į prašymą suteikti leidimą;

leidimo suteikimo procedūros dalyko, taip 
pat reikia numatyti konsultacijas su 
nepriklausomomis trečiosiomis šalimis 
siekiant nustatyti, ar yra kitų svarbių 
mokslinių duomenų ar tyrimų. Siekiant 
padidinti konsultacijų veiksmingumą, 
pagal šiame reglamente įtvirtintas 
skaidrumo taisykles konsultacijos turėtų 
vykti paskelbus pramonės atstovų pateiktus 
tyrimus, įtrauktus į prašymą suteikti 
leidimą;

Or. en

Pakeitimas 126
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) visuomenei kyla tam tikrų abejonių 
dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant 
prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės 
remiamasi pramonės atliktais tyrimais. 
Tarnyba jau atlieka paiešką mokslinėje 
literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus 
duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai 
vertinti pateikto dalyko. Siekiant 
papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų 
susipažinti su visais svarbiais moksliniais 
duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl 
leidimo suteikimo procedūros dalyko, 
reikia numatyti konsultacijas su 
trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar 
yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar 
tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų 
veiksmingumą, pagal šiame reglamente 
įtvirtintas skaidrumo taisykles 
konsultacijos turėtų vykti paskelbus 
pramonės atstovų pateiktus tyrimus, 
įtrauktus į prašymą suteikti leidimą;

(20) visuomenei kyla tam tikrų abejonių 
dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant 
prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės 
remiamasi pramonės atliktais tyrimais.
Tokios abejonės yra teisėtos, jeigu 
įrodoma, kad Tarnyba ne visuomet veikė 
nepriklausomai. Tarnyba jau atlieka 
paiešką mokslinėje literatūroje, kad galėtų 
apsvarstyti kitus duomenis ir tyrimus, kurių 
yra dėl jai vertinti pateikto dalyko. Siekiant 
papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų 
susipažinti su visais svarbiais moksliniais 
duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl 
leidimo suteikimo procedūros dalyko, 
reikia numatyti konsultacijas su 
trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar 
yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar 
tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų 
veiksmingumą, pagal šiame reglamente 
įtvirtintas skaidrumo taisykles 
konsultacijos turėtų vykti paskelbus 
pramonės atstovų pateiktus tyrimus, 
įtrauktus į prašymą suteikti leidimą;

Or. fr
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Pakeitimas 127
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) visuomenei kyla tam tikrų abejonių 
dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant 
prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės 
remiamasi pramonės atliktais tyrimais. 
Tarnyba jau atlieka paiešką mokslinėje 
literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus 
duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai 
vertinti pateikto dalyko. Siekiant 
papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų 
susipažinti su visais svarbiais moksliniais 
duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl 
leidimo suteikimo procedūros dalyko, 
reikia numatyti konsultacijas su 
trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar 
yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar 
tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų 
veiksmingumą, pagal šiame reglamente 
įtvirtintas skaidrumo taisykles 
konsultacijos turėtų vykti paskelbus
pramonės atstovų pateiktus tyrimus, 
įtrauktus į prašymą suteikti leidimą;

(20) visuomenei kyla tam tikrų abejonių 
dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant 
prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės 
remiamasi pramonės atliktais tyrimais. Jei 
pateikiamas naujas prašymas, Tarnyba 
visada atlieka paiešką mokslinėje 
literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus 
duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai 
vertinti pateikto dalyko, ir prireikus 
reikalauti papildomų tyrimų. Siekiant 
papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų 
susipažinti su visais svarbiais moksliniais 
duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl 
leidimo suteikimo procedūros dalyko, 
reikia numatyti konsultacijas su 
trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar 
yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar 
tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų 
veiksmingumą, pagal šiame reglamente 
įtvirtintas skaidrumo taisykles 
konsultacijos turėtų vykti nedelsiant po to, 
kai paskelbiami pramonės atstovų pateikti 
tyrimai, įtraukti į prašymą suteikti leidimą;

Or. en

Pakeitimas 128
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) visuomenei kyla tam tikrų abejonių 
dėl Tarnybos vertinimo nagrinėjant 
prašymus suteikti leidimą, kai iš esmės 

(20) visuomenei kyla rimtų abejonių dėl 
Tarnybos vertinimo nagrinėjant prašymus 
suteikti leidimą, kai iš esmės remiamasi 
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remiamasi pramonės atliktais tyrimais. 
Tarnyba jau atlieka paiešką mokslinėje 
literatūroje, kad galėtų apsvarstyti kitus 
duomenis ir tyrimus, kurių yra dėl jai 
vertinti pateikto dalyko. Siekiant 
papildomai užtikrinti, kad Tarnyba galėtų 
susipažinti su visais svarbiais moksliniais 
duomenimis ir tyrimais, kurių yra dėl 
leidimo suteikimo procedūros dalyko, 
reikia numatyti konsultacijas su 
trečiosiomis šalimis siekiant nustatyti, ar 
yra kitų svarbių mokslinių duomenų ar 
tyrimų. Siekiant padidinti konsultacijų 
veiksmingumą, pagal šiame reglamente 
įtvirtintas skaidrumo taisykles 
konsultacijos turėtų vykti paskelbus 
pramonės atstovų pateiktus tyrimus, 
įtrauktus į prašymą suteikti leidimą;

pramonės atliktais tyrimais. Tarnyba jau 
atlieka paiešką mokslinėje literatūroje, kad 
galėtų apsvarstyti kitus duomenis ir 
tyrimus, kurių yra dėl jai vertinti pateikto 
dalyko. Siekiant papildomai užtikrinti, kad 
Tarnyba galėtų susipažinti su visais 
svarbiais moksliniais duomenimis ir 
tyrimais, kurių yra dėl leidimo suteikimo 
procedūros dalyko, reikia numatyti 
konsultacijas su trečiosiomis šalimis 
siekiant nustatyti, ar yra kitų svarbių 
mokslinių duomenų ar tyrimų. Siekiant 
padidinti konsultacijų veiksmingumą, 
pagal šiame reglamente įtvirtintas 
skaidrumo taisykles konsultacijos turėtų 
vykti paskelbus pramonės atstovų pateiktus 
tyrimus, įtrauktus į prašymą suteikti 
leidimą;

Or. fr

Pakeitimas 129
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) tyrimai, įskaitant bandymus, 
kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai 
siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti 
leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus 
teisės aktus, paprastai atitinka tarptautiniu 
lygmeniu pripažintus principus, kuriais 
sukuriamas vienodas jų kokybės pagrindas, 
visų pirma, susijęs su rezultatų 
atkuriamumu. Tačiau tam tikrais atvejais 
gali kilti taikytinų standartų laikymosi 
problemų, tad tokiam laikymuisi patikrinti 
įdiegtos nacionalinės sistemos. Reikėtų 
numatyti papildomas garantijas, kad 
plačioji visuomenė būtų tikra dėl tyrimų 
kokybės ir kad būtų sukurta išsamesnė 
audito sistema, kurią taikydama Komisija 
patvirtintų valstybių narių taikomas 
kontrolės priemones, susijusias su tų 

(21) tyrimai, įskaitant bandymus, 
kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai 
siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti 
leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus 
teisės aktus, paprastai atitinka tarptautiniu 
lygmeniu pripažintus principus, kuriais 
sukuriamas vienodas jų kokybės pagrindas, 
visų pirma, susijęs su rezultatų 
atkuriamumu. Tačiau tam tikrais atvejais 
gali kilti taikytinų standartų laikymosi 
problemų, tad tokiam laikymuisi patikrinti 
įdiegtos nacionalinės sistemos. Reikėtų 
numatyti papildomas garantijas, kad 
plačioji visuomenė būtų tikra dėl tyrimų 
kokybės ir kad būtų sukurta išsamesnė 
audito sistema, kurią taikydama Komisija, 
bendradarbiaudama su Europos 
Komisijos tarnyba „Sveikatos ir maisto 
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principų įgyvendinimu tyrimus ir 
bandymus atliekančiose laboratorijose;

saugos auditas ir analizė“ – Sveikatos ir 
maisto saugos GD, patvirtintų valstybių 
narių taikomas kontrolės priemones, 
susijusias su tų principų įgyvendinimu 
tyrimus ir bandymus atliekančiose 
laboratorijose;

Or. en

Pakeitimas 130
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) tyrimai, įskaitant bandymus, 
kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai 
siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti 
leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus 
teisės aktus, paprastai atitinka tarptautiniu 
lygmeniu pripažintus principus, kuriais 
sukuriamas vienodas jų kokybės pagrindas, 
visų pirma, susijęs su rezultatų 
atkuriamumu. Tačiau tam tikrais atvejais 
gali kilti taikytinų standartų laikymosi 
problemų, tad tokiam laikymuisi patikrinti 
įdiegtos nacionalinės sistemos. Reikėtų 
numatyti papildomas garantijas, kad 
plačioji visuomenė būtų tikra dėl tyrimų 
kokybės ir kad būtų sukurta išsamesnė 
audito sistema, kurią taikydama Komisija 
patvirtintų valstybių narių taikomas 
kontrolės priemones, susijusias su tų 
principų įgyvendinimu tyrimus ir 
bandymus atliekančiose laboratorijose;

(21) tyrimai, įskaitant bandymus, 
kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai 
siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti 
leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus 
teisės aktus, atitinka tarptautiniu lygmeniu 
pripažintus principus, kuriais sukuriamas
vienodas jų kokybės pagrindas, visų pirma, 
susijęs su rezultatų atkuriamumu. Tačiau 
tam tikrais atvejais gali kilti taikytinų 
standartų laikymosi problemų, tad tokiam 
laikymuisi patikrinti įdiegtos nacionalinės 
sistemos. Reikėtų numatyti papildomas 
garantijas, kad plačioji visuomenė būtų 
tikra dėl tyrimų kokybės ir kad būtų 
sukurta išsamesnė kontrolės ir audito 
sistema, kurią taikydama Komisija 
patvirtintų valstybių narių ir trečiųjų šalių 
taikomas kontrolės priemones, susijusias su 
tų principų įgyvendinimu tyrimus ir 
bandymus atliekančiose laboratorijose;

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas atlieka savo auditus ne tik ES, bet ir 
trečiosiose šalyse, todėl šios šalys taip pat turėtų būti įtrauktos, kad tarp laboratorijų būtų 
užtikrinta kokybė ir vienodos sąlygos.
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Pakeitimas 131
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos 
piliečiams. Laikantis principo, kad būtent 
pramonė turi įrodyti Sąjungos 
reikalavimų laikymąsi, svarbu sukurti 
papildomą patvirtinimo priemonę siekiant 
aptarti konkrečius didelės visuomeninės 
svarbos atvejus, kai saugos klausimais yra 
prieštaringų nuomonių, t. y. užsakyti 
papildomus tyrimus siekiant patvirtinti 
rizikai vertinti naudojamus įrodymus. 
Atsižvelgiant į tai, kad tai bus 
finansuojama iš Sąjungos biudžeto ir kad 
tokios išimtinės patvirtinimo priemonės 
naudojimas turėtų būti proporcingas, 
tokius patvirtinamuosius tyrimus turėtų 
užsakyti Komisija. Derėtų atsižvelgti į tai, 
kad tam tikrais atvejais užsakomų tyrimų 
taikymo sritis turėtų būti platesnė nei 
nagrinėjamų įrodymų (pavyzdžiui, kai 
paaiškėja, kad yra naujų mokslinių 
pokyčių);

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 132
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
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svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 
tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, 
kad tai bus finansuojama iš Sąjungos 
biudžeto ir kad tokios išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų 
atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais 
užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti 
platesnė nei nagrinėjamų įrodymų 
(pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų 
mokslinių pokyčių);

būtina sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti bent atvejus, kai 
saugos klausimais yra abejonių ar 
prieštaringų nuomonių ir galima rizika, 
t. y. užsakyti papildomus nepriklausomus 
tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, 
kad tai bus finansuojama iš Sąjungos 
biudžeto ir kad tokios išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus turėtų užsakyti Komisija, visų 
pirma pilietinei visuomenei paprašius.
Derėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrais 
atvejais užsakomų tyrimų taikymo sritis 
turėtų būti platesnė nei nagrinėjamų 
įrodymų (pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad 
yra naujų mokslinių pokyčių);

Or. en

Pagrindimas

Kaip minėta, maisto sauga yra svarbiausias piliečių interesas. Kartu su Europos Komisija, 
griežtai apibrėžtomis sąlygomis, piliečiams turėtų būti leidžiama kelti ir nukreipti savo 
susirūpinimą į konkrečius klausimus. Tokiu būdu bus išgirstas jų balsas, ir piliečių pinigai 
bus išleisti atsižvelgiant į jų prašymus.

Pakeitimas 133
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius 
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 
tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius 
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 
tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
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naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, 
kad tai bus finansuojama iš Sąjungos 
biudžeto ir kad tokios išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų 
atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais 
užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti 
platesnė nei nagrinėjamų įrodymų 
(pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų 
mokslinių pokyčių);

naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, 
kad tai bus finansuojama iš Sąjungos 
biudžeto ir kad tokios išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų 
atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais 
užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti 
platesnė nei nagrinėjamų įrodymų 
(pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų 
mokslinių pokyčių). Šia iniciatyva, susieta 
su gausia tam tikrų Parlamento narių, 
pasiryžusių įrodyti Tarnybos 
nepriklausomumo trūkumą, veikla, 
reikalaujama iš esmės peržiūrėti Tarnybos 
rizikos vertinimo procedūras;

Or. fr

Pakeitimas 134
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius 
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 
tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, 
kad tai bus finansuojama iš Sąjungos 
biudžeto ir kad tokios išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų 
atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais 
užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti 
platesnė nei nagrinėjamų įrodymų 
(pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų 

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius 
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 
tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
naudojamus įrodymus. Išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas ir neturėtų pakeisti 
atsargumo principo taikymo esant mokslo 
abejonėms. Komisijai, valstybėms narėms 
ir Europos Parlamentui turėtų būti 
suteikta galimybė prašyti Tarnybos atlikti
tokius patvirtinamuosius tyrimus. Derėtų 
atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais 
užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti 
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mokslinių pokyčių); platesnė nei nagrinėjamų įrodymų 
(pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų 
mokslinių pokyčių);

Or. en

Pakeitimas 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius 
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 
tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, 
kad tai bus finansuojama iš Sąjungos 
biudžeto ir kad tokios išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų 
atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais 
užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti 
platesnė nei nagrinėjamų įrodymų 
(pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų 
mokslinių pokyčių);

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius 
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 
tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, 
kad tai bus finansuojama iš Sąjungos 
biudžeto ir kad tokios išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus turėtų užsakyti Tarnyba, jei yra 
prieštaringų nuomonių dėl saugos 
klausimų, duomenų trūkumo ir (arba) 
mokslo abejonių. Derėtų atsižvelgti į tai, 
kad tam tikrais atvejais užsakomų tyrimų 
taikymo sritis turėtų būti platesnė nei 
nagrinėjamų įrodymų (pavyzdžiui, kai 
paaiškėja, kad yra naujų mokslinių 
pokyčių);

Or. en

Pakeitimas 136
Mireille D'Ornano
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius 
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 
tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, 
kad tai bus finansuojama iš Sąjungos 
biudžeto ir kad tokios išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų 
atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais 
užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti 
platesnė nei nagrinėjamų įrodymų 
(pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų 
mokslinių pokyčių);

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius 
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 
tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
naudojamus įrodymus. Nepaisant to, kad 
tai bus finansuojama iš Sąjungos biudžeto 
ir kad tokios išimtinės patvirtinimo 
priemonės naudojimas turėtų būti 
proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus nebūtinai turi užsakyti Komisija, 
juos taip pat gali užsakyti valstybė narė.
Derėtų atsižvelgti į tai, kad tam tikrais 
atvejais užsakomų tyrimų taikymo sritis 
turėtų būti platesnė nei nagrinėjamų 
įrodymų (pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad 
yra naujų mokslinių pokyčių);

Or. fr

Pakeitimas 137
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius 
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius 
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 
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tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, 
kad tai bus finansuojama iš Sąjungos 
biudžeto ir kad tokios išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų 
atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais 
užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti 
platesnė nei nagrinėjamų įrodymų 
(pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų 
mokslinių pokyčių);

tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, 
kad tai bus finansuojama iš Sąjungos 
biudžeto ir kad tokios išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus turėtų užsakyti Tarnyba, 
pasitarusi su Komisija. Derėtų atsižvelgti į 
tai, kad tam tikrais atvejais užsakomų 
tyrimų taikymo sritis turėtų būti platesnė 
nei nagrinėjamų įrodymų (pavyzdžiui, kai 
paaiškėja, kad yra naujų mokslinių 
pokyčių);

Or. en

Pakeitimas 138
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) maisto sauga yra opus klausimas, 
kuris itin rūpi visiems Sąjungos piliečiams. 
Laikantis principo, kad būtent pramonė turi 
įrodyti Sąjungos reikalavimų laikymąsi, 
svarbu sukurti papildomą patvirtinimo 
priemonę siekiant aptarti konkrečius 
didelės visuomeninės svarbos atvejus, kai 
saugos klausimais yra prieštaringų 
nuomonių, t. y. užsakyti papildomus 
tyrimus siekiant patvirtinti rizikai vertinti 
naudojamus įrodymus. Atsižvelgiant į tai, 
kad tai bus finansuojama iš Sąjungos 
biudžeto ir kad tokios išimtinės 
patvirtinimo priemonės naudojimas turėtų 
būti proporcingas, tokius patvirtinamuosius 
tyrimus turėtų užsakyti Komisija. Derėtų 
atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais 
užsakomų tyrimų taikymo sritis turėtų būti 
platesnė nei nagrinėjamų įrodymų 
(pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad yra naujų 
mokslinių pokyčių);

(22) maisto sauga yra pagrįstai opus 
klausimas, kuris itin rūpi visiems Sąjungos 
piliečiams. Laikantis principo, kad būtent 
pramonė turi įrodyti Sąjungos reikalavimų 
laikymąsi, svarbu sukurti papildomą 
patvirtinimo priemonę siekiant aptarti 
konkrečius didelės visuomeninės svarbos 
atvejus, kai saugos klausimais yra 
prieštaringų nuomonių, t. y. užsakyti 
papildomus tyrimus siekiant patvirtinti 
rizikai vertinti naudojamus įrodymus. 
Atsižvelgiant į tai, kad tai bus 
finansuojama iš Sąjungos biudžeto ir kad 
tokios išimtinės patvirtinimo priemonės 
naudojimas turėtų būti proporcingas, tokius 
patvirtinamuosius tyrimus turėtų užsakyti 
Komisija. Derėtų atsižvelgti į tai, kad tam 
tikrais atvejais užsakomų tyrimų taikymo 
sritis turėtų būti platesnė nei nagrinėjamų 
įrodymų (pavyzdžiui, kai paaiškėja, kad 
yra naujų mokslinių pokyčių);

Or. fr
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Pakeitimas 139
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) siekiant padidinti visuomenės 
dalyvavimą ir suteikti piliečiams teisę 
nurodyti sprendimus priimantiems 
asmenims jiems susirūpinimą keliančius 
klausimus, Komisija tokiomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir vykdant Europos 
piliečių iniciatyvą turėtų sukurti 
mechanizmą, kuris suteiktų galimybę 
piliečiams prašyti užsakyti papildomus 
tyrimus, dėl kurių sprendžia Tarnyba. 
Pasikonsultavus su iniciatoriais ir 
Tarnyba, nustatomos tyrimų 
specifikacijos ir nedelsiant pradedamas 
užsakymo procesas;

Or. en

Pakeitimas 140
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad, nors Tarnyba padarė gana didelę 
pažangą skaidrumo srityje, rizikos 
vertinimo procesas, ypač vykdant su žemės 
ūkio maisto produktų grandine susijusią 
leidimo suteikimo procedūrą, ne visada 
laikomas visiškai skaidriu. Taip iš dalies 
yra dėl skirtingų skaidrumo ir 
konfidencialumo taisyklių, nustatytų ne tik 
Reglamente (EB) Nr. 178/2002, bet ir 
kituose Sąjungos teisės aktuose žemės ūkio 

(23) Sąjunga, būdama Orhuso 
konvencijos šalis, pripažino, kad, 
suteikiant visuomenei galimybes gauti 
informaciją ir dalyvauti priimant 
sprendimus aplinkosaugos srityje, gerėja 
priimamų sprendimų kokybė ir jų 
įgyvendinimas, visuomenei pateikiama 
daugiau informacijos apie aplinkosaugos 
problemas, taip pat sudaroma galimybė 
išreikšti savo susirūpinimą ir valstybės 
institucijoms atkreipti reikiamą dėmesį į 
šiuos visuomenės interesus. Tačiau atlikus 
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maisto produktų grandinės srityje. Jų 
sąveika gali padaryti poveikį rizikos 
vertinimo priimtinumui plačiajai 
visuomenei;

bendrųjų maistui skirtų teisės aktų 
tinkamumo patikrą paaiškėjo, kad, nors 
Tarnyba padarė gana didelę pažangą 
skaidrumo srityje, rizikos vertinimo 
procesas, ypač vykdant su žemės ūkio 
maisto produktų grandine susijusią leidimo 
suteikimo procedūrą, ne visada laikomas 
visiškai skaidriu. Taip iš dalies yra dėl 
skirtingų skaidrumo ir konfidencialumo 
taisyklių, nustatytų ne tik Reglamente (EB) 
Nr. 178/2002, bet ir kituose Sąjungos teisės 
aktuose žemės ūkio maisto produktų 
grandinės srityje. Jų sąveika gali padaryti 
poveikį rizikos vertinimo priimtinumui 
plačiajai visuomenei;

Or. en

Pakeitimas 141
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad, nors Tarnyba padarė gana didelę 
pažangą skaidrumo srityje, rizikos 
vertinimo procesas, ypač vykdant su žemės 
ūkio maisto produktų grandine susijusią 
leidimo suteikimo procedūrą, ne visada 
laikomas visiškai skaidriu. Taip iš dalies 
yra dėl skirtingų skaidrumo ir 
konfidencialumo taisyklių, nustatytų ne 
tik Reglamente (EB) Nr. 178/2002, bet ir 
kituose Sąjungos teisės aktuose žemės 
ūkio maisto produktų grandinės srityje. 
Jų sąveika gali padaryti poveikį rizikos 
vertinimo priimtinumui plačiajai 
visuomenei;

(23) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad, nors Tarnyba padarė gana didelę 
pažangą skaidrumo srityje, rizikos 
vertinimo procesas, ypač vykdant su žemės 
ūkio maisto produktų grandine susijusią 
leidimo suteikimo procedūrą, vis dar nėra 
pakankamai skaidrus;

Or. en
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Pakeitimas 142
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad, nors Tarnyba padarė gana didelę
pažangą skaidrumo srityje, rizikos 
vertinimo procesas, ypač vykdant su žemės 
ūkio maisto produktų grandine susijusią 
leidimo suteikimo procedūrą, ne visada 
laikomas visiškai skaidriu. Taip iš dalies 
yra dėl skirtingų skaidrumo ir 
konfidencialumo taisyklių, nustatytų ne tik
Reglamente (EB) Nr. 178/2002, bet ir 
kituose Sąjungos teisės aktuose žemės ūkio 
maisto produktų grandinės srityje. Jų
sąveika gali padaryti poveikį rizikos 
vertinimo priimtinumui plačiajai 
visuomenei;

(23) atlikus bendrųjų maistui skirtų 
teisės aktų tinkamumo patikrą paaiškėjo, 
kad, nors Tarnyba padarė pažangą 
skaidrumo srityje, rizikos vertinimo 
procesas, ypač vykdant su žemės ūkio 
maisto produktų grandine susijusią leidimo 
suteikimo procedūrą, nėra visiškai 
skaidrus. Taip iš dalies yra dėl skaidrumo
trūkumo, susijusio su rizikos vertinimu, ir 
konfidencialumo taisyklių, kurios yra 
svarbesnės už viešąjį interesą, kaip 
nustatyta ne tik Reglamento (EB) 
Nr. 1049/2001 4 straipsnyje, bet ir kituose 
Sąjungos teisės aktuose žemės ūkio maisto 
produktų grandinės srityje. Bendrosios 
taisyklės dėl galimybės susipažinti su 
dokumentais netaikymas ir sąveika su 
ribotu skaidrumu daro poveikį rizikos 
vertinimo priimtinumui plačiajai 
visuomenei;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti bent jau dabartinio lygio skaidrumą, Reglamento Nr. 1049/2001 4 
straipsnyje nustatyta nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti toliau taikoma.

Pakeitimas 143
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Orhuso konvencijoje nustatyta 
keletas visuomenės teisių, susijusių su 
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aplinka. Konvencijoje įtvirtinta kiekvieno 
asmens teisė gauti valdžios institucijų 
turimą informaciją apie aplinką, teisė 
dalyvauti priimant aplinkosaugos 
sprendimus ir teisė peržiūrėti procedūras, 
kuriomis leidžiama ginčyti viešuosius 
sprendimus, priimtus neatsižvelgiant į abi 
pirmiau minėtas teises ar apskritai 
aplinkosaugos srities teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 144
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) todėl būtina aktyviai didinti rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą. Reikėtų 
užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti 
su visais moksliniais duomenimis ir 
informacija, teikiamą siekiant pagrįsti 
prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos 
maistui skirtus teisės aktus ir kitus 
prašymus pateikti mokslinius duomenis 
kuo ankstesniame rizikos vertinimo 
proceso etape. Tačiau tas procesas 
neturėtų pažeisti galiojančių intelektinės 
nuosavybės teisių arba bet kokių Sąjungos 
maistui skirtų teisės aktų nuostatų, 
kuriomis apsaugomos novatorių 
padarytos investicijos renkant informaciją 
ir duomenis, kuriais siekiama pagrįsti 
atitinkamus prašymus suteikti leidimą;

(25) todėl būtina aktyviai didinti rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą. Reikėtų 
užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti 
su visais moksliniais duomenimis ir 
informacija, teikiamą siekiant pagrįsti 
prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos 
maistui skirtus teisės aktus ir kitus 
prašymus pateikti mokslinius duomenis 
kuo ankstesniame rizikos vertinimo 
proceso etape;

Or. en

Pakeitimas 145
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) todėl būtina aktyviai didinti rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą. Reikėtų 
užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti 
su visais moksliniais duomenimis ir 
informacija, teikiamą siekiant pagrįsti 
prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos 
maistui skirtus teisės aktus ir kitus 
prašymus pateikti mokslinius duomenis 
kuo ankstesniame rizikos vertinimo 
proceso etape. Tačiau tas procesas 
neturėtų pažeisti galiojančių intelektinės 
nuosavybės teisių arba bet kokių Sąjungos 
maistui skirtų teisės aktų nuostatų, 
kuriomis apsaugomos novatorių 
padarytos investicijos renkant informaciją 
ir duomenis, kuriais siekiama pagrįsti 
atitinkamus prašymus suteikti leidimą;

(25) todėl būtina aktyviai didinti rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą. Reikėtų 
užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti 
su visais moksliniais duomenimis ir 
informacija, teikiamą siekiant pagrįsti 
prašymus suteikti leidimą pagal Sąjungos 
maistui skirtus teisės aktus ir kitus 
prašymus pateikti mokslinius duomenis 
kuo ankstesniame rizikos vertinimo 
proceso etape. Šio reglamento nuostatose 
turėtų atsispindėti skaidrumo principo 
svarba pirminėje ES teisėje ir 
tarptautinėse sutartyse, kurias yra 
pasirašiusi ES, įskaitant Orhuso 
konvenciją;

Or. en

Pakeitimas 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) pasinaudojant Europos cheminių 
medžiagų agentūros apeliacine taryba 
kaip modeliu, kaip nustatyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH) 89–93 
straipsniuose, EFSA apeliacinė taryba 
turėtų būti įsteigta deleguotaisiais aktais;

Or. en

Pagrindimas

Tiek Europos vaistų agentūra (EMA), tiek EFSA turi tam tikrą apeliacinę tarybą. Tai suteikia 
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pareiškėjui galimybę iš naujo išnagrinėti nuomonę. Komisija turėtų deleguotaisiais aktais 
nustatyti tokią pačią galimybę EFSA.

Pakeitimas 147
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kai Tarnybos prašoma pateikti 
nuomonę dėl patvirtinimo procedūrų 
pagal Sąjungos maistui skirtus teisės 
aktus ir atsižvelgiant į jos prievolę 
užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti 
su visa patvirtinamąja informacija apie 
mokslinės veiklos rezultatus, Tarnyba 
turėtų vertinti konfidencialumo prašymus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu 
atskleidžiant informaciją užtikrinama 
tinkama pusiausvyra, atitinkamas 
visuomenės teises į rizikos vertinimo 
proceso skaidrumą reikėtų derinti su 
komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 tikslus;

(27) siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu 
atskleidžiant informaciją užtikrinama 
tinkama pusiausvyra, atitinkamas 
visuomenės teises į rizikos vertinimo 
proceso skaidrumą reikėtų derinti su 
komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 tikslus, susijusius su aukšto 
lygio žmonių gyvenimo ir sveikatos 
apsauga, vartotojų interesų apsauga, taip 
pat gyvūnų sveikatos ir gerovės apsauga, 
augalų sveikatos ir aplinkos apsauga;

Or. en
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Pagrindimas

Reglamento Nr. 178/2002/ES 5 straipsnio 1 dalies formuluotė.

Pakeitimas 149
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu 
atskleidžiant informaciją užtikrinama 
tinkama pusiausvyra, atitinkamas 
visuomenės teises į rizikos vertinimo 
proceso skaidrumą reikėtų derinti su 
komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 tikslus;

(27) siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu 
atskleidžiant informaciją užtikrinama 
tinkama pusiausvyra, atitinkamas 
visuomenės teises į rizikos vertinimo 
proceso skaidrumą reikėtų derinti su 
komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 tikslus, jeigu pareiškėjas gali 
įrodyti, kad tam tikros informacijos 
atskleidimas tikrai gali pakenkti jo 
komerciniams interesams;

Or. fr

Pakeitimas 150
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu 
atskleidžiant informaciją užtikrinama 
tinkama pusiausvyra, atitinkamas 
visuomenės teises į rizikos vertinimo 
proceso skaidrumą reikėtų derinti su 
komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 tikslus;

(27) šiuo reglamentu siekiama padaryti 
visuomenės teisę susipažinti su Tarnybos 
dokumentais kaip galima veiksmingesne, 
skatinti aktyvų jų skelbimą, ir jis turi būti 
skaitomas kartu su Reglamentais (EB) 
Nr. 1049/2001 ir Nr. 1367/2006;

Or. en
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Pakeitimas 151
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu 
atskleidžiant informaciją užtikrinama 
tinkama pusiausvyra, atitinkamas 
visuomenės teises į rizikos vertinimo 
proceso skaidrumą reikėtų derinti su 
komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 tikslus;

(27) siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu 
atskleidžiant informaciją užtikrinama 
tinkama pusiausvyra, šiame reglamente 
turėtų būti atsižvelgiama į Orhuso 
konvencijos skaidrumo nuostatas ir jos 
visapusiškai įgyvendinamos, aiškiai 
nurodant, kaip šios nuostatos ir 
Reglamento (EB) Nr. 1367/2006 nuostatos 
taikomos atsižvelgiant į ES maisto srities 
teisės aktus;

Or. en

Pakeitimas 152
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu 
atskleidžiant informaciją užtikrinama 
tinkama pusiausvyra, atitinkamas 
visuomenės teises į rizikos vertinimo 
proceso skaidrumą reikėtų derinti su 
komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 tikslus;

(27) siekiant nustatyti, kokiu lygmeniu 
aktyviai atskleidžiant informaciją 
užtikrinama tinkama pusiausvyra, poreikis 
užtikrinti rizikos vertinimo proceso 
skaidrumą turėtų būti derinamas su 
komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 tikslus;

Or. en

Pakeitimas 153
Martin Häusling
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Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) šio reglamento nuostatomis dėl 
aktyvios informacijos sklaidos jokiu būdu 
nesiekiama apriboti Reglamentais 
Nr. 1049/2001 ir 1367/2006 suteiktų teisių 
apimties;

Or. en

Pakeitimas 154
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, iš jau turimos patirties matyti, kad 
tam tikra informacija paprastai laikoma 
slapta ir turėtų likti konfidenciali vykdant 
įvairias sektorių leidimo suteikimo 
procedūras. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 
reikėtų sudaryti horizontalųjį informacijos,
kurią atskleidus gali būti padaryta didelė 
žala komerciniams interesams ir kurios 
dėl to nereikėtų atskleisti visuomenei, 
sąrašą (toliau – bendrasis konfidencialios 
informacijos sąrašas). Tokią informaciją 
reikėtų atskleisti tik labai retais atvejais ir 
išskirtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis 
su numatomu poveikiu sveikatai ir skubia 
būtinybe apsaugoti žmonių sveikatą, 
gyvūnų sveikatą ar aplinką;

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, iš jau turimos patirties matyti, kad 
tam tikra informacija paprastai laikoma 
slapta ir turėtų, pateikus įmanomus 
patikrinti pagrindimus – kiekvienu atveju 
ir kiekvienam informacijos elementui, 
nurodant priežastį, kodėl paskelbimas 
turėtų reikšmingą, konkretų ir faktinį 
poveikį komercinio intereso apsaugai, likti 
konfidenciali vykdant įvairias sektorių 
leidimo suteikimo procedūras. Reglamente 
(EB) Nr. 178/2002 reikėtų sudaryti 
horizontalųjį baigtinį informacijos, kuri 
galėtų būti laikoma konfidencialia 
pateikus prašymą ir laikantis pirmiau 
nurodytos sąlygos, sąrašą (toliau –
bendrasis konfidencialios informacijos 
sąrašas). Tokią informaciją reikėtų 
atskleisti tik labai retais atvejais ir 
išskirtinėmis aplinkybėmis, jei taikomos 
skaidrumo principo išimtys. Net jei 
paskelbus informaciją būtų pakenkta 
ekonominės veiklos vykdytojo 
komerciniams interesams, informacija 
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negali būti laikoma slapta, jei pateikiamas 
prašymas susipažinti su dokumentais, 
atitinkantis informacijos atskleidimo 
sąlygas pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1367/2006 ir Reglamentą 
Nr. 1049/2001;

Or. en

Pakeitimas 155
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, iš jau turimos patirties matyti, 
kad tam tikra informacija paprastai 
laikoma slapta ir turėtų likti konfidenciali 
vykdant įvairias sektorių leidimo 
suteikimo procedūras. Reglamente (EB) 
Nr. 178/2002 reikėtų sudaryti horizontalųjį 
informacijos, kurią atskleidus gali būti 
padaryta didelė žala komerciniams 
interesams ir kurios dėl to nereikėtų 
atskleisti visuomenei, sąrašą (toliau –
bendrasis konfidencialios informacijos 
sąrašas). Tokią informaciją reikėtų 
atskleisti tik labai retais atvejais ir 
išskirtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis 
su numatomu poveikiu sveikatai ir skubia 
būtinybe apsaugoti žmonių sveikatą, 
gyvūnų sveikatą ar aplinką;

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, Reglamente (EB) Nr. 178/2002 
reikėtų sudaryti horizontalųjį informacijos, 
kurią atskleisti reikalaujama pagal 
Orhuso konvenciją ir Reglamente (EB) 
Nr. 1367/2006 išdėstytus principus arba 
siekiant apsaugoti gyvūnų ir žmonių 
sveikatą, sąrašą;

Or. en

Pakeitimas 156
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, iš jau turimos patirties matyti, kad 
tam tikra informacija paprastai laikoma 
slapta ir turėtų likti konfidenciali vykdant 
įvairias sektorių leidimo suteikimo 
procedūras. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 
reikėtų sudaryti horizontalųjį informacijos, 
kurią atskleidus gali būti padaryta didelė 
žala komerciniams interesams ir kurios dėl 
to nereikėtų atskleisti visuomenei, sąrašą 
(toliau – bendrasis konfidencialios 
informacijos sąrašas). Tokią informaciją 
reikėtų atskleisti tik labai retais atvejais ir 
išskirtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis 
su numatomu poveikiu sveikatai ir skubia 
būtinybe apsaugoti žmonių sveikatą, 
gyvūnų sveikatą ar aplinką;

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, iš jau turimos patirties matyti, kad 
tam tikra informacija paprastai laikoma 
slapta ir turėtų likti konfidenciali vykdant 
įvairias sektorių leidimo suteikimo 
procedūras. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 
reikėtų sudaryti bendrąjį horizontalųjį 
baigtinį informacijos, kurią atskleidus gali 
būti padaryta didelė žala komerciniams 
interesams ir kurios dėl to nereikėtų 
atskleisti visuomenei, sąrašą (toliau –
bendrasis konfidencialios informacijos 
sąrašas). Tačiau ši informacija gali būti 
laikoma slapta tik tuo atveju, jeigu jos 
sklaidai prieštaraujantis pareiškėjas, 
pateikęs įmanomus patikrinti 
pagrindimus, įrodo, kad aktyvi 
informacijos sklaida labai pakenktų 
atitinkamiems komerciniams interesams.
Skaidrumo principo išimtys turi būti 
griežtai aiškinamos. Bet kokiu atveju, net 
jei laikoma, kad informacijos paskelbimas 
pakenktų komerciniams interesams, 
informacija negali būti laikoma slapta, 
kai reikalaujama atskleisti šią informaciją 
ir yra viršesnis visuomenės interesas ją 
atskleisti;

Or. en

Pakeitimas 157
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, iš jau turimos patirties matyti, kad 

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, iš jau turimos patirties matyti, kad 
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tam tikra informacija paprastai laikoma 
slapta ir turėtų likti konfidenciali vykdant 
įvairias sektorių leidimo suteikimo 
procedūras. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 
reikėtų sudaryti horizontalųjį informacijos, 
kurią atskleidus gali būti padaryta didelė 
žala komerciniams interesams ir kurios 
dėl to nereikėtų atskleisti visuomenei, 
sąrašą (toliau – bendrasis konfidencialios 
informacijos sąrašas). Tokią informaciją 
reikėtų atskleisti tik labai retais atvejais ir 
išskirtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis 
su numatomu poveikiu sveikatai ir skubia 
būtinybe apsaugoti žmonių sveikatą, 
gyvūnų sveikatą ar aplinką;

tam tikra informacija paprastai laikoma 
slapta ir turėtų likti konfidenciali vykdant 
įvairias sektorių leidimo suteikimo 
procedūras. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 
reikėtų sudaryti horizontalųjį baigtinį
informacijos, kuri galėtų būti laikoma 
konfidencialia tuo pagrindu, kad ją
atskleidus gali būti padaryta didelė žala 
komercinių interesų apsaugai, sąrašą 
(toliau – bendrasis konfidencialios 
informacijos sąrašas). Atitinkama 
bendrovė, norėdama prašyti taikyti 
konfidencialumo nuostatas, turi įrodyti, 
pateikdama motyvus, kad savo iniciatyva 
vykdomas tokios informacijos 
atskleidimas padarys didelę žalą 
bendrovės komerciniams interesams. Vis 
dėlto tais atvejais, kai informaciją 
atskleisti itin svarbu dėl visuomenės 
intereso, konfidencialumo užtikrinti 
negalima;

Or. en

Pakeitimas 158
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, iš jau turimos patirties matyti, kad 
tam tikra informacija paprastai laikoma 
slapta ir turėtų likti konfidenciali vykdant 
įvairias sektorių leidimo suteikimo 
procedūras. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 
reikėtų sudaryti horizontalųjį informacijos, 
kurią atskleidus gali būti padaryta didelė 
žala komerciniams interesams ir kurios dėl 
to nereikėtų atskleisti visuomenei, sąrašą 
(toliau – bendrasis konfidencialios 
informacijos sąrašas). Tokią informaciją 
reikėtų atskleisti tik labai retais atvejais ir 

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, iš jau turimos patirties matyti, kad 
tam tikra informacija paprastai laikoma 
slapta ir turėtų likti konfidenciali vykdant 
įvairias sektorių leidimo suteikimo 
procedūras. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 
reikėtų sudaryti horizontalųjį informacijos, 
kurią atskleidus gali būti padaryta didelė 
žala komerciniams interesams ir kurios dėl 
to nereikėtų atskleisti visuomenei, sąrašą 
(toliau – bendrasis konfidencialios 
informacijos sąrašas). Tokią informaciją 
reikėtų atskleisti tik labai retais atvejais, 
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išskirtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis
su numatomu poveikiu sveikatai ir skubia
būtinybe apsaugoti žmonių sveikatą, 
gyvūnų sveikatą ar aplinką;

susijusiais su numatomu poveikiu 
sveikatai, būtinybe apsaugoti žmonių 
sveikatą, gyvūnų sveikatą ar aplinką ir kai 
yra viršesnis viešasis interesas;

Or. en

Pagrindimas

Pagal tokią formuluotę nauja tvarka lemtų mažesnį nei dabartinis skaidrumą.

Pakeitimas 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, iš jau turimos patirties matyti, kad 
tam tikra informacija paprastai laikoma 
slapta ir turėtų likti konfidenciali vykdant 
įvairias sektorių leidimo suteikimo 
procedūras. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 
reikėtų sudaryti horizontalųjį informacijos, 
kurią atskleidus gali būti padaryta didelė 
žala komerciniams interesams ir kurios dėl 
to nereikėtų atskleisti visuomenei, sąrašą 
(toliau – bendrasis konfidencialios 
informacijos sąrašas). Tokią informaciją 
reikėtų atskleisti tik labai retais atvejais ir 
išskirtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su 
numatomu poveikiu sveikatai ir skubia 
būtinybe apsaugoti žmonių sveikatą, 
gyvūnų sveikatą ar aplinką;

(28) atitinkamai, laikantis Sąjungos 
maistui skirtuose teisės aktuose numatytų 
procedūrų, susijusių su prašymais suteikti 
leidimą, iš jau turimos patirties matyti, kad 
tam tikra informacija paprastai laikoma 
slapta ir turėtų likti konfidenciali vykdant 
įvairias sektorių leidimo suteikimo 
procedūras. Reglamente (EB) Nr. 178/2002 
reikėtų sudaryti horizontalųjį informacijos, 
kurią atskleidus gali būti padaryta didelė 
žala komerciniams interesams ir kurios dėl 
to nereikėtų atskleisti visuomenei, sąrašą 
(toliau – bendrasis konfidencialios 
informacijos sąrašas). Tokią informaciją 
reikėtų atskleisti tik labai retais atvejais ir 
išskirtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su 
numatomu poveikiu sveikatai ir skubia 
būtinybe apsaugoti žmonių sveikatą, 
gyvūnų sveikatą ir gerovę ar aplinką;

Or. en

Pakeitimas 160
Anja Hazekamp
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) dėl aiškumo ir siekiant padidinti 
teisinį saugumą būtina nustatyti 
konkrečius procedūrinius reikalavimus, 
kurių reikia laikytis tvarkant informacijos 
prašymą, teikiamą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus vykdant leidimo 
suteikimo procedūras, kad tokia 
informacija būtų tvarkoma 
konfidencialiai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 161
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) taip pat būtina nustatyti konkrečius 
reikalavimus dėl asmens duomenų 
apsaugos siekiant užtikrinti rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą, atsižvelgiant 
į Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 45/200124 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 2016/67925. Taigi pagal šį reglamentą 
neturėtų būti skelbiami jokie asmens 
duomenys, nebent tai būtų būtina ir
proporcinga siekiant užtikrinti rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą, 
nepriklausomumą ir patikimumą, kartu 
užkertant kelią interesų konfliktams;

(30) taip pat būtina nustatyti konkrečius 
reikalavimus dėl asmens duomenų 
apsaugos siekiant užtikrinti rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą, atsižvelgiant 
į Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 45/2001 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 2016/679. Taigi pagal šį reglamentą 
asmens duomenys turėtų būti skelbiami, 
kai tai būtina siekiant užtikrinti rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą, 
nepriklausomumą ir patikimumą ir 
vadovaujamasi bendru interesu užtikrinti 
aukščiausią žmonių sveikatos, gyvūnų 
sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį;

__________________ __________________

24 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 

24 2000 m. gruodžio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių 
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duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, 
p. 1).

duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, 
p. 1).

25 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

25 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 162
Mireille D'Ornano

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) be to, siekiant įvertinti įvairių 
Tarnybai taikomų nuostatų veiksmingumą 
ir efektyvumą taip pat reikėtų numatyti 
Komisijos atliekamą Tarnybos vertinimą 
pagal Bendrąjį požiūrį į decentralizuotas 
agentūras. Atliekant vertinimą, visų pirma, 
turėtų būti peržiūrimos Mokslo komiteto ir 
mokslinių grupių narių atrankos 
procedūros vertinant jų skaidrumą, išlaidų 
efektyvumą ir tinkamumą siekiant 
užtikrinti nepriklausomumą ir 
kompetenciją ir užkirsti kelią interesų 
konfliktams;

(33) be to, siekiant įvertinti įvairių 
Tarnybai taikomų nuostatų veiksmingumą 
ir efektyvumą taip pat reikėtų numatyti 
Komisijos, valstybių narių ir nacionalinių 
sveikatos priežiūros institucijų atliekamą 
Tarnybos vertinimą pagal Bendrąjį požiūrį 
į decentralizuotas agentūras. Atliekant 
vertinimą, visų pirma, turėtų būti 
peržiūrimos Mokslo komiteto ir mokslinių 
grupių narių atrankos procedūros vertinant 
jų skaidrumą, išlaidų efektyvumą ir 
tinkamumą siekiant užtikrinti 
nepriklausomumą ir kompetenciją ir 
užkirsti kelią interesų konfliktams;

Or. fr

Pakeitimas 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) be to, siekiant įvertinti įvairių 
Tarnybai taikomų nuostatų veiksmingumą 
ir efektyvumą taip pat reikėtų numatyti 
Komisijos atliekamą Tarnybos vertinimą 
pagal Bendrąjį požiūrį į decentralizuotas 
agentūras. Atliekant vertinimą, visų pirma, 
turėtų būti peržiūrimos Mokslo komiteto ir 
mokslinių grupių narių atrankos 
procedūros vertinant jų skaidrumą, išlaidų 
efektyvumą ir tinkamumą siekiant 
užtikrinti nepriklausomumą ir 
kompetenciją ir užkirsti kelią interesų 
konfliktams;

(33) be to, siekiant įvertinti įvairių 
Tarnybai taikomų nuostatų veiksmingumą 
ir efektyvumą taip pat reikėtų atlikti 
nepriklausomą Tarnybos vertinimą. 
Atliekant vertinimą, visų pirma, turėtų būti 
peržiūrimos Mokslo komiteto ir mokslinių 
grupių narių atrankos procedūros vertinant 
jų skaidrumą, išlaidų efektyvumą ir 
tinkamumą siekiant užtikrinti 
nepriklausomumą ir kompetenciją ir 
užkirsti kelią interesų konfliktams;

Or. en

Pakeitimas 164
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) 7-ojoje ES aplinkosaugos veiksmų 
programoje buvo nurodyti metodai, 
kuriuos taikant galima ištirti cheminių 
medžiagų sudėtinį poveikį, o tai yra 
svarbiausia žmogaus sveikatai ir aplinkai. 
Kad būtų atsižvelgta į mišrų poveikį, 
reikia taikyti kompleksinį požiūrį, stiprinti 
Europos lygmens vertinimo agentūrų 
bendradarbiavimą ir apibrėžti tinkamas 
priemones;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma Europos cheminių medžiagų vertinimo procedūrą atlikti visuose 
atitinkamuose sektoriuose, laikantis suderinto požiūrio, o pagrindinis vaidmuo šioje srityje 
tenka EFSA. Be to, svarbu, kad vertintojai į savo veiklą įtrauktų mišraus poveikio vertinimą, 
kad būtų galima taikyti tinkamas valdymo priemones.
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Pakeitimas 165
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, 
susijusius su konfidencialia informacija, 
atitinkamas visuomenės teises į rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą, įskaitant 
teises pagal Orhuso konvenciją35, reikėtų 
derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos 
sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį.
Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 
2001/18/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti 
papildomą konfidencialią informaciją, be 
numatytosios Reglamente (EB) 
Nr. 178/2002;

Išbraukta.

__________________

35 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos 
klausimais nuostatų taikymo Bendrijos 
institucijoms ir organams (OL L 264, 
2006 9 25, p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Nepriimtina, kad dabartinės skaidrumo teisės bus susilpnintos.
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Pakeitimas 166
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, 
susijusius su konfidencialia informacija, 
atitinkamas visuomenės teises į rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą, įskaitant 
teises pagal Orhuso konvenciją35, reikėtų 
derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos 
sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį. 
Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 
2001/18/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti papildomą 
konfidencialią informaciją, be 
numatytosios Reglamente (EB) 
Nr. 178/2002;

(36) siekiant užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, 
susijusius su konfidencialia informacija, 
visuomenės teisę į naudą, kurią teikia 
aktyvus informacijos, susijusios su rizikos 
vertinimo procesu, atskleidimas, reikėtų 
derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos 
sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį. 
Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 
2001/18/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 siekiant sudaryti papildomą 
baigtinį konfidencialios informacijos, be 
numatytosios Reglamente (EB) 
Nr. 178/2002, sąrašą. Naujomis šio 
reglamento nuostatomis dėl aktyvios 
informacijos sklaidos ir prašymo dėl 
konfidencialumo vertinimo Tarnyboje 
jokiu būdu nesiekiama apriboti
Reglamentais Nr. 1049/2001 ir 1367/2006 
suteiktų teisių apimties;

__________________ __________________

35 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

35 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 167
Guillaume Balas
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, 
susijusius su konfidencialia informacija, 
atitinkamas visuomenės teises į rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą, įskaitant
teises pagal Orhuso konvenciją35, reikėtų 
derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos 
sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį. 
Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 
2001/18/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti papildomą 
konfidencialią informaciją, be 
numatytosios Reglamente (EB) 
Nr. 178/2002;

(36) siekiant užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, 
susijusius su konfidencialia informacija, 
atitinkamas visuomenės teises į skaidrumą, 
įskaitant teisę į naudą, kurią teikia aktyvus 
informacijos, susijusios su rizikos 
vertinimo procesu, skleidimas, reikėtų 
derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos 
sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį. 
Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 
2001/18/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti papildomą 
konfidencialią informaciją, be 
numatytosios Reglamente (EB) 
Nr. 178/2002. Jokiomis aplinkybėmis 
naujos nuostatos dėl aktyvios sklaidos 
neturėtų apriboti Reglamentais 
Nr. 1049/2001 ir 1367/2006 suteikiamų 
teisių gauti informaciją, kai to prašoma;

__________________ __________________

35 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

35 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 168
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, 
susijusius su konfidencialia informacija, 
atitinkamas visuomenės teises į rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą, įskaitant 
teises pagal Orhuso konvenciją35, reikėtų 
derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos 
sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį.
Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 
2001/18/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti 
papildomą konfidencialią informaciją, be 
numatytosios Reglamente (EB) 
Nr. 178/2002;

(36) siekiant užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, 
susijusius su konfidencialia informacija, 
komercinių pareiškėjų teises reikėtų 
derinti su pareiga aktyviai atskleisti ES 
institucijų turimą informaciją bei
atitinkamomis visuomenės teisėmis į 
rizikos vertinimo proceso skaidrumą pagal 
Orhuso konvenciją35, kartu su teise 
susipažinti su dokumentais pateikus 
prašymą pagal Reglamentą Nr. 1049/2001 
ir Reglamentą Nr. 1367/2006, kaip 
išaiškino Teisingumo Teismas35;

__________________ __________________

35 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

35 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Pirminė formuluotė gali būti klaidingai aiškinama, o naujos taisyklės neturėtų turėti įtakos 
visuomenės teisėms susipažinti su dokumentais ir informacija.

Pakeitimas 169
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) siekiant užtikrinti, kad būtų 
atsižvelgiama į sektoriaus ypatumus, 
susijusius su konfidencialia informacija, 
atitinkamas visuomenės teises į rizikos 
vertinimo proceso skaidrumą, įskaitant 
teises pagal Orhuso konvenciją35, reikėtų 
derinti su komercinių pareiškėjų teisėmis, 
atsižvelgiant į konkrečius Sąjungos 
sektorių teisės aktų tikslus ir įgytą patirtį.
Be to, reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 
2001/18/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009 siekiant nustatyti 
papildomą konfidencialią informaciją, be 
numatytosios Reglamente (EB) 
Nr. 178/2002;

(36) siekiant užtikrinti rizikos vertinimo 
proceso skaidrumo veiksmingumą, 
įskaitant teises pagal Orhuso konvenciją, 
reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 
2001/18/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1829/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1831/2003, Reglamentą (EB) 
Nr. 1935/2004 ir Reglamentą (EB) 
Nr. 1107/2009, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas skubiai atskleisti 
konkrečią su šiais reglamentais susijusią 
informaciją apie sveikatą ir aplinką.
Naujomis nuostatomis dėl aktyvios 
sklaidos nepažeidžiamos teisės susipažinti 
su informacija, nustatytos Reglamentais 
(EB) Nr. 1049/2001 ir 1367/2006;

__________________ __________________

35 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

35 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl 
teisės gauti informaciją, visuomenės 
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės 
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais 
nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir 
organams (OL L 264, 2006 9 25, p. 13).

Or. en

Pagrindimas

Galiojančiuose teisės aktuose nustatytas tam tikras skaidrumo lygis, kuris neturėtų būti 
apribotas dėl komercinių pareiškėjų teisių. Patirtis parodė, kad piliečiams ir valdžios 
institucijoms reikalinga geresnė prieiga prie informacijos ir didesnis skaidrumas, siekiant 
užtikrinti didesnį veiksmingumą.

Pakeitimas 170
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) atliekant bendrųjų maisto 
produktams skirtų teisės aktų tinkamumo 
patikrą taip pat pabrėžta, kad rizikos 
valdymo procesas nėra skaidrus. Reikia 
geriau informuoti visuomenę apie 
svarstomas rizikos valdymo galimybes, 
vartotojų ir gyvūnų sveikatos bei aplinkos 
apsaugos lygį, kurį galima pasiekti 
kiekviena iš šių galimybių, taip pat apie 
kitus veiksnius, išskyrus rizikos vertinimo 
rezultatus, į kuriuos atsižvelgia rizikos 
valdytojai, ir tai, kaip jie yra derinami 
tarpusavyje sprendimų priėmimo procese;

Or. en

Pakeitimas 171
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekiant toliau stiprinti rizikos 
vertintojų ir rizikos valdytojų ryšį Sąjungos 
ir nacionaliniu lygmenimis ir didinti 
pranešimo apie riziką darnumą ir 
nuoseklumą, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties 290 straipsnį kad ji galėtų priimti 
bendrąjį planą pranešimo apie riziką srityje 
su žemės ūkio maisto produktų grandine 
susijusiais klausimais. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 

(37) siekiant toliau stiprinti rizikos 
vertintojų ir rizikos valdytojų ryšį Sąjungos 
ir nacionaliniu lygmenimis ir ryšį su kitais 
suinteresuotaisiais subjektais maisto 
grandinėje, pvz., ekonominės veiklos 
vykdytojais, vartotojų ir kitomis pilietinės 
visuomenės organizacijomis, Komisijai 
reikėtų suteikti įgaliojimus priimti teisės 
aktus pagal Sutarties 290 straipsnį kad ji 
galėtų priimti bendrąjį planą pranešimo 
apie riziką srityje su žemės ūkio maisto 
produktų grandine susijusiais klausimais. 
Bendrajame pranešimo apie riziką plane 
nustatomos praktinės priemonės, 
kuriomis visuomenei būtų sudarytos 
sąlygos susipažinti su būtina informacija, 
kad būtų pasiektas aukštas rizikos 
valdymo proceso skaidrumo lygis. Todėl 
ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
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dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

taip pat ir su ekspertais, ir kad šios 
konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. 
balandžio 13 d. Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnės teisėkūros 
nustatytais principais. Visų pirma siekiant 
užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 
atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 
ir Taryba visus dokumentus gauna tuo 
pačiu metu kaip ir valstybių narių 
ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 
suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 
ekspertų grupių, kurios atlieka su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, posėdžiuose;

Or. en

Pakeitimas 172
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) siekiant toliau stiprinti rizikos 
vertintojų ir rizikos valdytojų ryšį Sąjungos 
ir nacionaliniu lygmenimis ir didinti 
pranešimo apie riziką darnumą ir 
nuoseklumą, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus priimti teisės aktus pagal 
Sutarties 290 straipsnį kad ji galėtų priimti 
bendrąjį planą pranešimo apie riziką srityje 
su žemės ūkio maisto produktų grandine 
susijusiais klausimais. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

(37) siekiant gerinti rizikos vertintojų ir 
rizikos valdytojų tarpusavio keitimąsi 
informacija rizikos analizės procese
Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, taip 
pat su maisto grandinės ekonominės 
veiklos vykdytojais, vartotojų ir kitomis 
pilietinės visuomenėmis organizacijomis, 
Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 
priimti teisės aktus pagal Sutarties 290 
straipsnį kad ji galėtų priimti bendrąjį 
planą pranešimo apie riziką srityje su 
žemės ūkio maisto produktų grandine 
susijusiais klausimais. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais, ir kad šios konsultacijos vyktų 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
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valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Or. en

Pakeitimas 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) informacijos, kuri turėtų būti 
skelbiama, tipas nedaro poveikio 2001 m. 
gegužės 30 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1049/2001 
dėl galimybės visuomenei susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir 
Komisijos dokumentais, nacionaliniams 
ar Sąjungos teisės aktams dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su oficialiais 
dokumentais;

Or. en

Pagrindimas

Reglamente Nr. 1049/2001 nurodyta, kad prašymą dėl galimybės susipažinti su oficialiu 
dokumentu galima atmesti tik tuo atveju, jei institucija prieina prie išvados, kad informacijai 
taikoma bet kuri iš 4 straipsnyje numatytų išimčių.

Pakeitimas 174
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) be to, bendrajame pranešimo apie 
riziką plane nustatomos praktinės 
priemonės, kuriomis visuomenei 
sudaromos sąlygos susipažinti su būtina 
informacija, kad būtų pasiektas aukštas 
rizikos valdymo proceso skaidrumo lygis;

Or. en

Pakeitimas 175
Jytte Guteland

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) nuostatos, susijusios su tuo, kokia 
informacija turėtų būti skelbiama, nedaro 
poveikio Reglamentui (EB) 
Nr. 1049/2001, taip pat nacionalinės ar 
Sąjungos teisės aktams dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su oficialiais 
dokumentais;

Or. en

Pakeitimas 176
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) atsižvelgiant į tai, kad 7-ajame 
Europos aplinkosaugos veiksmų plane 
nustatytas prioritetas – priimti bendrą 
metodiką, kurią taikant būtų galima 
nustatyti, analizuoti „bendrą poveikį“ ir 
užkirsti jam kelią naudojant chemines 
medžiagas, reikėtų skirti pakankamai lėšų 
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šiam poveikiui ištirti ir sustiprinti 
bendradarbiavimą tarp valstybių narių 
agentūrų;

Or. en

Pakeitimas 177
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40a) iš pastarųjų su maisto sauga 
susijusių įvykių matyti, kad 
nepaprastosios padėties atvejams būtina 
nustatyti atitinkamas priemones, kuriomis 
užtikrinama, kad, kilus rimtam pavojui 
žmonių bei gyvūnų sveikatai ar aplinkai, 
visiems maisto produktams, 
neatsižvelgiant į jų rūšį bei kilmę, ir 
visiems pašarams būtų taikomos 
bendrosios priemonės. Taikant šį 
visapusišką požiūrį dėl priemonių, 
kuriomis užtikrinama maisto sauga 
nepaprastosios padėties atveju, sudaromos 
sąlygos imtis efektyvių veiksmų ir užkirsti 
kelią dirbtiniems skirtumams sprendžiant 
su maisto produktais ar pašarais susijusio 
rimto pavojaus klausimą, įskaitant 
suderintos ir bendros įspėjimų apie maisto 
produktus sistemos valdymo procedūros 
nustatymą;

Or. es

Pagrindimas

Reglamentu Nr. 178/2002 (50–54 straipsniai) nustatyta Skubių pranešimų apie nesaugų 
maistą ir pašarus sistema (RASFF), taip pat pagrindinės nuostatos dėl jos taikymo srities ir 
veikimo. Vėliau aptikta trūkumų, dėl kurių reikėjo peržiūrėti sistemą. Šiuo tikslu priimtas 
Reglamentas Nr. 16/2011, į kurį nebuvo įtraukta suderinta visų valstybių narių veiksmų 
įgyvendinimo procedūra, todėl buvo būtina sustiprinti Komisijos įgaliojimus įspėjimų 
valdymo srityje. Būtina sukurti bendrą, privalomą ir sustiprintą įspėjimų apie maisto 
produktus valdymo sistemą.
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Pakeitimas 178
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- 1a) po 2 konstatuojamosios dalies 
įterpiama ši konstatuojamoji dalis:

„kadangi maisto produktai tiesiogiai 
susiję, pirma, su piliečių sveikata ir, 
antra, su Europos Sąjungos pajėgumu 
apsirūpinti maistu, reikia taikyti Bendrijos 
pirmenybės principą, kuris apibrėžtas kaip 
palankesnių sąlygų teikimas Europos 
Sąjungoje pagamintoms prekėms, siekiant 
skatinti valstybę narę užtikrinti, kad 
prekės būtų tiekiamos iš jos partnerių, o 
ne iš pasaulio rinkos vedant derybas dėl 
prekybos;“;

Or. fr

Pakeitimas 179
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- 1a) po 4 konstatuojamosios dalies 
įterpiama ši konstatuojamoji dalis:

„Europos Sąjunga, pasirašydama 
prekybos susitarimus, turi užtikrinti, kad 
trečiųjų šalių teisės aktai, kuriais 
reglamentuojami maisto produktai, būtų 
užtikrintas bent jau toks pat maisto 
saugos lygis kaip ES teisės aktais, kad 
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būtų garantuota vartotojų sauga ir būtų 
sudarytos vienodos konkurencijos su 
Europos produktais sąlygos;“;

Or. fr

Pakeitimas 180
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 1 straipsnio 2 dalis iš dalies 
keičiama taip:

„2. Taikant 1 dalį, šiame reglamente 
Bendrijos ir nacionaliniu lygmenimis, taip 
pat tarptautiniu lygmeniu, kai Europos 
Sąjunga ir trečiosios šalys pasirašo 
prekybos susitarimus, nustatomi bendrieji 
maisto ir pašaro, taip pat konkretūs 
maisto ir pašaro saugos reglamentavimo 
principai.“;

Or. fr

Pakeitimas 181
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 4 straipsnis iš dalies keičiamas 
taip:

„Įterpiama 5 dalis:

1. Šis skyrius yra susijęs su visais 
maisto arba maistui skirtų gyvūnų pašarų 
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gamybos, perdirbimo ir paskirstymo 
etapais.

2. 5–10 straipsniuose nustatyti 
bendrieji principai sudaro pagrindinę 
horizontalaus pobūdžio sistemą, kurios, 
imantis priemonių, būtina laikytis.

3. Dabartiniai teisės aktų, kuriais 
reglamentuojami maisto produktai, 
principai ir procedūros nustatomi kuo 
skubiau, ne vėliau kaip iki 2007 m. sausio 
1 d., kad būtų laikomasi 5–10 straipsnių
nuostatų.

4. Iki to laiko, šio straipsnio 2 daliai 
taikant nukrypti leidžiančią nuostatą, 
dabartiniai teisės aktai įgyvendinami 
atsižvelgiant į 5–10 straipsniuose 
nustatytus principus.

5. Sudarant prekybos susitarimus 
Komisija turi kuo geriau užtikrinti, kad 
trečiųjų šalių prekybos partneriai 
laikytųsi šiame skyriuje nurodytų 
principų.“;

Or. fr

Pakeitimas 182
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 a punktas (naujas)Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 5 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip: 

„5 straipsnis

1. Maistui skirtais teisės aktais 
siekiama vieno arba daugiau bendrųjų 
tikslų: aukšto lygio žmonių sveikatos 
apsaugos ir vartotojų interesų apsaugos, 
įskaitant sąžiningos prekybos maistu 
praktiką, prireikus atsižvelgiant į gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir 
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aplinkos apsaugą. Šie tikslai ypač 
svarbūs, kai kyla rimtas pavojus 
sveikatai.“;

Or. es

Pagrindimas

Patirtis parodė, kad EFSA teko užduotys, nutolusios nuo šio teisės akto taikymo srities, visų 
pirma gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos apsaugos srityje, kurios ne visada tiesiogiai 
susijusios su maisto sauga ir prieštarauja kitų agentūrų užduotims. Būtina atskirti abu 
aspektus ir įtraukti tik gyvūnų gerovę ir augalų apsaugą, kai kalbama apie rimtą pavojų 
sveikatai.

Pakeitimas 183
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 6 straipsnio 1 dalis iš dalies 
keičiama taip:

„1. Norint pasiekti pagrindinį tikslą, t. 
y. aukštą žmonių sveikatos ir gyvenimo 
apsaugos bei aplinkos lygį, maisto 
produktus reglamentuojantys įstatymai 
turi remtis rizikos analize, išskyrus tuos 
atvejus, kai tai neatitinka aplinkybių arba 
priemonės pobūdžio.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pridedami žodžiai „bei aplinkos“. Kadangi bendrieji maisto produktams skirti 
teisės aktai taip pat apima tokius klausimus kaip GMO ir pesticidai, taip pat reikėtų paminėti 
ir aplinką. Leidimas auginti arba išleisti į apyvartą genetiškai modifikuotus organizmus, 
augalus ar gyvūnus, taip pat leidimas naudoti pesticidų veikliąsias medžiagas turi didelį 
poveikį gamtai ir žmonių sveikatai. Žmonių sveikatos apsauga yra ES aplinkos politikos dalis.
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Pakeitimas 184
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

„2. „Rizikos vertinimas remiasi visa 
turima moksline informacija, o vertinama 
laikantis savarankiškumo, objektyvumo ir 
skaidrumo principų.“;

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį 
priėmus reikės padaryti atitinkamus viso 
teksto pakeitimus.)

Or. en

Pagrindimas

Dėl glifosato pareiškėjas pateikė tik 52 proc. turimų mokslinių publikacijų kartu su savo 
paties atliktais tyrimais. Remiantis Vokietijos federalinio rizikos vertinimo instituto Klimisch 
skale („Klimisch score“), EFSA pranešėjas daugumą šių tyrimų priskyrė „ribotai 
patikimiems“, turintiems mažai įtakos vertinimo rezultatams. Dėl to EFSA labiau atsižvelgia į 
paties pareiškėjo atliktus tyrimus. Rizikos analizėje neturėtų būti leidžiama atmesti specialistų 
patikrintų leidinių.

Pakeitimas 185
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos -1a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

„1. „Ypatingomis aplinkybėmis, kai, 
įvertinus turimą informaciją, yra 
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nustatoma kenksmingo poveikio sveikatai 
galimybė, tačiau mokslas abejoja, 
laukiant tolesnės išsamesniam rizikos 
vertinimui reikalingos mokslinės 
informacijos, priimamos rizikos valdymo 
priemonės, užtikrinančios Bendrijos 
pasirinktą aukštą sveikatos apsaugos 
lygį.“;

Or. en

Pagrindimas

Vietoje „gali būti priimamos“ rašoma „priimamos“. Glifosato byloje atsargumo principu 
turėjo būti vadovaujamasi EFSA ir Komisijos sprendimų priėmimo procese, nes, remiantis 7 
straipsniu, „yra nustatoma kenksmingo poveikio sveikatai galimybė, tačiau mokslas abejoja“. 
Vietoj „laikinųjų rizikos valdymo priemonių“ (7 straipsnis) institucijos, atrodo, taikė principą 
„bet kokia abejonė turėtų būti naudinga medžiagai“. Todėl laikinosios rizikos valdymo 
priemonės turi būti, o ne „gali būti“ taikomos, kai taikomas atsargumo principas.

Pakeitimas 186
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8 a straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešant apie riziką siekiama toliau 
išvardytų tikslų, atsižvelgiant į atitinkamas 
rizikos vertintojų ir rizikos valdytojų 
funkcijas:

Pranešant apie riziką prisidedama prie 
pagrindinio reglamento tikslo – siekti
toliau išvardytų pranešimo apie riziką 
tikslų, atsižvelgiant į atitinkamas rizikos 
vertintojų ir rizikos valdytojų funkcijas:

Or. en

Pagrindimas

Pranešimo apie riziką tikslas visų pirma yra prisidėti prie pagrindinio teisės akto tikslo, t. y. 
užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir vartotojų interesų apsaugos lygį, ir siekti šio tikslo.
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Pakeitimas 187
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti konkrečių nagrinėjamų 
klausimų suvokimą ir supratimą visame
rizikos analizės procese;

a) skatinti konkrečių nagrinėjamų 
klausimų skaidrumą, suvokimą ir 
supratimą visuose rizikos analizės ir 
valdymo procesuose;

Or. en

Pakeitimas 188
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti nuoseklumą ir skaidrumą 
formuluojant rizikos valdymo 
rekomendacijas;

b) skatinti nuoseklumą ir skaidrumą 
formuluojant rizikos valdymo 
rekomendacijas, kad būtų galima pasiekti 
aukščiausią žmonių ir gyvūnų sveikatos 
bei aplinkos apsaugos lygį;

Or. en

Pakeitimas 189
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8 a straipsnio b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti nuoseklumą ir skaidrumą 
formuluojant rizikos valdymo 
rekomendacijas;

b) skatinti aukštą sveikatos ir 
aplinkos apsaugos lygį ir skaidrumą 
formuluojant rizikos valdymo 
rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 190
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti nuoseklumą ir skaidrumą 
formuluojant rizikos valdymo 
rekomendacijas;

b) skatinti nuoseklumą ir skaidrumą 
formuluojant rizikos valdymo 
rekomendacijas ir sprendimus;

Or. nl

Pakeitimas 191
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti nuoseklumą ir skaidrumą 
formuluojant rizikos valdymo
rekomendacijas;

b) skatinti nuoseklumą ir skaidrumą 
formuluojant rizikos valdymo galimybes ir 
rekomendacijas;

Or. en
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Pakeitimas 192
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8 a straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti nuoseklumą ir skaidrumą 
formuluojant rizikos valdymo 
rekomendacijas;

b) skatinti nuoseklumą, skaidrumą ir 
aiškumą formuluojant rizikos valdymo 
rekomendacijas;

Or. fr

Pakeitimas 193
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti nuoseklumą ir skaidrumą 
formuluojant rizikos valdymo 
rekomendacijas;

b) skatinti skaidrumą ir aiškumą
formuluojant rizikos valdymo galimybes ir 
rekomendacijas;

Or. en

Pakeitimas 194
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sukurti patikimą pagrindą rizikos 
valdymo sprendimams suprasti;

c) sukurti mokslinį pagrindą rizikos 
valdymo sprendimams suprasti, įskaitant 
informaciją apie:
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Or. en

Pakeitimas 195
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sukurti patikimą pagrindą rizikos 
valdymo sprendimams suprasti;

c) sukurti patikimą pagrindą rizikos 
valdymo sprendimams suprasti, įskaitant 
informaciją apie:

Or. en

Pakeitimas 196
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8 a straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sukurti patikimą pagrindą rizikos 
valdymo sprendimams suprasti;

c) sukurti patikimą mokslinį pagrindą 
rizikos valdymo sprendimams suprasti;

Or. fr

Pakeitimas 197
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sukurti patikimą pagrindą rizikos 
valdymo sprendimams suprasti;

c) sukurti patikimą mokslinį pagrindą 
rizikos valdymo sprendimams suprasti;

Or. en

Pakeitimas 198
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) svarstomas rizikos valdymo 
galimybes, įskaitant, jei reikia, galimybę 
priimti laikinąsias priemones, kaip 
apibrėžta šio reglamento 7 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 199
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) tai, kokiu mastu įvairios 
svarstomos rizikos valdymo galimybės 
atspindi rizikos vertinimo neapibrėžtumą, 
taip pat vartotojų bei gyvūnų ir aplinkos 
apsaugos lygį, kurį būtų galima pasiekti 
kiekviena iš šių galimybių;

Or. en
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Pakeitimas 200
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio c c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) kaip nustatyta šio reglamento 6 
straipsnio 3 dalyje, veiksnius, išskyrus 
rizikos vertinimo rezultatus, į kuriuos 
atsižvelgė rizikos valdytojai, ir kaip šie 
veiksniai buvo derinami tarpusavyje;

Or. en

Pakeitimas 201
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti visuomenei suprasti rizikos 
analizės procesą, kad ji labiau pasitikėtų jo 
rezultatais;

d) padėti visuomenei suprasti rizikos 
analizės procesą, kad ji labiau pasitikėtų jo 
rezultatais, įskaitant aiškios ir vienodos 
informacijos apie atitinkamas rizikos 
vertintojų ir rizikos valdytojų užduotis, 
įgaliojimus ir pareigas teikimą;

Or. nl

Pakeitimas 202
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padėti visuomenei suprasti rizikos 
analizės procesą, kad ji labiau pasitikėtų jo 
rezultatais;

d) padėti visuomenei suprasti rizikos 
analizės procesą, kad būtų užtikrinta 
didesnė jo rezultatų atskaitomybė;

Or. en

Pakeitimas 203
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti tinkamą visų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir

e) skatinti subalansuotą visų 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant maisto 
grandinės ekonominės veiklos vykdytojus, 
vartotojų ir kitas pilietinės visuomenės 
organizacijas, dalyvavimą ir

Or. en

Pakeitimas 204
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) skatinti tinkamą visų 
suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą ir

e) skatinti subalansuotą visų 
suinteresuotųjų subjektų, įskaitant maisto 
grandinės ekonominės veiklos vykdytojus, 
vartotojų ir kitas pilietinės visuomenės 
organizacijas, dalyvavimą ir
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Or. en

Pakeitimas 205
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti tinkamus informacijos 
mainus su suinteresuotaisiais subjektais 
apie riziką, susijusią su žemės ūkio maisto 
produktų grandine.

f) užtikrinti skaidrius ir lygiateisius
informacijos mainus su šiais 
suinteresuotaisiais subjektais apie riziką, 
susijusią su žemės ūkio maisto produktų 
grandine.

Or. en

Pakeitimas 206
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) užtikrinti tinkamus informacijos 
mainus su suinteresuotaisiais subjektais 
apie riziką, susijusią su žemės ūkio maisto 
produktų grandine.

f) užtikrinti lygiateisius informacijos 
mainus su šiais suinteresuotaisiais 
subjektais apie riziką, susijusią su žemės 
ūkio maisto produktų grandine.

Or. en

Pakeitimas 207
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kovoti su klaidingos informacijos 
ir jos šaltinių skleidimu.

Or. nl

Pagrindimas

Komisija turi būti pajėgi reaguoti į žiniasklaidoje pateikiamą klaidinančią informaciją arba 
neteisingą ar neproporcingą žiniasklaidos priemonių ar nacionalinių valdžios institucijų 
vykdomą informacijos teikimą. Tai svarbu turint omenyje Sąjungos vidaus rinką. 
Komunikacija 2017 m. krizės dėl fipronilo metu parodė, kad Sąjungos pranešimo apie riziką 
veikla maisto saugos priemonių srityje nėra optimali ir kad ne visose valstybėse narėse ji 
vykdoma tinkamai.

Pakeitimas 208
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8b straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinama, kad būtų aktyviai ir 
laiku keičiamasi tikslia ir tinkama
informacija remiantis skaidrumo, atvirumo 
ir reagavimo principais;

a) užtikrinama, kad būtų aktyviai ir 
laiku keičiamasi tikslia ir išsamia
informacija, taip pat su visais 
suinteresuotaisiais subjektais, remiantis 
skaidrumo, atvirumo ir reagavimo 
principais;

Or. en

Pakeitimas 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
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Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8b straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) užtikrinama, kad būtų aktyviai ir 
laiku keičiamasi tikslia ir tinkama 
informacija remiantis skaidrumo, atvirumo 
ir reagavimo principais;

a) užtikrinama, kad būtų aktyviai ir 
laiku keičiamasi tikslia ir tinkama bei 
svarbia informacija remiantis skaidrumo, 
atvirumo ir reagavimo principais;

Or. en

Pakeitimas 210
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8b straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atsižvelgiama į tai, kaip suvokiama 
rizika;

c) atsižvelgiama į skirtingų interesų 
atstovavimo pusiausvyros trūkumą;

Or. en

Pakeitimas 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8b straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) atsižvelgiama į tai, kaip suvokiama 
rizika;

c) apsvarstoma tai, kaip suvokiama 
rizika ir kaip atsisakyti klaidingų 
nuostatų;

Or. en
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Pakeitimas 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8b straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su teikiama informacija turėtų turėti 
galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai
nedalyvauja procese, atsižvelgiant į 
asmens duomenų konfidencialumą ir 
apsaugą.

e) su teikiama informacija turėtų turėti 
galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai 
nedalyvauja procese.

Or. en

Pakeitimas 213
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8b straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su teikiama informacija turėtų turėti 
galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai 
nedalyvauja procese, atsižvelgiant į 
asmens duomenų konfidencialumą ir 
apsaugą.

e) su teikiama informacija turėtų turėti 
galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai 
nedalyvauja procese.

Or. en

Pakeitimas 214
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8b straipsnio e punktas



PE627.781v01-00 94/145 AM\1162805LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su teikiama informacija turėtų turėti 
galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai 
nedalyvauja procese, atsižvelgiant į 
asmens duomenų konfidencialumą ir 
apsaugą.

e) su teikiama informacija turėtų turėti 
galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai 
nedalyvauja procese.

Or. en

Pakeitimas 215
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8b straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su teikiama informacija turėtų turėti 
galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai 
nedalyvauja procese, atsižvelgiant į 
asmens duomenų konfidencialumą ir 
apsaugą.

e) su teikiama informacija turėtų turėti 
galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai 
nedalyvauja procese, atsižvelgiant į 
duomenų konfidencialumą ir intelektinės 
nuosavybės bei asmens duomenų apsaugą.

Or. en

Pakeitimas 216
Guillaume Balas

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8b straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su teikiama informacija turėtų turėti 
galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai 
nedalyvauja procese, atsižvelgiant į asmens 
duomenų konfidencialumą ir apsaugą.

e) su teikiama informacija turėtų turėti 
galimybę susipažinti ir tie, kurie tiesiogiai 
nedalyvauja procese, atsižvelgiant į asmens 
duomenų apsaugą.

Or. en
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Pakeitimas 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8b straipsnio e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) parengiami metodai, kaip geriau 
suprasti pavojaus ir rizikos skirtumą.

Or. en

Pakeitimas 218
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8c straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) numatomos tinkamos pagrindinės 
priemonės ir kanalai, kuriuos reikia naudoti 
pranešimo apie riziką tikslais, atsižvelgiant 
į atitinkamų tikslinių adresatų grupių 
poreikius, ir

b) numatomos tinkamos pagrindinės 
priemonės ir kanalai, kuriuos reikia naudoti 
pranešimo apie riziką tikslais, atsižvelgiant 
į poreikį užtikrinti subalansuotą visų 
suinteresuotų subjektų dalyvavimą, 
įskaitant maisto grandinės ekonominės 
veiklos vykdytojus, vartotojų, sveikatos ir 
kitas pilietinės visuomenės organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 219
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8c straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) numatomos tinkamos pagrindinės 
priemonės ir kanalai, kuriuos reikia naudoti 
pranešimo apie riziką tikslais, atsižvelgiant 
į atitinkamų tikslinių adresatų grupių 
poreikius, ir

b) numatomos tinkamos pagrindinės 
priemonės ir kanalai, kuriuos reikia naudoti 
pranešimo apie riziką tikslais, atsižvelgiant 
į poreikį užtikrinti subalansuotą visų 
suinteresuotų subjektų dalyvavimą, 
įskaitant maisto grandinės ekonominės 
veiklos vykdytojus, vartotojų ir kitas 
pilietinės visuomenės organizacijas;

Or. en

Pakeitimas 220
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8c straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) sukuriami tinkami mechanizmai 
siekiant užtikrinti nuoseklesnį rizikos 
vertintojų ir rizikos valdytojų požiūrį į 
pranešimą apie riziką ir atvirą visų 
suinteresuotųjų subjektų dialogą.

c) sukuriami tinkami mechanizmai 
siekiant užtikrinti nuoseklesnį rizikos 
vertintojų ir rizikos valdytojų požiūrį į 
pranešimą apie riziką, įskaitant sistemingą 
mokslinio vertinimo arba priimtino rizikos 
lygio vertinimo skirtumų pripažinimą ir 
paaiškinimą, jeigu jų yra.

Or. en

Pakeitimas 221
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8c straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nustatomos 55a straipsnio 1 dalyje 
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nurodytos informacijos pateikimo 
visuomenei praktinės priemonės ir 
tvarkaraštis.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į naują 55a straipsnį, kaip siūlė pranešėjas („Rizikos vertinimo skaidrumas“).

Pakeitimas 222
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8c straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nustatomos praktinės priemonės ir 
tvarkaraštis, kuriais remiantis visuomenė 
galėtų susipažinti su šia informacija:

Or. en

Pakeitimas 223
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8c straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

db) Tarnybos Mokslo komiteto, 
mokslinių grupių ir darbo grupių 
posėdžių darbotvarkes ir išsamius 
protokolus;

Or. en
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Pakeitimas 224
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8c straipsnio 2 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

dc) ankstyvuoju rizikos valdymo 
proceso etapu – svarstomus rizikos 
valdymo priemonių projektus;

Or. en

Pakeitimas 225
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8c straipsnio 2 dalies d e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

de) vyriausybinių ekspertų darbo 
grupių posėdžių, per kuriuos aptariamos 
rizikos valdymo priemonės, darbotvarkes 
ir protokolus;

Or. en

Pakeitimas 226
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8c straipsnio 2 dalies d f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

df) reguliavimo komitetų posėdžių, per 
kuriuos aptariamos rizikos valdymo 
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priemonės ir dėl jų balsuojama, 
darbotvarkes ir išsamias suvestines 
ataskaitas, įskaitant atskirų valstybių 
narių balsų paaiškinimą ir informaciją, 
nurodytą 8a straipsnio c punkte.

Or. en

Pakeitimas 227
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8c straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija patvirtina bendrąjį 
pranešimo apie riziką planą per [dvejus 
metus nuo šio reglamento taikymo dienos] 
ir atnaujina jį atsižvelgdama į techninę ir 
mokslo pažangą ir sukauptą patirtį.

3. Komisija patvirtina bendrąjį 
pranešimo apie riziką planą per [dvejus 
metus nuo šio reglamento taikymo dienos] 
ir atnaujina jį atsižvelgdama į techninę ir 
mokslo pažangą, sukauptą patirtį ir 
visuomenės lūkesčius.

Or. en

Pakeitimas 228
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8d straipsnis

Pranešimo apie riziką skaidrumas

1. Europos Komisija, Tarnyba ir 
valstybės narės veiklą, susijusią su 
pranešimu apie riziką pagal maistui 
skirtus teisės aktus, vykdo labai skaidriai. 
Rengdamos savo metodus ir priemones 
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pranešimo apie riziką skaidrumui 
užtikrinti, jos tiksliai laikosi bendrųjų šio 
reglamento 8b straipsnyje išdėstytų 
pranešimo apie riziką principų ir iš anksto 
konsultuojasi su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, kai 
privaloma, įtraukdamos ir pirminius 
gamintojus grandinėje.

2. Siekdamos užtikrinti atitiktį 1 
dalyje nustatytiems reikalavimams, 
Europos Komisija ir Tarnyba privalo 
parengti atitinkamas gaires.

Or. nl

Pagrindimas

Įpareigojimas patvirtinti griežtesnes skaidrumo taisykles turėtų būti taikomas ir bet kokiai 
nacionalinių valdžios institucijų, Tarnybos ir pačios Komisijos veiklai, susijusiai su 
pranešimu apie riziką. 2017 m. krizė dėl fipronilo parodė, kad valstybių narių pranešimo apie 
riziką veikla nesuderinta ir neatitinka Europos gairių ir Europos rizikos vertinimų. Be to, tuo 
metu nacionalinės institucijos vienoje ar keliose valstybėse narėse pateikė neproporcingus 
pranešimus.

Pakeitimas 229
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Visuomenės konsultavimas

Rizikos analizės metu, taip pat rengiant, 
vertinant arba iš naujo nagrinėjant 
maistui skirtus teisės aktus, išskyrus tuos 
atvejus, kai minėtas darbas yra labai 
skubus, visuomenė yra atvirai ir skaidriai 
konsultuojama tiesiogiai arba per 
atstovaujančias organizacijas.“;
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Or. en

Pagrindimas

Įrašoma: „Rizikos analizės metu, taip pat ...“. Šis pakeitimas dėl skaidrumo principo, kuriuo 
grindžiamas Reglamentas Nr. 178/2002, atitinka Komisijos ketinimą padidinti skaidrumą 
rizikos analizės proceso metu.

Pakeitimas 230
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„1. Nepažeidžiant Bendrijos ir 
nacionalinės teisės aktų taikytinų 
nuostatų dėl galimybės naudotis 
dokumentais, tuomet, kai yra rimtų 
priežasčių įtarti, kad maistas arba pašarai 
gali kelti pavojų žmonių ar gyvūnų 
sveikatai, valstybinės valdžios institucijos 
imasi atitinkamų priemonių ir laiku 
informuoja plačiąją visuomenę apie 
sveikatos rizikos pobūdį ir nurodo visus 
atitinkamus produktus, jų keliamą pavojų 
ir priemones, kurių imamasi arba 
ketinama imtis norint šią riziką 
sustabdyti, sumažinti arba jos išvengti. Ši 
dalis taip pat taikoma tuo atveju, kai 
įtariami pažeidimai dėl galimų tyčinių 
galiojančių Sąjungos teisės aktų 
pažeidimų, įvykdytų taikant nesąžiningą 
arba apgaulingą praktiką.

2. Siekdama užtikrinti vienodą šio 
straipsnio 1 dalies įgyvendinimą, Komisija 
priima įgyvendinimo aktus dėl jo taikymo 
tvarkos per 12 mėnesių po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.“;

Or. en
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Pakeitimas 231
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
22 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) 22 straipsnio 7 dalies antra 
pastraipa papildoma taip:

„Ji bendradarbiauja su kitomis Europos 
Sąjungos vertinimo agentūromis.“.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įteisinti EFSA įgaliojimus ir įtvirtinti agentūrų bendradarbiavimą, 
nes tai visuotinai reikalinga, kad būtų atsižvelgta į visų cheminių medžiagų galimą poveikį 
gyventojams ir aplinkai.

Pakeitimas 232
Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

„Tarnybai yra paskirta vykdyti šias 
užduotis:

a) teikti Bendrijos institucijoms ir 
valstybėms narėms geriausias turimas 
mokslines nuomones visais Bendrijos 
teisės aktuose numatytais atvejais ir visais 
su ja susijusiais klausimais;

b) taikant kompleksinį požiūrį 
skatinti ir koordinuoti vienodų rizikos 
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vertinimo metodų rengimą jos 
kompetencijai priklausančiose srityse, 
pirmiausia atsižvelgiant į galimą mišrų 
cheminių medžiagų poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai;

c) teikti Komisijai mokslinę ir 
techninę paramą su ja susijusiose srityse 
ir jos prašymu padėti aiškintis bei svarstyti 
nuomones apie rizikos įvertinimą;

d) užsakyti mokslinius tyrimus, 
būtinus savo paskirčiai įvykdyti;

e) ieškoti, rinkti, lyginti, nagrinėti ir 
apibendrinti mokslinius bei techninius 
duomenis savo veiklos srityse;

f) imtis veiksmų, leidžiančių nustatyti 
ir apibūdinti jos veiklos srityse kylantį 
pavojų;

g) sukurti jos veiklos srityse 
dirbančių organizacijų tinklų sistemą;

h) Komisijos prašymu teikti mokslinę 
ir techninę pagalbą nustatant krizės 
valdymo procedūras, kurias Komisija 
įgyvendina ryšium su maisto bei pašarų 
sauga;

i) Komisijos prašymu, teikti mokslinę 
ir techninę pagalbą siekiant pagerinti 
Bendrijos, šalių pareiškėjų, tarptautinių 
organizacijų ir trečiųjų šalių 
bendradarbiavimą;

j) užtikrinti, kad visuomenė ir 
suinteresuotos šalys greitai gautų 
patikimą, objektyvią ir išsamią 
informaciją;

k) savarankiškai pareikšti savo 
išvadas ir orientacines nuomones;

l) imtis Komisijos jai pavestos bet 
kurios kitos užduoties.“;

Or. fr

Pakeitimas 233
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
23 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b) 23 straipsnio b punktas 
pakeičiamas taip:

„b) taikant kompleksinį požiūrį 
skatinti ir koordinuoti vienodų rizikos 
vertinimo metodų rengimą jos 
kompetencijai priklausančiose srityse, 
pirmiausia atsižvelgiant į galimą mišrų 
cheminių medžiagų poveikį žmonių 
sveikatai ir aplinkai;“;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūloma Europos cheminių medžiagų vertinimo procedūrą atlikti visuose 
atitinkamuose sektoriuose, laikantis suderinto požiūrio, o pagrindinis vaidmuo šioje srityje 
tenka EFSA. Be to, svarbu, kad vertintojai į savo veiklą įtrauktų mišraus poveikio vertinimą, 
kad būtų galima taikyti tinkamas valdymo priemones.

Pakeitimas 234
Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 1 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
24 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c) 24 straipsnis papildomas taip:

„da) Etikos normų komitetą;

db) Patvirtinamųjų tyrimų atrankos 
komitetą;“;

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pasiūlyti suderinti požiūrį į taisykles dėl interesų konflikto ir EFSA 
įsteigti Etikos komitetą, siekiant šiame reglamento projekte nurodyto skaidrumo.

Pakeitimas 235
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienas Europos Parlamento
paskirtas narys, turintis teisę balsuoti;

b) du nariai ir pakaitiniai nariai, 
kuriuos paskiria Europos Parlamentas ir 
kurie atstovauja Europos Parlamentui ir 
turi teisę balsuoti;

Or. en

Pakeitimas 236
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienas Europos Parlamento 
paskirtas narys, turintis teisę balsuoti;

b) du Europos Parlamento paskirti 
nariai ir du pakaitiniai nariai, turintys
teisę balsuoti;

Or. en

Pakeitimas 237
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis
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Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienas Europos Parlamento 
paskirtas narys, turintis teisę balsuoti;

b) du Europos Parlamento paskirti 
nariai ir du pakaitiniai nariai, turintis
teisę balsuoti;

Or. en

Pagrindimas

Pritaikoma prie dabartinės praktikos kitose agentūrose.

Pakeitimas 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienas Europos Parlamento 
paskirtas narys, turintis teisę balsuoti;

b) vienas narys ir pakaitinis narys,
kuriuos skiria Europos Parlamentas ir 
kurie turi teisę balsuoti;

Or. en

Pakeitimas 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienas Europos Parlamento 
paskirtas narys, turintis teisę balsuoti;

b) du Europos Parlamento paskirti 
nariai, turintys teisę balsuoti;
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Or. en

Pakeitimas 240
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) keturi teisę balsuoti turintys nariai, 
atstovaujantys pilietinei visuomenei ir 
maisto grandinės interesams: vienas iš 
vartotojų organizacijų, vienas iš 
nevyriausybinių aplinkosaugos 
organizacijų, vienas iš ūkininkų
organizacijų ir vienas iš pramonės 
organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir 
remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, 
kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, 
kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas 
sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui 
kartu su atitinkamais kvalifikaciniais 
dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip 
per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos 
Parlamentas savo nuomonę gali pateikti 
svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos 
narius.

c) penki teisę balsuoti turintys nariai, 
atstovaujantys pilietinei visuomenei ir 
maisto grandinei: vienas iš vartotojų 
organizacijų, vienas iš nevyriausybinių 
aplinkosaugos organizacijų, vienas iš 
visuomenės sveikatos nevyriausybinių 
organizacijų, vienas iš gyvūnų sveikatos 
organizacijų ir vienas iš žemės ūkio 
maisto produktų pramonės sektoriaus. 
Tuos narius paskiria Taryba 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir 
remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, 
kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, 
kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas 
sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui 
kartu su atitinkamais kvalifikaciniais 
dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip 
per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos 
Parlamentas savo nuomonę gali pateikti 
svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos 
narius.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento Nr. 178/2008 tikslas – aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga. Šią funkciją 
atlieka sveikatos apsaugos organizacijos atstovas kaip visuomenės narys. Taryba turi būti 
įtraukta. Taip pat visuomenė. Taryba užtikrina, kad Tarnyba vykdytų savo misiją, paskiria 
mokslinių grupių narius ir tvirtina Tarnybos programą. Todėl paskirti nariai turėtų atstovauti 
savo organizacijoms ir įnešti savo įnašą, tačiau jų vaidmuo neturėtų būti atstovauti pramonės 
interesams ar užsiimti lobizmu.
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Pakeitimas 241
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) keturi teisę balsuoti turintys nariai, 
atstovaujantys pilietinei visuomenei ir 
maisto grandinės interesams: vienas iš 
vartotojų organizacijų, vienas iš 
nevyriausybinių aplinkosaugos 
organizacijų, vienas iš ūkininkų 
organizacijų ir vienas iš pramonės
organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir 
remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, 
kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, 
kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas 
sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui 
kartu su atitinkamais kvalifikaciniais 
dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip 
per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos 
Parlamentas savo nuomonę gali pateikti 
svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos 
narius.

c) keturi teisę balsuoti turintys nariai, 
atstovaujantys pilietinei visuomenei: du iš 
vartotojų organizacijų ir du iš 
nevyriausybinių aplinkosaugos 
organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir 
remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, 
kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, 
kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas 
sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui 
kartu su atitinkamais kvalifikaciniais 
dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip 
per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos 
Parlamentas savo nuomonę gali pateikti 
svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos 
narius.

Or. en

Pagrindimas

EFSA valdančioji taryba yra svarbus EFSA organas, užtikrinantis Tarnybos neutralumą ir 
objektyvumą. Paprastai pramonės atstovai kreipiasi į EFSA, kad gautų maisto produktų 
patvirtinimą. Todėl pramonės ir ūkininkų atstovų įtraukimas į EFSA valdančiąją tarybą, be 
abejo, nepadėtų atkurti visuomenės pasitikėjimo EFSA. Pagal 42 straipsnį Tarnyba prireikus 
turi galimybę konkrečiu atveju susisiekti su pramonės arba ūkininkų atstovais.

Pakeitimas 242
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto b papunktis
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Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) keturi teisę balsuoti turintys nariai, 
atstovaujantys pilietinei visuomenei ir 
maisto grandinės interesams: vienas iš 
vartotojų organizacijų, vienas iš 
nevyriausybinių aplinkosaugos 
organizacijų, vienas iš ūkininkų 
organizacijų ir vienas iš pramonės 
organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir 
remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, 
kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, 
kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas 
sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui 
kartu su atitinkamais kvalifikaciniais 
dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip 
per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos 
Parlamentas savo nuomonę gali pateikti 
svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos 
narius.

c) penki teisę balsuoti turintys nariai, 
atstovaujantys pilietinei visuomenei ir 
maisto grandinės darbuotojų interesams: 
vienas iš sveikatos organizacijų, vienas iš 
vartotojų organizacijų, vienas iš 
nevyriausybinių aplinkosaugos 
organizacijų, vienas iš ūkininkų 
organizacijų ir vienas iš pramonės 
organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir 
remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, 
kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, 
kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas 
sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui 
kartu su atitinkamais kvalifikaciniais 
dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip 
per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos 
Parlamentas savo nuomonę gali pateikti 
svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos 
narius.

Or. en

Pakeitimas 243
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Narių ir pakaitinių narių kadencija 
trunka ketverius metus. Tačiau 1a dalies a 
ir b punktuose išvardytų narių kadencijos 
trukmė neribota. 1a dalies c punkte 
išvardytų narių kadencija gali būti 
pratęsiama tik vieną kartą.“,

2. Narių ir pakaitinių narių kadencija 
trunka ketverius metus. 1a dalies c punkte 
išvardytų narių kadencija gali būti 
pratęsiama tik vieną kartą.“,

Or. en
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Pagrindimas

Kad būtų galima atlikti peržiūrą ir laikytis gero administravimo principų, neturėtų būti jokių 
neribotų kadencijų. Tai atitinka dabartinę praktiką kitose agentūrose.

Pakeitimas 244
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
26 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 26 straipsnio 2 dalis papildoma 
šiuo punktu: 

„ha) interesų konflikto nebuvimas 
Tarnyboje ir visiškas rizikos analizės 
principų taikymas, kaip nustatyta šio 
reglamento 6 straipsnyje.“;

Or. en

Pagrindimas

Tarnybos vykdomajam direktoriui neturėtų būti suteiktos tik administracinės užduotys. Jis 
taip pat turėtų rūpintis, kad Tarnyba taikytų visus bendrųjų maistui skirtų teisės aktų 
principus ir tikslus, visų pirma rizikos analizės principus.

Pakeitimas 245
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
27 straipsnio 4 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a) 27 straipsnio 4 dalies d punktas 
pakeičiamas taip:

„d) kai Tarnyba arba valstybė narė 
nustato kylantį pavojų arba tokios 
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pavojaus galimybę. Tuo atveju, kai yra 
produkto rizikos analizės pasidalijamoji 
kompetencija, toks kylantis pavojus arba 
jo galimybė neturi likti neįvertinti ir turi 
būti tinkamai Tarnybos arba valstybių 
narių kompetentingų institucijų 
valdomi.“;

Or. en

Pagrindimas

Nauja formuluotė po „kylančio pavojaus“. Glifosato byloje EFSA nustatė pavojaus galimybę, 
susijusią su veikliosios medžiagos maišymu su tam tikrais koformuliantais, o dėl 
pasidalijamosios kompetencijos su valstybių narių kompetentingomis institucijomis tas 
nustatytas pavojus liko visapusiškai neįvertintas ir nevaldomas. EFSA neturėtų būti leidžiama 
atsisakyti savo atsakomybės tokiomis aplinkybėmis.

Pakeitimas 246
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 3 punkto pabaigoje pridedamas šis 
sakinys:

„Mokslo ekspertai – tai mokslininkai, 
kurie aktyviai atlieka mokslinius tyrimus 
ir skelbia savo mokslinių tyrimų išvadas 
recenzuojamuose mokslo žurnaluose.“;

Or. en

Pagrindimas

Šis sakinys pridedamas prie esamo sakinio: „Mokslo komitetas susideda iš mokslinių grupių 
pirmininkų ir šešių nė vienai grupei nepriklausančių mokslinių ekspertų“. Ši nuostata yra 
būtina siekiant užtikrinti EFSA nuomonių kokybę. Šiuo metu daug „mokslo ekspertų“ yra 
valstybės tarnautojai, kurie tik retkarčiais paskelbia arba iš viso nėra paskelbę jokių išvadų.
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Pakeitimas 247
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 4 dalies įžanginis sakinys iš dalies 
keičiamas taip:

„Mokslinės grupės susideda iš 
nepriklausomų mokslininkų, kurie 
aktyviai atlieka mokslinius tyrimus ir 
skelbia savo mokslinių tyrimų išvadas 
recenzuojamuose mokslo žurnaluose.“;

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartinę formuluotę: „Mokslinės grupės susideda iš nepriklausomų mokslinių 
ekspertų.“ Ši nuostata yra būtina siekiant užtikrinti EFSA nuomonių kokybę. Šiuo metu daug 
„mokslo ekspertų“ yra valstybės tarnautojai, kurie tik retkarčiais paskelbia arba iš viso nėra 
paskelbę jokių išvadų.

Pakeitimas 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokslinėms grupėms 
nepriklausančius Mokslo komiteto narius ir 
papildomus 5b dalyje išvardytus narius 
penkerių metų kadencijai, kuri vėliau gali 
būti pratęsta, vykdomojo direktoriaus 
siūlymu skiria Valdančioji taryba po to, kai
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
pagrindiniuose moksliniuose leidiniuose ir 
Tarnybos interneto svetainėje 

5. Mokslinėms grupėms 
nepriklausančius mokslinių grupių narius, 
Mokslo komiteto narius ir papildomus 5a
dalyje išvardytus narius penkerių metų 
kadencijai, kuri vėliau gali būti pratęsta, 
skiria Valdančioji taryba, laikydamasi šios 
procedūros:
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paskelbiamas kvietimas dalyvauti 
konkurse.“,

a) Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, pagrindiniuose moksliniuose 
leidiniuose ir Tarnybos interneto 
svetainėje paskelbiamas kvietimas 
pareikšti susidomėjimą;

b) valstybės narės užtikrina, kad 
kvietimas pareikšti susidomėjimą būtų 
plačiai paskleistas visoje mokslo 
bendruomenėje;

c) remdamasis gautomis paraiškomis 
ir laikydamasis Tarnybos 
nepriklausomumo politikos ir mokslinių 
grupių nariams taikomų įgyvendinimo 
taisyklių, vykdomasis direktorius 
kiekvienai mokslinei grupei parengia 
ekspertų sąrašą, kuris yra didesnis už 
skiriamų narių skaičių. Vykdomasis 
direktorius gali nesudaryti tokio sąrašo, 
jeigu gali įrodyti, kad dėl gautų paraiškų 
jis, atsižvelgdamas į šios dalies d punkte 
išdėstytus atrankos kriterijus, negali 
sudaryti didesnio sąrašo. Vykdomasis 
direktorius pateikia sąrašą Valdančiajai 
tarybai, kad ši paskirtų ekspertus;

d) valstybės narės siūlo narių 
kandidatūras, vykdomasis direktorius 
vykdo atranką ir Valdančioji taryba juos 
paskiria remdamiesi šiais kriterijais:

i) aukšto lygio mokslinė 
kompetencija;

ii) nepriklausomumas ir interesų 
konflikto nebuvimas pagal 37 straipsnio 2 
dalį ir Tarnybos nepriklausomumo 
politiką ir įgyvendinimo taisykles dėl 
mokslinių grupių narių 
nepriklausomumo;

iii) konkrečios daugelio sričių 
kompetencijos poreikių tenkinimas 
grupėje, į kurią jie bus paskirti, ir jos 
kalbų režimas;

e) Valdančioji taryba užtikrina, kad 
galutinai paskiriant ekspertus būtų 
užtikrinama kuo platesnė geografinė 
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aprėptis.

Or. en

Pakeitimas 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Mokslinėms grupėms 
nepriklausančius Mokslo komiteto narius ir 
papildomus 5 b dalyje išvardytus narius 
penkerių metų kadencijai, kuri vėliau gali 
būti pratęsta, vykdomojo direktoriaus 
siūlymu skiria Valdančioji taryba po to, kai 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
pagrindiniuose moksliniuose leidiniuose ir 
Tarnybos interneto svetainėje paskelbiamas 
kvietimas dalyvauti konkurse.

5. Mokslinėms grupėms 
nepriklausančius Mokslo komiteto narius ir 
mokslinių grupių narius penkerių metų 
kadencijai, kuri vėliau gali būti pratęsta, 
vykdomojo direktoriaus siūlymu skiria 
Valdančioji taryba po to, kai Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
pagrindiniuose moksliniuose leidiniuose ir 
Tarnybos interneto svetainėje paskelbiamas 
kvietimas dalyvauti konkurse. Tarnyba, 
pasikonsultavusi su valdančiąja taryba dėl 
kriterijų ir kompetencijos sričių, skelbia 
kvietimą pareikšti susidomėjimą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad EFSA Valdančioji taryba, kurioje valstybėms narėms bus 
atstovaujama, labiau įsitrauktų į EFSA mokslinių grupių ekspertų skyrimo procesą. Taip pat 
valstybėms narėms bus suteikta galimybė savo lygmeniu neskelbti kvietimų pareikšti 
susidomėjimą, todėl tai gali lemti didelius valstybių narių nepriklausomumo reikalavimų 
taikymo skirtumus.

Pakeitimas 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
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28 straipsnio 5a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5a. Mokslinių grupių narius penkerių 
metų kadencija, kuri vėliau gali būti 
pratęsta, skiria Valdančioji taryba tokia 
tvarka:

Išbraukta.

a) pasitaręs su Valdančiąja taryba 
vykdomasis direktorius siunčia valstybėms 
narėms prašyti kiekvienai mokslinei 
grupei suteikti tam tikrus daugelio mokslo 
sričių specialistus ir nurodo, kiek ekspertų 
turėtų pasiūlyti valstybės narės. 
Vykdantysis direktorius praneša 
valstybėms narėms apie Tarnybos 
nepriklausomumo politiką ir mokslinių 
grupių nariams taikytinas įgyvendinimo 
taisykles. Kad galėtų pasiūlyti ekspertus, 
valstybės narės paskelbia kvietimą 
dalyvauti konkurse. Vykdomasis 
direktorius praneša Valdančiajai tarybai 
apie valstybėms narėms išsiųstus 
prašymus;

b) valstybės narės pasiūlo ekspertus 
siekdamos kartu pasiekti vykdomojo 
direktoriaus nustatytą skaičių. Kiekviena 
valstybė narė pasiūlo bent 12 mokslo 
sričių specialistų. Valstybės narės gali 
siūlyti kitų valstybių narių piliečių 
kandidatūras; 

c) remdamasis valstybių narių 
kandidatūrų pasiūlymais vykdomasis 
direktorius parengia kiekvienos mokslinės 
grupės ekspertų sąrašą, kuriame turi būti 
daugiau asmenų nei numatoma paskirti 
ekspertų. Vykdomasis direktorius gali 
nesudaryti tokio sąrašo, jeigu gali įrodyti,
kad dėl pasiūlytų kandidatūrų jis, 
atsižvelgdamas į šios dalies d punkte 
išdėstytus atrankos kriterijus, negali 
sudaryti didesnio sąrašo. Vykdomasis 
direktorius pateikia sąrašą Valdančiajai 
tarybai, kad ši paskirtų ekspertus;

d) valstybės narės siūlo narių 
kandidatūras, vykdomasis direktorius 
vykdo atranką ir Valdančioji taryba juos 



PE627.781v01-00 116/145 AM\1162805LT.docx

LT

paskiria remdamiesi šiais kriterijais:

i) aukšto lygio mokslinė 
kompetencija;

ii) nepriklausomumas ir interesų 
konflikto nebuvimas pagal 37 straipsnio 2 
dalį ir Tarnybos nepriklausomumo 
politiką ir įgyvendinimo taisykles dėl 
mokslinių grupių narių 
nepriklausomumo;

iii) konkrečios daugelio sričių 
kompetencijos poreikių tenkinimas 
grupėje, į kurią jie bus paskirti, ir jos 
kalbų režimas;

e) Valdančioji taryba užtikrina, kad 
galutinai paskiriant ekspertus būtų 
užtikrinama kuo platesnė geografinė 
aprėptis. 

Or. en

Pakeitimas 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įterpiamos šios 5a–5g dalys: b) įterpiamos šios 5a–5f dalys:

„5a. Mokslinių grupių narius penkerių 
metų kadencija, kuri vėliau gali būti 
pratęsta, skiria Valdančioji taryba tokia 
tvarka:

„5a. Tarnybai nustačius, kad grupėje 
arba keliose grupėse trūksta tam tikros 
srities kompetencijos, vykdomasis 
direktorius pasiūlo, kad Valdančioji 
taryba paskirtų į grupę (-es) papildomus 
narius dalyse išdėstyta tvarka.

a) pasitaręs su Valdančiąja taryba 
vykdomasis direktorius siunčia valstybėms 
narėms prašyti kiekvienai mokslinei 
grupei suteikti tam tikrus daugelio mokslo 
sričių specialistus ir nurodo, kiek ekspertų 
turėtų pasiūlyti valstybės narės. 
Vykdantysis direktorius praneša 
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valstybėms narėms apie Tarnybos 
nepriklausomumo politiką ir mokslinių 
grupių nariams taikytinas įgyvendinimo 
taisykles. Kad galėtų pasiūlyti ekspertus, 
valstybės narės paskelbia kvietimą 
dalyvauti konkurse. Vykdomasis 
direktorius praneša Valdančiajai tarybai 
apie valstybėms narėms išsiųstus 
prašymus;

b) valstybės narės pasiūlo ekspertus 
siekdamos kartu pasiekti vykdomojo 
direktoriaus nustatytą skaičių. Kiekviena 
valstybė narė pasiūlo bent 12 mokslo 
sričių specialistų. Valstybės narės gali 
siūlyti kitų valstybių narių piliečių 
kandidatūras;

c) remdamasis valstybių narių 
kandidatūrų pasiūlymais vykdomasis 
direktorius parengia kiekvienos mokslinės 
grupės ekspertų sąrašą, kuriame turi būti 
daugiau asmenų nei numatoma paskirti 
ekspertų. Vykdomasis direktorius gali 
nesudaryti tokio sąrašo, jeigu gali įrodyti, 
kad dėl pasiūlytų kandidatūrų jis, 
atsižvelgdamas į šios dalies d punkte 
išdėstytus atrankos kriterijus, negali 
sudaryti didesnio sąrašo. Vykdomasis 
direktorius pateikia sąrašą Valdančiajai 
tarybai, kad ši paskirtų ekspertus;

d) valstybės narės siūlo narių 
kandidatūras, vykdomasis direktorius 
vykdo atranką ir Valdančioji taryba juos 
paskiria remdamiesi šiais kriterijais:

i) aukšto lygio mokslinė 
kompetencija;

ii) nepriklausomumas ir interesų 
konflikto nebuvimas pagal 37 straipsnio 2 
dalį ir Tarnybos nepriklausomumo 
politiką ir įgyvendinimo taisykles dėl 
mokslinių grupių narių 
nepriklausomumo;

iii) konkrečios daugelio sričių 
kompetencijos poreikių tenkinimas 
grupėje, į kurią jie bus paskirti, ir jos 
kalbų režimas;
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e) Valdančioji taryba užtikrina, kad 
galutinai paskiriant ekspertus būtų 
užtikrinama kuo platesnė geografinė 
aprėptis.

5b. Tarnybai nustačius, kad grupėje 
arba keliose grupėse trūksta tam tikros 
srities kompetencijos, vykdomasis 
direktorius pasiūlo, kad Valdančioji 
taryba paskirtų į grupę (-es) papildomus 
narius 5 dalyje išdėstyta tvarka.

5b. Remdamasi vykdomojo 
direktoriaus pasiūlymu Valdančioji taryba 
priima išsamias taisykles dėl šio straipsnio 
5a ir 5b dalyse įtvirtintų procedūrų 
organizavimo ir laiko.

5c. Remdamasi vykdomojo 
direktoriaus pasiūlymu Valdančioji taryba 
priima išsamias taisykles dėl šio straipsnio 
5a ir 5b dalyse įtvirtintų procedūrų 
organizavimo ir laiko.

5c. Mokslinių grupių nariai veikia 
nepriklausomai ir vengia interesų 
konfliktų, kaip numatyta 37 straipsnio 2 
dalyje ir Tarnybos vidaus priemonėse. Jie 
turi turėti galimybę skirti reikiamą laiką ir 
dėti pastangas dalyvauti Tarnybos 
veikloje, negali gauti jokių nurodymų 
nacionaliniu lygmeniu, o jų 
nepriklausomas mokslinis dalyvavimas 
rizikos vertinimo sistemoje Sąjungos 
lygmeniu laikomas prioritetine užduotimi 
siekiant užtikrinti maisto grandinės 
saugą.

5d. Valstybės narės įgyvendina 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
mokslinių grupių nariai būtų 
nepriklausomi ir kad jiems nekiltų 
interesų konfliktų, kaip numatyta 37 
straipsnio 2 dalyje ir Tarnybos vidaus 
priemonėse. Valstybės narės užtikrina, 
kad mokslinių grupių nariai turėtų 
galimybę skirti reikiamą laiką ir dėti 
pastangas dalyvauti Tarnybos veikloje. 
Valstybės narės užtikrina, kad mokslinių 
grupių nariai negautų jokių nurodymų 
nacionaliniu lygmeniu ir kad jų 
nepriklausomas mokslinis dalyvavimas 
rizikos vertinimo sistemoje Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomas prioritetine 
užduotimi siekiant užtikrinti maisto 
grandinės saugą.

5d. Atitinkamais atvejais valstybės 
narės užtikrina, kad viešosios įstaigos, 
kuriose tie mokslo sričių specialistai 
dirba, ir viešosios įstaigos, atsakingos už 
mokslo įstaigų, kuriose tie ekspertai dirba, 
prioritetų nustatymą, įgyvendintų 
priemones, kurios būtinos siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi 5c dalyje 
numatytų sąlygų.

5e. Valstybės narės užtikrina, kad 
viešosios įstaigos, kuriose tie mokslo 
sričių specialistai dirba, ir viešosios 
įstaigos, atsakingos už mokslo įstaigų, 
kuriose tie ekspertai dirba, prioritetų 
nustatymą, įgyvendintų 5d dalyje 

5e. Tarnyba remia grupių veiklą 
organizuodama jų darbą, visų pirma, 
parengiamąjį darbą, kurį turi atlikti 
Tarnybos darbuotojai arba 36 straipsnyje 
nurodytos paskirtosios nacionalinės 
mokslo organizacijos, be kita ko, 
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numatytas priemones. sudarydama galimybę rengti mokslines 
nuomones, kurios būtų peržiūrimos 
grupėse prieš jas patvirtinant.

5f. Tarnyba remia grupių veiklą 
organizuodama jų darbą, visų pirma, 
parengiamąjį darbą, kurį turi atlikti 
Tarnybos darbuotojai arba 36 straipsnyje 
nurodytos paskirtosios nacionalinės 
mokslo organizacijos, be kita ko, 
sudarydama galimybę rengti mokslines 
nuomones, kurios būtų peržiūrimos 
grupėse prieš jas patvirtinant.

5f. Kiekvienoje grupėje yra ne 
daugiau kaip 21 narys.“,

5g. Kiekvienoje grupėje yra ne 
daugiau kaip 21 narys.“,

Or. en

Pakeitimas 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5a dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pasitaręs su Valdančiąja taryba
vykdomasis direktorius siunčia valstybėms 
narėms prašyti kiekvienai mokslinei 
grupei suteikti tam tikrus daugelio mokslo 
sričių specialistus ir nurodo, kiek ekspertų 
turėtų pasiūlyti valstybės narės. 
Vykdantysis direktorius praneša 
valstybėms narėms apie Tarnybos 
nepriklausomumo politiką ir mokslinių 
grupių nariams taikytinas įgyvendinimo 
taisykles. Kad galėtų pasiūlyti ekspertus, 
valstybės narės paskelbia kvietimą 
dalyvauti konkurse. Vykdomasis 
direktorius praneša Valdančiajai tarybai 
apie valstybėms narėms išsiųstus 
prašymus;

a) vykdomasis direktorius parengia 
tinkamą kandidatų rezervo sąrašo, 
apimančio bent du kartus didesnį 
kandidatų skaičių nei reikalingas 
mokslinių grupių narių skaičius, projektą. 
Vykdomasis direktorius pateikia
Valdančiajai tarybai rezervo projekto 
sąrašą, nurodydamas kiekvienai mokslinei 
grupei reikalingus tam tikrus daugelio 
mokslo sričių specialistus ir nurodo, kiek 
ekspertų turėtų pasiūlyti valstybės narės. 
Vykdomasis direktorius primena 
Valdančiajai tarybai apie Tarnybos 
nepriklausomumo politiką ir mokslinių 
grupių nariams taikytinas įgyvendinimo 
taisykles;

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad EFSA Valdančioji taryba, kurioje valstybėms narėms bus 
atstovaujama, labiau įsitrauktų į EFSA mokslinių grupių ekspertų skyrimo procesą. Taip pat 
valstybėms narėms bus suteikta galimybė savo lygmeniu neskelbti kvietimų pareikšti 
susidomėjimą, todėl tai gali lemti didelius valstybių narių nepriklausomumo reikalavimų 
taikymo skirtumus.

Pakeitimas 253
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybės narės pasiūlo ekspertus
siekdamos kartu pasiekti vykdomojo 
direktoriaus nustatytą skaičių. Kiekviena 
valstybė narė pasiūlo bent 12 mokslo 
sričių specialistų. Valstybės narės gali 
siūlyti kitų valstybių narių piliečių 
kandidatūras;

b) tada valstybės narės gali pasiūlyti
ekspertus nurodytose mokslo srityse, 
remdamosi kvietimu pareikšti 
susidomėjimą. Siūlomi ekspertai – tai 
mokslininkai, kurie aktyviai atlieka 
mokslinius tyrimus ir skelbia savo 
mokslinių tyrimų išvadas 
recenzuojamuose mokslo žurnaluose. 
Valstybės narės gali siūlyti kitų valstybių 
narių piliečių kandidatūras;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjos pateiktu 20 pakeitimu. Ši nuostata yra būtina 
siekiant užtikrinti EFSA nuomonių kokybę. Šiuo metu daug „mokslo ekspertų“ yra valstybės 
tarnautojai, kurie tik retkarčiais paskelbia arba iš viso nėra paskelbę jokių išvadų.

Pakeitimas 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5a dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) valstybės narės pasiūlo ekspertus 
siekdamos kartu pasiekti vykdomojo 
direktoriaus nustatytą skaičių. Kiekviena 
valstybė narė pasiūlo bent 12 mokslo 
sričių specialistų. Valstybės narės gali 
siūlyti kitų valstybių narių piliečių 
kandidatūras;

b) ne vėliau kaip per tris mėnesius 
nuo rezervo sąrašo projekto gavimo 
dienos Valdančioji taryba pareiškia savo 
nuomonę dėl vykdomojo direktoriaus 
atrinktų kandidatų;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad EFSA Valdančioji taryba, kurioje valstybėms narėms bus 
atstovaujama, labiau įsitrauktų į EFSA mokslinių grupių ekspertų skyrimo procesą. Taip pat 
valstybėms narėms bus suteikta galimybė savo lygmeniu neskelbti kvietimų pareikšti 
susidomėjimą, todėl tai gali lemti didelius valstybių narių nepriklausomumo reikalavimų 
taikymo skirtumus.

Pakeitimas 255
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5a dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) be mokslo sričių ekspertų, kuriuos 
prireikus pasiūlo valstybės narės, Tarnyba 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
pagrindiniuose moksliniuose leidiniuose 
ir Tarnybos interneto svetainėje paskelbia 
kvietimą pareikšti susidomėjimą ir 
aktyviai bendrauja su atitinkamomis
įvairių sričių kompetencijos 
akademinėmis institucijomis. Valstybės 
narės užtikrina, kad kvietimas pareikšti 
susidomėjimą būtų plačiai paskleistas 
visoje mokslo bendruomenėje.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas pateiktas remiantis pranešėjos pateiktu 21 pakeitimu. Ši nuostata yra būtina 
siekiant užtikrinti EFSA nuomonių kokybę. Šiuo metu daug „mokslo ekspertų“ yra valstybės 
tarnautojai, kurie tik retkarčiais paskelbia arba iš viso nėra paskelbę jokių išvadų.

Pakeitimas 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5 a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) remdamasis valstybių narių 
kandidatūrų pasiūlymais vykdomasis 
direktorius parengia kiekvienos mokslinės 
grupės ekspertų sąrašą, kuriame turi būti 
daugiau asmenų nei numatoma paskirti 
ekspertų. Vykdomasis direktorius gali 
nesudaryti tokio sąrašo, jeigu gali įrodyti, 
kad dėl pasiūlytų kandidatūrų jis, 
atsižvelgdamas į šios dalies d punkte 
išdėstytus atrankos kriterijus, negali 
sudaryti didesnio sąrašo. Vykdomasis 
direktorius pateikia sąrašą Valdančiajai 
tarybai, kad ši paskirtų ekspertus;

c) remdamasis Valdančiosios tarybos 
pateiktais pageidavimais vykdomasis 
direktorius parengia kiekvienos mokslinės 
grupės kandidatų rezervo sąrašą, kuriame 
turi būti daugiau asmenų nei numatoma 
paskirti ekspertų. Vykdant šią procedūrą 
vykdomasis direktorius atsižvelgia į 
Valdančiosios tarybos pateiktą nuomonę.
Vykdomasis direktorius gali nesudaryti 
tokio sąrašo, jeigu gali įrodyti, kad dėl 
pasiūlytų kandidatūrų jis, atsižvelgdamas į 
šios dalies d punkte išdėstytus atrankos 
kriterijus, negali sudaryti didesnio sąrašo. 
Vykdomasis direktorius pateikia sąrašą 
Valdančiajai tarybai, kad ši paskirtų 
ekspertus;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad EFSA Valdančioji taryba, kurioje valstybėms narėms bus 
atstovaujama, labiau įsitrauktų į EFSA mokslinių grupių ekspertų skyrimo procesą. Taip pat 
valstybėms narėms bus suteikta galimybė savo lygmeniu neskelbti kvietimų pareikšti 
susidomėjimą, todėl tai gali lemti didelius valstybių narių nepriklausomumo reikalavimų 
taikymo skirtumus.

Pakeitimas 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5a dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) valstybės narės siūlo narių 
kandidatūras, vykdomasis direktorius 
vykdo atranką ir Valdančioji taryba juos 
paskiria remdamiesi šiais kriterijais:

d) vykdomasis direktorius vykdo 
išankstinę atranką, Valdančioji taryba 
pareiškia savo pageidavimus, vykdomasis 
direktorius vykdo atranką ir Valdančioji 
taryba juos paskiria remdamiesi šiais 
kriterijais:

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama, kad EFSA Valdančioji taryba, kurioje valstybėms narėms bus 
atstovaujama, labiau įsitrauktų į EFSA mokslinių grupių ekspertų skyrimo procesą. Taip pat 
valstybėms narėms bus suteikta galimybė savo lygmeniu neskelbti kvietimų pareikšti 
susidomėjimą, todėl tai gali lemti didelius valstybių narių nepriklausomumo reikalavimų 
taikymo skirtumus.

Pakeitimas 258
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5a dalies d punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) aukšto lygio mokslinė 
kompetencija;

i) aukšto lygio mokslinė 
kompetencija; tai reiškia, kad ekspertas 
bent aktyviai atlieka mokslinius tyrimus ir 
skelbia savo mokslinių tyrimų išvadas 
recenzuojamuose mokslo žurnaluose;

Or. en
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Pakeitimas 259
Simona Bonafè

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5a dalies d punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) konkrečios daugelio sričių 
kompetencijos poreikių tenkinimas 
grupėje, į kurią jie bus paskirti, ir jos kalbų 
režimas;

iii) konkrečios medžiagos vertinimui 
reikalingos kompetencijos turėjimas ir 
konkrečios daugelio sričių kompetencijos 
poreikių tenkinimas grupėje, į kurią jie bus 
paskirti, ir jos kalbų režimas;

Or. en

Pakeitimas 260
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5a dalies d punkto iii a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iiia) užtikrinti, kad už konkretų 
įvertinimą atsakingos grupės turimos 
ekspertinės žinios atitiktų tam įvertinimui 
atlikti reikiamą kompetenciją, kad grupės 
nariai turėtų žinių konkrečia tema ir kad 
būtų taikomi tinkamiausi metodai, 
atsižvelgiant į tai, ar sudėtinės dalys yra 
gaunamos cheminės sintezės būdu, ar tai 
yra natūralios sudėtinės medžiagos.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi bendrovės siekia investuoti į tyrimus, kad įrodytų savo gaminių iš natūralių 
medžiagų veiksmingumą ir saugą, už vertinimą atsakinga grupė turi turėti atitinkamą 
kompetenciją, kad užtikrintų, jog taikant patvirtintus kriterijus būtų atsižvelgiama į tų 
medžiagų ypatybes, o tais atvejais, kai nėra tinkamų ar visiškai tinkamų tarptautinio lygio 
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standartų, nustatyti atitinkamus standartus.

Pakeitimas 261
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Tarnybai nustačius, kad grupėje 
arba keliose grupėse trūksta tam tikros 
srities kompetencijos, vykdomasis 
direktorius pasiūlo, kad Valdančioji taryba 
paskirtų į grupę (-es) papildomus narius 5 
dalyje išdėstyta tvarka.

5b. Tarnybai nustačius, kad grupėje 
arba keliose grupėse trūksta tam tikros 
srities kompetencijos, vykdomasis 
direktorius pasiūlo, kad Valdančioji taryba 
paskirtų į grupę (-es) papildomus narius 5 
dalyje išdėstyta tvarka. Tokie papildomi 
nariai gali būti skiriami trumpai 
kadencijai, įskaitant bendradarbiavimą 
atliekant vienos paraiškos rizikos analizę.

Or. en

Pagrindimas

Nėra jokios priežasties nekeisti Komisijai ir Parlamentui atstovaujančių asmenų 
Valdančiojoje taryboje.

Pakeitimas 262
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Tarnybai nustačius, kad grupėje 
arba keliose grupėse trūksta tam tikros 
srities kompetencijos, vykdomasis 
direktorius pasiūlo, kad Valdančioji taryba 
paskirtų į grupę (-es) papildomus narius 5 

5b. Valdančiajai tarybai nustačius, kad 
grupėje arba keliose grupėse trūksta tam 
tikros srities kompetencijos, vykdomasis 
direktorius pasiūlo, kad Valdančioji taryba 
paskirtų į grupę (-es) papildomus narius 5 
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dalyje išdėstyta tvarka. dalyje išdėstyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į plačią Valdančiosios tarybos atitinkamų ekspertinių žinių apimtį ir jos 
vaidmenį bei atsakomybę skiriant mokslinės grupės narius, patartina, kad pati Valdančioji 
taryba nustatytų galimą ekspertinių žinių trūkumą tarp grupių.

Pakeitimas 263
Simona Bonafè

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Tarnybai nustačius, kad grupėje 
arba keliose grupėse trūksta tam tikros 
srities kompetencijos, vykdomasis 
direktorius pasiūlo, kad Valdančioji taryba 
paskirtų į grupę (-es) papildomus narius 5 
dalyje išdėstyta tvarka.

5b. Valdančiajai tarybai nustačius, kad 
grupėje arba keliose grupėse trūksta tam 
tikros srities kompetencijos, vykdomasis 
direktorius pasiūlo, kad Valdančioji taryba 
paskirtų į grupę (-es) papildomus narius 5 
dalyje išdėstyta tvarka.

Or. en

Pakeitimas 264
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5c a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5ca. Grupių narių skyrimo priežastys 
viešai skelbiamos tam skirtame EFSA 
interneto svetainės puslapyje, atsižvelgiant 
į atrankos kriterijus, nustatytus 28 
straipsnio 5a dalies d punkte.
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Or. en

Pakeitimas 265
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5d dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5d. Valstybės narės įgyvendina 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad
mokslinių grupių nariai būtų 
nepriklausomi ir kad jiems nekiltų
interesų konfliktų, kaip numatyta 37 
straipsnio 2 dalyje ir Tarnybos vidaus 
priemonėse. Valstybės narės užtikrina, 
kad mokslinių grupių nariai turėtų
galimybę skirti reikiamą laiką ir dėti 
pastangas dalyvauti Tarnybos veikloje.
Valstybės narės užtikrina, kad mokslinių 
grupių nariai negautų jokių nurodymų 
nacionaliniu lygmeniu ir kad jų 
nepriklausomas mokslinis dalyvavimas 
rizikos vertinimo sistemoje Sąjungos 
lygmeniu būtų laikomas prioritetine
užduotimi siekiant užtikrinti maisto 
grandinės saugą.

5d. Mokslinių grupių nariai veikia 
nepriklausomai ir vengia interesų 
konfliktų, kaip numatyta 37 straipsnio 2 
dalyje ir Tarnybos vidaus priemonėse. Jie 
turi turėti galimybę skirti reikiamą laiką ir 
dėti pastangas dalyvauti Tarnybos veikloje, 
negali gauti jokių nurodymų nacionaliniu 
lygmeniu, o jų nepriklausomas mokslinis 
dalyvavimas rizikos vertinimo sistemoje 
Sąjungos lygmeniu laikomas prioritetine 
užduotimi siekiant užtikrinti maisto 
grandinės saugą.

Or. en

Pakeitimas 266
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5e dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5e. Valstybės narės užtikrina, kad 
viešosios įstaigos, kuriose tie mokslo sričių 

5e. Atitinkamais atvejais valstybės 
narės užtikrina, kad viešosios įstaigos, 
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specialistai dirba, ir viešosios įstaigos, 
atsakingos už mokslo įstaigų, kuriose tie 
ekspertai dirba, prioritetų nustatymą, 
įgyvendintų 5d dalyje numatytas
priemones.

kuriose tie mokslo sričių specialistai dirba, 
ir viešosios įstaigos, atsakingos už mokslo 
įstaigų, kuriose tie ekspertai dirba, 
prioritetų nustatymą, įgyvendintų 
priemones, kurios būtinos siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi 5d dalyje 
numatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 267
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 5f dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5f. Tarnyba remia grupių veiklą 
organizuodama jų darbą, visų pirma, 
parengiamąjį darbą, kurį turi atlikti 
Tarnybos darbuotojai arba 36 straipsnyje 
nurodytos paskirtosios nacionalinės 
mokslo organizacijos, be kita ko, 
sudarydama galimybę rengti mokslines 
nuomones, kurios būtų peržiūrimos 
grupėse prieš jas patvirtinant.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Dėl to gali susidaryti padėtis, kai EFSA darbuotojai pagal šabloną rengia mokslines 
nuomones, kurias vėliau mokslinės grupės turi mechaniškai patvirtinti. Tai nepriimtina, nes 
tokia praktika pakenktų visai nepriklausomų mokslo ekspertų, teikiančių mokslines nuomones, 
idėjai, kaip nustatyta 28 straipsnyje.

Pakeitimas 268
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto c papunktis
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Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 9 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„kiekvienos mokslinės grupės narių 
skaičiumi neviršijant 5g dalyje nustatyto 
didžiausio skaičiaus.“;

„kiekvienos mokslinės grupės narių 
skaičiumi neviršijant 5f dalyje nustatyto 
didžiausio skaičiaus.“

Or. en

Pakeitimas 269
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punkto c a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 straipsnio 9a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) 9 straipsnyje po 9 dalies įterpiamas 
šis punktas:

„9a) pareiškėjų galimybe ne vėliau kaip 
per šešis mėnesius, jei kitaip nėra 
susitarta su EFSA, ir prieš paskelbiant 
Tarnybos nuomonės projektą, spręsti 
svarbius susirūpinimą keliančius 
klausimus, susijusius su naujais 
duomenimis.“

Or. en

Pagrindimas

Proceso, kuriame EFSA peržiūri dokumentų rinkinį, metu agentūra gali susidurti su kai 
kuriais svarbiais susirūpinimą keliančiais klausimais (tai daugeliu atvejų susiję su konkrečių 
duomenų nebuvimu), kurie vėliau atsispindi jos galutinėje mokslinėje nuomonėje. Tačiau, vos 
tik šie klausimai įtraukiami į galutinę EFSA nuomonę, pagal proceso taisykles pareiškėjai 
negali spręsti tokių klausimų, net jei daugeliu atvejų juos būtų lengva išspręsti naudojant 
konkrečius jau turimus duomenis.

Pakeitimas 270
Michel Dantin
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Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
28 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Įterpiamas 28a straipsnis:

„1. Įsteigiamas Etikos normų ir 
konfliktų prevencijos komitetas. Jis apima 
6, Valdančiosios tarybos siūlymu, 5 metų 
laikotarpiui paskirtus asmenis.

2. Į Etikos normų ir konfliktų 
prevencijos komitetą gali kreiptis:

– Tarnybos valdybos narys,

– mokslinis komitetas,

– mokslinės grupės,

– Vykdomasis tarnybos direktorius,

– vienas iš Tarnybos pareigūnų.

3. Etikos normų komiteto veikimo 
nuostatos nustatytos vidaus taisyklėse.“.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama didinti skaidrumą ir kovoti su interesų konfliktais, todėl reglamento 
projekte turi būti pateiktos nuostatos dėl Etikos normų komiteto apibrėžties.

Pakeitimas 271
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
29 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 29 straipsnio 6 dalis papildoma 
tokiu paskutiniu sakiniu:

„Jose neleidžiama a priori pašalinti tam 
tikrų mokslinių įrodymų, ypač kai jie buvo 
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paskelbti po tarpusavio peržiūros 
proceso.“;

Or. en

Pagrindimas

Glifosato byloje pareiškėjas pateikė tik 52 proc. turimų mokslinių publikacijų kartu su savo 
paties atliktais tyrimais. Dauguma šių tyrimų buvo priskirta „ribotai patikimiems“, turintiems 
mažai įtakos vertinimo rezultatams. Toks metodikos tendencingumas lėmė tai, kad EFSA 
labiau atsižvelgė į paties pareiškėjo atliktus tyrimus. Atvirkščiai, CIRC savo analizėje 
vadovavosi tik recenzuojamais leidiniais. Rizikos analizėje, kuri grindžiama atsargumo 
principu pagal 7 straipsnį, neturėtų būti leidžiama a priori atmesti specialistų patikrintų 
leidinių.

Pakeitimas 272
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
30 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) 30 straipsnyje po 4 dalies 
įterpiama ši dalis:

„4a. Kai nustatomi svarbūs nuomonių 
išsiskyrimai moksliniais klausimais ir 
minėta įstaiga yra Jungtinių Tautų 
sistemos įstaiga, Tarnyba įpareigojama 
bendradarbiauti siekiant išspręsti šį 
neatitikimą, kad nustatytų tikslią galimo 
pavojaus ir poveikio žmogaus sveikatai, 
gyvūnų sveikatai ir aplinkai mastą arba 
pateikti Komisijai bendrą dokumentą, 
paaiškinantį ginčijamus mokslinius 
klausimus ir nustatantį, kas šiuose 
duomenyse yra abejotina. Paaiškinimas 
arba tyrimo dokumentas paskelbiamas 
viešai.“;

Or. en
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Pagrindimas

Esant visuomenės nepasitikėjimui procesu ir kritikai mokslinių tyrimų atžvilgiu, nepatartina 
nepaisyti situacijų, kai tarp PSO, UNEP ar kitų JT struktūrų nuomonė svarbiais moksliniais 
klausimais gerokai skiriasi. Valstybės narės ir Europos Komisija turėtų pasinaudoti visomis 
savo galiomis, kad atitinkamos įstaigos bendradarbiautų visuomenės sveikatos labui.

Pakeitimas 273
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai teikia
patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. 
Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami 
nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių 
atliekamo prašymų suteikti leidimą 
vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai gali raštu 
teikti patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio.

Tarnybos darbuotojai, teikiantys pirmoje 
pastraipoje nurodytus patarimus, 
nedalyvauja jokiame moksliniame darbe, 
įskaitant pagal 28 straipsnio 5f dalį, kuris 
yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su 
prašymu, dėl kurio teikiami patarimai.

Tarnybos darbuotojų patarimai įforminami 
dokumentais ir paskelbiami Tarnybos 
interneto svetainėje iš karto po jų 
pateikimo. Jie padeda rengti dokumentą 
dėl dažnai užduodamų klausimų, siekiant 
parengti prašymų pateikėjams 
suprantamesnes gaires ir sumažinti 
individualios korespondencijos poreikį. 
Patarimai teikiami nepažeidžiant 
paskesnio mokslinių grupių atliekamo 
prašymų suteikti leidimą vertinimo ir yra 
neprivalomo pobūdžio.

Per [36 mėnesius po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] Komisija įvertina šio 
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straipsnio poveikį Tarnybos veikimui. 
Ypatingas dėmesys skiriamas papildomam 
darbo krūviui bei darbuotojų sutelkimui ir 
tam, ar tai paskatino bet kokius Tarnybos 
išteklių paskirstymo pokyčius pakenkiant 
viešojo intereso veiklai.

Or. en

Pakeitimas 274
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus 
pateikėjo prašymu Tarnybos darbuotojai 
teikia patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. 
Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami 
nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių 
atliekamo prašymų suteikti leidimą 
vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.

Remdamiesi gautais klausimais, Tarnyba 
skelbia gaires dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. 
Tarnybos darbuotojų informacija teikiami 
nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių 
atliekamo prašymų suteikti leidimą 
vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio. 
Tarnyba užtikrina, kad darbuotojai, 
tvarkantys ir teikiantys informaciją 
pareiškėjui, nebūtų pareiškėjo, kuriam jie 
pateikė informaciją, prašymą suteikti 
leidimą vertinančios grupės arba 
mokslinės grupės nariai. Visus prašymus 
ir informacijos, kurią Tarnyba pateikia 
atsakydama į juos, turinį ji registruoja ir 
viešai skelbia.

Or. en

Pakeitimas 275
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32a straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai teikia 
patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą 
turinio. Tarnybos darbuotojų patarimai 
teikiami nepažeidžiant paskesnio mokslinių 
grupių atliekamo prašymų suteikti leidimą 
vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai teikia 
konsultacijas, per kurias paaiškina, kokie 
privalomi duomenys turi būti pateikti ir 
kaip atliekami įvairūs bandymai ir 
tyrimai, kuriais siekiama įrodyti 
planuojamo produkto kokybę, saugą ir 
veiksmingumą. Tarnybos darbuotojų 
patarimai teikiami nepažeidžiant paskesnio 
mokslinių grupių atliekamo prašymų 
suteikti leidimą vertinimo ir yra 
neprivalomo pobūdžio. Tarnybos 
darbuotojai, teikiantys patarimus, 
nedalyvauja jokiame parengiamajame 
moksliniame darbe, kuris yra tiesiogiai ar 
netiesiogiai susijęs su prašymu, dėl kurio 
teikiami patarimai.

Or. en

Pakeitimas 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai teikia 
patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. 
Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami 
nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių 
atliekamo prašymų suteikti leidimą 
vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai teikia 
patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. 
Tarnyba taip pat siūlo susitikimus prieš 
pateikiant prašymą su EFSA darbuotojais 
arba mokslo ekspertais, kurie nedalyvauja 
atitinkamo produkto vertinime, kad 
aptartų prašymui pagrįsti reikalingus 
duomenis, įskaitant būtinus bandymus, 
tyrimus ir klinikinius tyrimus, pirmenybę 
teikiant MVĮ. Tarnybos darbuotojų 
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patarimai teikiami nepažeidžiant paskesnio 
mokslinių grupių atliekamo prašymų 
suteikti leidimą vertinimo ir yra 
neprivalomo pobūdžio.

Or. en

Pakeitimas 277
Giovanni La Via

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai teikia 
patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. 
Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami 
nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių 
atliekamo prašymų suteikti leidimą 
vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai teikia 
patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. 
Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami 
nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių 
atliekamo prašymų suteikti leidimą 
vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio. 
Tokie patarimai palengvintų supratimą 
apie atliktinų tyrimų reikalavimus ir 
padėtų nustatyti kriterijus, taikytinus 
tyrimuose, kuriuose trūksta tarptautinių 
protokolų arba kurie netinka konkrečiam 
atvejui.

Or. en

Pagrindimas

Galimų prašymų pateikėjų atliktų tyrimų išlaidos yra didžiulės, priklausomai nuo tyrimo 
pobūdžio; jos gali siekti milijonus. Svarbu bendrauti su Tarnyba, ypač su jos darbuotojais, 
kurie koordinuos ir prižiūrės mokslo ekspertų darbą. Tai užtikrintų, kad tyrimų rezultatai 
atitiktų mokslinio vertinimo tikslus. Be to, kai kuriais atvejais būtina nustatyti atitinkamus 
sutartus kriterijus, prieš tęsiant tyrimus.
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Pakeitimas 278
Simona Bonafè

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai teikia 
patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. 
Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami 
nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių 
atliekamo prašymų suteikti leidimą 
vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai teikia 
patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. 
Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami 
nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių 
atliekamo prašymų suteikti leidimą 
vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio. 
Tokie patarimai palengvintų supratimą 
apie atliktinų tyrimų reikalavimus ir 
padėtų nustatyti kriterijus, taikytinus 
tyrimuose, kuriuose trūksta tarptautinių 
protokolų arba kurie netinka konkrečiam 
atvejui.

Or. en

Pakeitimas 279
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32a straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai teikia 
patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. 
Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami 
nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių 
atliekamo prašymų suteikti leidimą 
vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio.

Potencialaus prašymo suteikti leidimą 
pagal maistui skirtus teisės aktus pateikėjo 
prašymu Tarnybos darbuotojai teikia 
patarimus dėl atitinkamų nuostatų ir 
privalomo prašymo suteikti leidimą turinio. 
Tarnybos darbuotojų patarimai teikiami 
nepažeidžiant paskesnio mokslinių grupių 
atliekamo prašymų suteikti leidimą 
vertinimo ir yra neprivalomo pobūdžio. 
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Siekiant užtikrinti šio proceso skaidrumą, 
patarimai turėtų būti skelbiami viešai.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka pasiūlymo 17 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimas 280
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32a straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarnybos darbuotojų teikiami patarimai 
skelbiami Tarnybos interneto svetainėje. 
Jie teikiami nepažeidžiant paskesnio 
mokslinių grupių atliekamo prašymų 
suteikti leidimą vertinimo ir yra 
neprivalomo pobūdžio.

Or. en

Pakeitimas 281
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32a straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per 36 mėnesius po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos Komisija įvertina šio 
straipsnio poveikį Tarnybos veikimui. 
Ypatingas dėmesys skiriamas papildomam 
darbo krūviui bei darbuotojų sutelkimui ir 
tam, ar tai paskatino bet kokius Tarnybos 
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išteklių paskirstymo pokyčius pakenkiant 
viešojo intereso veiklai.

Or. en

Pakeitimas 282
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiamas Sąjungos registras, į 
kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų 
užsakyti tyrimai siekiant gauti leidimą 
pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus. 
Verslo veiklos vykdytojai nedelsdami 
praneša Tarnybai apie bet kokio tyrimo, 
užsakomo siekiant pagrįsti būsimą 
prašymą suteikti leidimą pagal Sąjungos 
maistui skirtus teisės aktus, dalyką. 
Registrą tvarko Tarnyba.

1. Įsteigiamas Sąjungos registras, į 
kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų, 
siekiančių gauti arba atnaujinti leidimą 
pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, 
užsakyti tyrimai. Verslo veiklos vykdytojai 
nedelsdami praneša Tarnybai apie visų 
tyrimų ir mokslinių tyrimų, užsakomų ES 
ir ne ES, siekiant pagrįsti būsimą prašymą 
suteikti arba atnaujinti leidimą pagal 
Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, 
dalyką ir technines užduotis. Registrą 
tvarko Tarnyba.

Or. en

Pakeitimas 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiamas Sąjungos registras, į 
kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų 
užsakyti tyrimai siekiant gauti leidimą 
pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus. 
Verslo veiklos vykdytojai nedelsdami 

1. Įsteigiamas Sąjungos registras, į 
kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų, 
siekiančių gauti arba atnaujinti leidimą 
pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, 
užsakyti tyrimai. Verslo veiklos vykdytojai 
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praneša Tarnybai apie bet kokio tyrimo, 
užsakomo siekiant pagrįsti būsimą prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalyką. Registrą tvarko 
Tarnyba.

nedelsdami praneša Tarnybai apie bet 
kokio tyrimo, užsakomo ES arba ne ES
siekiant pagrįsti būsimą prašymą suteikti 
arba atnaujinti leidimą pagal Sąjungos 
maistui skirtus teisės aktus, dalyką. 
Registrą tvarko Tarnyba.

Or. en

Pakeitimas 284
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiamas Sąjungos registras, į 
kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų 
užsakyti tyrimai siekiant gauti leidimą 
pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus. 
Verslo veiklos vykdytojai nedelsdami 
praneša Tarnybai apie bet kokio tyrimo, 
užsakomo siekiant pagrįsti būsimą prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalyką. Registrą tvarko 
Tarnyba.

1. Įsteigiamas Sąjungos registras, į 
kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų 
užsakyti tyrimai siekiant gauti leidimą 
pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus. 
Verslo veiklos vykdytojai nedelsdami 
praneša Tarnybai apie bet kokio tyrimo, 
užsakomo siekiant pagrįsti būsimą prašymą 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, dalyką ir pagrindinius 
tyrimų klausimus. Registrą tvarko 
Tarnyba.

Or. en

Pakeitimas 285
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įsteigiamas Sąjungos registras, į 
kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų 

1. Įsteigiamas Sąjungos registras, į 
kurį įrašomi verslo veiklos vykdytojų 
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užsakyti tyrimai siekiant gauti leidimą
pagal Sąjungos maistui skirtus teisės aktus. 
Verslo veiklos vykdytojai nedelsdami 
praneša Tarnybai apie bet kokio tyrimo, 
užsakomo siekiant pagrįsti būsimą 
prašymą suteikti leidimą pagal Sąjungos 
maistui skirtus teisės aktus, dalyką. 
Registrą tvarko Tarnyba.

užsakyti tyrimai, susiję su leidimu, kurį jie 
siekia gauti pagal Sąjungos maistui skirtus 
teisės aktus. Verslo veiklos vykdytojai 
nedelsdami praneša Tarnybai apie bet 
kokio tyrimo, susijusio su būsimu 
prašymu suteikti leidimą pagal Sąjungos 
maistui skirtus teisės aktus, dalyką. 
Registrą tvarko Tarnyba.

Or. en

Pakeitimas 286
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nustatyta prievolė pranešti 
taip pat taikoma tyrimus atliekančioms
Sąjungos laboratorijoms.

2. 1 dalyje nustatyta prievolė pranešti 
taip pat taikoma bet kokiai tyrimus 
atliekančiai institucijai, įskaitant 
laboratorijas, institutus arba 
universitetus.

Or. en

Pakeitimas 287
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenys, gauti atliekant 
bandymą, kuris yra užsakytas, bet 
neužregistruotas, nenaudojami atliekant 
rizikos vertinimą.

Or. en
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Pagrindimas

Tai nuostata, kuria garantuojama, kad prašymo pateikėjai nepasirinktų jiems „palankiausių“ 
mokslinių tyrimų rezultatų, bet visi jie būtų žinomi ir prieinami, kad būtų galima atlikti išsamų 
vertinimą.

Pakeitimas 288
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Dalykas nėra patvirtinamas tol, kol 
nėra pateikti visų užregistruotų tyrimų 
duomenys.

Or. en

Pakeitimas 289
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pranešama informacija skelbiama 
viešai tik jeigu gautas atitinkamas 
prašymas suteikti leidimą ir Tarnyba 
priėmė sprendimą atskleisti susijusius 
tyrimus pagal 38 ir 39–39f straipsnius.

3. Pranešama informacija skelbiama 
viešai struktūrizuotu būdu, tam skirtame 
Tarnybos interneto svetainės puslapyje, 
esančiame viešajame tyrimų registre, 
gavus atitinkamą prašymą suteikti leidimą 
ir nedelsiant po to, kai Tarnyba priėmė 
sprendimą atskleisti susijusius tyrimus 
pagal 38 ir 39–39f straipsnius. Skelbiama 
informacija visada apima tyrimų autorių 
vardus ir pavardes, išskyrus fizinių 
asmenų, dalyvaujančių bandymuose su 
stuburiniais gyvūnais. Pranešama 
informacija skelbiama viešai 
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struktūrizuotu būdu, tam skirtame 
Tarnybos interneto svetainės puslapyje, 
esančiame viešajame tyrimų registre, 
gavus atitinkamą prašymą suteikti leidimą 
ir nedelsiant po to, kai Tarnyba priėmė 
sprendimą atskleisti susijusius tyrimus 
pagal 38 ir 39–39f straipsnius. Skelbiama 
informacija visada apima tyrimų autorių 
vardus ir pavardes, išskyrus fizinių 
asmenų, dalyvaujančių bandymuose su 
stuburiniais gyvūnais.

Or. en

Pagrindimas

Europos ombudsmeno rekomendacija: Tai suteikia galimybę kitiems tyrėjams pakartoti 
eksperimentus, o visuomenei – patikrinti, ar gali kilti interesų konfliktai.

Pakeitimas 290
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pranešama informacija skelbiama 
viešai tik jeigu gautas atitinkamas 
prašymas suteikti leidimą ir Tarnyba 
priėmė sprendimą atskleisti susijusius 
tyrimus pagal 38 ir 39–39f straipsnius.

3. Pranešama informacija skelbiama 
viešai tik jeigu gautas atitinkamas 
prašymas suteikti leidimą.

Or. en

Pakeitimas 291
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pranešama informacija skelbiama 
viešai tik jeigu gautas atitinkamas 
prašymas suteikti leidimą ir Tarnyba 
priėmė sprendimą atskleisti susijusius 
tyrimus pagal 38 ir 39–39f straipsnius.

3. Pranešama informacija skelbiama 
viešai tik jeigu gautas atitinkamas 
prašymas suteikti leidimą ir Tarnyba 
priėmė sprendimą atskleisti susijusius 
tyrimus bei paskelbė savo mokslinės 
nuomonės projektą pagal 38 ir 39–39f 
straipsnius.

Or. en

Pakeitimas 292
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 3a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kai Tarnyba prašo iš prašymo 
pateikėjo papildomų duomenų ir juos 
gauna, šie duomenys pažymimi kaip 
papildomi duomenys ir įtraukiami į 
Sąjungos registrą bei viešai paskelbiami.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata buvo įtraukta atsižvelgiant į ombudsmeno rekomendaciją, siekiant išvengti bet 
kokio visuomenės suvokimo, kad byla yra neišsami.

Pakeitimas 293
Anja Hazekamp

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Savo vidaus taisyklėse Tarnyba 
nustato 1 ir 2 dalyse įtvirtintų prievolių 
pranešti įgyvendinimo praktines sąlygas, 
įskaitant prievolės pranešti nevykdymo 
pasekmes. Tačiau tos sąlygos atitinka šį 
reglamentą ir kitus Sąjungos sektorių 
maistui skirtus teisės aktus.

4. Savo vidaus taisyklėse Tarnyba 
nustato 1 ir 2 dalyse įtvirtintų prievolių 
pranešti įgyvendinimo praktines sąlygas, 
įskaitant prievolės pranešti nevykdymo 
pasekmes. Tačiau tos sąlygos atitinka šį 
reglamentą ir kitus Sąjungos sektorių 
maistui skirtus teisės aktus. Verslo veiklos
vykdytojai, siekiantys gauti leidimą pagal 
Sąjungos maistui skirtus teisės aktus, gali 
remtis tik tyrimais, apie kuriuose jie ir 
Sąjungos laboratorijos tinkamai pranešė 
Tarnybai.

Or. en

Pakeitimas 294
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Savo vidaus taisyklėse Tarnyba 
nustato 1 ir 2 dalyse įtvirtintų prievolių 
pranešti įgyvendinimo praktines sąlygas,
įskaitant prievolės pranešti nevykdymo 
pasekmes. Tačiau tos sąlygos atitinka šį 
reglamentą ir kitus Sąjungos sektorių 
maistui skirtus teisės aktus.

4. Savo vidaus taisyklėse Tarnyba 
nustato 1 ir 2 dalyse įtvirtintų prievolių 
pranešti įgyvendinimo praktines sąlygas. 
Tačiau tos sąlygos atitinka šį reglamentą ir 
kitus Sąjungos sektorių maistui skirtus 
teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Prievolės pranešti nevykdymo pasekmės neturėtų būti nustatytos vidaus taisyklėmis. Tai 
turėtų būti reglamentuojama pagrindiniame teisės akte (žr. pakeitimą toliau).
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Pakeitimas 295
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija deleguotuoju aktu 
nustato sankcijas už pareigos pranešti 
nevykdymą.

Or. en

Pakeitimas 296
Martin Häusling

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32b straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei ši prievolė pranešti nevykdoma, 
leidimas bus atmestas.

Or. en

Pagrindimas

Normalu, kad nesilaikant reglamente nustatytų formalių reikalavimų, bus atmestas leidimas, 
kurį siekia gauti prašymo pateikėjas.
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