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LÜHISELGITUS

Ettepaneku hindamine

Käesolev Euroopa Komisjoni kauaoodatud ettepanek Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) 
riskihinnangutes kasutatavate tööstussektori poolt läbi viidud konfidentsiaalsete uuringute 
avalikustamise kohta sisaldab positiivseid elemente, kuid sellega ei võimaldata siiski andmete 
sisulist sõltumatut kontrolli.

Ettepanekuga muudetakse määrust (EÜ) nr 178/2002 (edaspidi „üldiste toidualaste 
õigusnormide määrus“) ja mitut seotud määrust ja direktiivi. Arvamuse koostaja hinnangul on 
ettepanekus tehtud läbipaistvust käsitlevaid positiivseid muudatusi, kuid selles on ka sätteid, 
mida tuleb Euroopa Komisjoni eesmärgi saavutamiseks muuta või tugevdada. 

Seepärast on arvamuse koostaja lähenenud ettepanekule terviklikult ning komisjoni 
ettepanekut edasi arendanud, et Euroopa Toiduohutusameti teostatavat riskihindamisprotsessi 
vajalikul määral ja täielikult reformida ning võimaldada seega ELil tervikuna järgida Århusi 
konventsiooni (keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsioon). 

Ettepaneku kaks peamist elementi on andmete automaatne ja ennetav avaldamine 
masinloetaval kujul ning uuringute registri loomine, mille eesmärk on hoida ära olukorda, kus 
tööstuse esindajad valivad välja ainult enda jaoks soodsad uuringud. Lisaks on ettepanekus 
tehtud mõned väiksemad muudatused seoses riskist teavitamise, kolmandate isikutega 
konsulteerimise ning EFSA juhatuse koosseisu reformimisega, mis kujutavad endast kõik 
positiivseid samme õiges suunas.

Arvamuse koostaja on siiski veendunud, et isegi kui tööstusele antakse tõepoolest andmete 
sõltumatu võrdlemise ja avaldamise luba, on nendest kahest sättest saadav kasu suhteliselt 
väike. Ettepanekus esitatakse nimelt uus säte, mille kohaselt ei tohi teaduslike andmete ja 
uuringute avaldamine liidu toidualaste õigusnormide kohaste loataotluste, GMOde 
loataotluste ja toidu lisaainete loataotluste kohta piirata „dokumendi või selle osade suhtes 
kehtida võivat intellektuaalomandi õigust“. Lisaks luuakse ettepanekus teatavate 
teabekategooriate kohta võimalus, et teabe avalikustamist võib pidada ärihuvisid oluliselt 
kahjustavaks.

Andmete loata taaskasutamise võimatus ohustab võimalust vähendada toksilisuse uuringute 
koguarvu ning takistab avalikkuse kontrolli tulemuste üle ja potentsiaalse kahjuliku tervise- ja 
keskkonnamõju paremat mõistmist. See ohustab ka vastastikuse eksperdihinnangu andmist, 
mis on aga hädavajalik, et tagada riskihindamise täielik tõhusus. 

Vaatamata ettepanekus tehtud muudatustele, millel on läbipaistvusele positiivne mõju, peab 
arvamuse koostaja vajalikuks komisjoni ettepanekut muuta, et säilitada ja laiendada Euroopa 
Liidu toidualaste õigusnormidega kehtestatud läbipaistvust, mis puutub eri 
teabekategooriatesse ja mida käsitletakse eri direktiivides, mida selle ettepanekuga 
muudetakse.  

ELi toidutarneahela riskihindamisprotsessi põhjalik muutmine
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Arvamuse koostaja ei pea mõistlikuks komisjoni ettepanekus sõnastatud soovi „võrrelda 
üldsuse asjakohaseid õigusi riskihindamisprotsessi läbipaistvuse suhtes, sealhulgas Århusi 
konventsioonist tulenevaid õigusi, ettevõtjatest taotlejate õigustega“. Samuti on arvamuse 
koostaja veendunud, et EL ei peaks kaitsma ettevõtjaid rohkem kui Århusi konventsiooniga 
(rakendatakse määrustega (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006) juba ette nähtud. Lisaks 
on arvamuse koostaja kindlalt vastu sellele, et EFSA-le eraldatud ELi maksumaksja raha 
kasutatakse taotlejatest eraettevõtjate nõustamiseks. 

Arvamuse koostaja tahab tagada, et läbipaistvus on norm ja konfidentsiaalsuse kasutamine 
erand. Läbipaistvuse põhimõtte rakendamisel tehtavaid erandeid tuleb rangelt tõlgendada, et 
tagada täielik sõltumatu ja avalik kontroll. Selleks on aga vaja üldiste toidualaste 
õigusnormide määrust mitmes asjas muuta.

Ettepaneku kohta tehtud muudatusettepanekud, mis puudutavad valdkondlikke eeskirju, 
peaksid aitama kaotada senised lüngad seoses toiduohutuse alase teabe avalikustamisega 
ülekaaluka avaliku huvi korral. Ühtlasi peab arvamuse koostaja asjakohaseks, et üldiste 
toidualaste õigusnormide määruses esitataks ka horisontaalne ja mitteammendav loetelu 
teabeelementidest, mida ei tohi kunagi salastada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Õiguskomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta 
arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Määruses (EÜ) nr 178/2002 on 
„riskianalüüs“ määratletud kui protsess, 
mis koosneb järgmisest kolmest omavahel 
seotud osast: riski hindamine, riski 
juhtimine ja riskist teavitamine. Riski 
hindamiseks liidu tasandil asutati 
määrusega Euroopa Toiduohutusamet 
(EFSA, edaspidi „amet“), kes on toidu ja 
sööda ohutuse eest vastutav riskihindamise 
asutus liidus. Riskiteavitus on 
riskianalüüsiprotsessi oluline osa.

(2) Määruses (EÜ) nr 178/2002 on 
„riskianalüüs“ määratletud kui protsess, 
mis koosneb järgmisest kolmest erinevast, 
kuid omavahel seotud osast: riski 
hindamine, riski juhtimine ja riskist 
teavitamine. Riski hindamiseks liidu 
tasandil asutati määrusega Euroopa 
Toiduohutusamet (EFSA, edaspidi 
„amet“), kes on toidu ja sööda ohutuse eest 
vastutav riskihindamise asutus liidus. 
Riskiteavitus on riskianalüüsiprotsessi 
oluline osa ning eeldab ohtude ja riskide, 
riskitegurite ja riski tajumisega seotud 
teabe ja arvamuste interaktiivset 
vahetamist kogu riskianalüüsi toimumise 
ajal riski hindajate, riski juhtijate, 
tarbijate, toidu- ja 
söödakäitlemisettevõtjate ja akadeemiliste 



AD\1165398ET.docx 5/56 PE625.400v02-00

ET

ringkondade vahel, kaasa arvatud riski 
hindamise tulemuste ja 
riskijuhtimisotsuste tausta selgitamist.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Määruse (EÜ) nr 178/2002 
hindamise (edaspidi „üldiste toidualaste 
õigusnormide toimivuse kontroll“)21 käigus 
tehti kindlaks, et riskiteavitust ei peeta 
üldiselt piisavalt tõhusaks, mis võib 
mõjutada tarbijate usaldust
riskianalüüsiprotsessi tulemuste suhtes.

(3) Määruse (EÜ) nr178/2002 
hindamise (edaspidi „üldiste toidualaste 
õigusnormide toimivuse kontroll“)21 käigus 
tehti kindlaks, et riskiteavitust ei peeta 
üldiselt piisavalt tõhusaks, mis võib 
mõjutada negatiivselt
riskianalüüsiprotsessi tulemusi.

__________________ __________________

21 Komisjoni talituste 15. jaanuari 
2018. aasta töödokument „The REFIT 
evaluation of the General Food Law 
(Regulation (EC) No 178/2002)“ (Üldiste 
toidualaste õigusnormide (määruse (EÜ) 
nr 178/2002) REFIT-hindamine), 
SWD(2018)38 final.

21 Komisjoni talituste 15. jaanuari 
2018. aasta töödokument „The REFIT 
evaluation of the General Food Law 
(Regulation (EC) No 178/2002)“ (Üldiste 
toidualaste õigusnormide (määruse (EÜ) 
nr 178/2002) REFIT-hindamine), 
SWD(2018)38 final.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) Seepärast on vaja kogu 
riskianalüüsi jooksul tagada terviklik ja 
pidev riskiteavitusprotsess ning kaasata 
sellesse liidu ja riikliku tasandi 
riskihindajad ja riskijuhid. Seda protsessi
peaks ühitama avatud dialoogiga kõigi 
huvitatud isikute vahel, et tagada 
riskianalüüsiprotsessi sisemine sidusus ja 
järjepidevus.

(4) Seepärast on vaja kogu 
riskianalüüsi jooksul tagada terviklik, 
läbipaistev, sõltumatu ja pidev 
riskiteavitusprotsess ning kaasata sellesse 
liidu ja riikliku tasandi riskihindajad ja 
riskijuhid. See protsess peaks suutma 
panustada kaasavasse ja avatud dialoogi
kõigi huvitatud isikute vahel, et tagada 
ainult avalike huvide domineerimine, 
täpsus, terviklikkus, läbipaistvus ja
riskianalüüsiprotsessi järjepidevus.
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Eriti tuleks rõhutada nii 
riskihindamise tulemuste endi sidusat, 
asjakohast ja õigeaegset selgitamist kui ka 
selle selgitamist, kuidas neid koos muude 
seadusandlike teguritega kasutatakse 
riskijuhtimisotsuste tegemisel, kui see on 
asjakohane.

(5) Eriti tuleks rõhutada nii 
riskihindamise tulemuste endi täpset, selget
ja õigeaegset selgitamist kui ka selle 
selgitamist, kuidas neid koos muude 
seadusandlike teguritega kasutatakse 
riskijuhtimisotsuste tegemisel, kui see on 
asjakohane.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Selle saavutamiseks on vaja 
kehtestada riskiteavituse üldeesmärgid ja -
põhimõtted, võttes arvesse riskihindajate ja 
riskijuhtide vastavaid rolle.

(6) Selle saavutamiseks on vaja 
kehtestada riskiteavituse üldeesmärgid ja -
põhimõtted, võttes arvesse riskihindajate ja 
riskijuhtide vastavaid rolle ning tagades 
samal ajal nende sõltumatuse.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Tuginedes nendele üldeesmärkidele 
ja -põhimõtetele, tuleks tihedas koostöös 
ameti ja liikmesriikidega ning pärast 
asjakohaseid avalikke konsultatsioone
välja töötada riskiteavituse üldkava.

(7) Tuginedes nendele üldeesmärkidele 
ja -põhimõtetele, tuleks tihedas koostöös 
ameti ja liikmesriikidega ning pärast 
asjakohaste avalike konsultatsioonide 
korraldamist välja töötada reaalajas 
toimuva riskiteavituse üldkava.
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Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Üldkavas tuleks määratleda kesksed 
tegurid, mida tuleb arvesse võtta 
riskiteavitustegevuse kavandamisel, näiteks 
erinevad riskitasemed, riski laad ja selle 
võimalik mõju rahvatervisele, see, keda ja 
mida risk otseselt või kaudselt mõjutab, 
riskikokkupuute piirnormid, riskikontrolli
suutlikkus ja muud riskitaju mõjutavad 
tegurid, sealhulgas erakorralisuse tase ja 
kohaldatav õigusraamistik ning 
asjakohane turukontekst. Samuti tuleks 
üldkavas määratleda töövahendid ja 
kanalid, mida tuleb kasutada, ning 
kehtestada asjakohased mehhanismid, 
millega tagada sidus riskiteavitus.

(8) Üldkavas tuleks määratleda kesksed 
tegurid, mida tuleb arvesse võtta 
riskiteavitustegevuse kavandamisel, näiteks 
erinevad ohu- ja riskitasemed, ohu laad ja 
selle võimalik mõju rahvatervisele ja 
keskkonnale, see, milliseid 
elanikkonnarühmi võib risk otseselt või 
kaudselt mõjutada, riskikokkupuute 
piirnormid, riskiga kokkupuutumise ja 
riski kontrollimise suutlikkus, selle 
haldamise viisid ja muud riski mõistmist
mõjutavad tegurid, sealhulgas 
erakorralisuse tase ja kohaldatav 
õigusraamistik. Samuti tuleks üldkavas 
määratleda töövahendid ja kanalid, mida 
tuleb kasutada, ning kehtestada 
asjakohased, põhjalikud ja kiired
mehhanismid, millega tagada täpne
riskiteavitus.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) On asjakohane viia ameti juhatuse 
koosseis kooskõlla detsentraliseeritud 
asutusi käsitleva ühise lähenemisviisiga 
vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
Euroopa Komisjoni 2012. aasta 
ühisavaldusega detsentraliseeritud ametite 
kohta22.

(10) On asjakohane viia ameti juhatuse 
koosseis kooskõlla detsentraliseeritud 
asutusi käsitleva ühise lähenemisviisiga 
vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
Euroopa Komisjoni 2012. aasta 
ühisavaldusega detsentraliseeritud ametite 
kohta22, võttes samal ajal arvesse ka 
Ühendkuningriigi lahkumist EList ja 
sellest tulenevaid õiguslikke tagajärgi.

_________________ _________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_e

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_e
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Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11) Kogemustest nähtub, et ameti 
juhatuse roll on keskendatud haldus- ja 
finantsküsimustele ega mõjuta ameti 
tehtava teadustöö sõltumatust. Seega on 
asjakohane lisada ameti juhatusse kõigi 
liikmesriikide esindajad, nähes samas ette, 
et nendel esindajatel oleks eelkõige 
riskihindamise kogemus.

(11) Kogemustest nähtub, et ameti 
juhatuse roll on keskendatud haldus- ja 
finantsküsimustele ega mõjuta ameti 
tehtava teadustöö sõltumatust. Seega on 
asjakohane lisada ameti juhatusse kõigi 
liikmesriikide esindajad, kaasa arvatud 
kodanikuühiskonna ja tööstussektori 
esindajad, nähes samas ette, et nendel 
esindajatel oleks eelkõige kogemusi 
riskide ja probleemide hindamisel ja 
haldamisel ning neil ei ole taotlejatega 
huvide konflikti.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Juhatus tuleks valida nii, et tagada 
liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni esindajate vastavus kõige 
kõrgematele pädevusstandarditele ja 
asjakohaste laiaulatuslike kogemuste 
olemasolu.

(12) Juhatus tuleks valida nii, et tagada 
liikmesriikide, Euroopa Parlamendi ja 
komisjoni esindajate vastavus kõige 
kõrgematele pädevusstandarditele, 
pühendumine tervise ja keskkonna 
kaitsele ja asjakohaste laiaulatuslike 
kogemuste olemasolu.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Üldiste toidualaste õigusnormide 
toimivuse kontrolliga tuvastati teatavaid 

(13) Üldiste toidualaste õigusnormide 
toimivuse kontrolliga tuvastati teatavaid 
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puudusi ameti pikaajalises suutlikkuses 
säilitada oma kõrgetasemelist 
eksperdipädevust. Eriti on vähenenud 
teaduskomisjonide liikmeteks 
kandideerijate arv. Süsteemi tuleks seega 
tugevdada ning liikmesriigid peaksid 
olema aktiivsemad, et tagada piisav 
ekspertide arv, et täita liidu 
riskihindamissüsteemi vajadus 
kõrgetasemelise teadusliku 
eksperdipädevuse, sõltumatuse ja 
valdkondadevahelise eksperdipädevuse 
järele.

puudusi ameti pikaajalises suutlikkuses 
säilitada oma kõrgetasemelist 
eksperdipädevust. Eriti on vähenenud 
teaduskomisjonide liikmeteks 
kandideerijate arv. Et selle nähtusega 
mõjusamalt tegeleda, tuleks süsteemi
seega tugevdada ja edendada ning 
liikmesriigid peaksid olema aktiivsemad, et 
tagada piisav ekspertide arv, võttes 
toetusmeetmeid ja kasutades stiimuleid ja 
preemiaid, et suurendada osalemise taset 
ja huvi selle vastu, et täita liidu 
riskihindamissüsteemi vajadus 
kõrgetasemelise teadusliku 
eksperdipädevuse, sõltumatuse ja 
valdkondadevahelise eksperdipädevuse 
järele.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(14) Selleks et säilitada riskihindamise 
sõltumatus riskijuhtimisest ning muudest 
liidu tasandi huvidest, on asjakohane, et 
teaduskomisjonide liikmete nimetamine 
liikmesriikide poolt, nende valimine ameti 
tegevdirektori poolt ja nende määramine 
ameti juhatuse poolt põhinevad rangetel 
kriteeriumidel, millega tagatakse 
ekspertide tipptase ja sõltumatus ning 
samas ka vajalik valdkondadevaheline 
eksperdipädevus iga komisjoni jaoks. 
Samuti on sel põhjusel oluline, et 
tegevdirektoril, kelle ülesanne on kaitsta
EFSA huve ning eriti selle 
eksperdipädevuse sõltumatust, on 
ülesanne valida ja nimetada ametisse 
asjaomaseid teaduseksperte. Tuleks 
kehtestada lisameetmed, tagamaks, et 
teadusekspertidel on vahendid tegutseda 
sõltumatult.

(14) Selleks et säilitada liidu tasandil 
riskihindamise sõltumatus riskijuhtimisest 
ja erahuvidest, on asjakohane, et 
teaduskomisjonide liikmete nimetamine 
liikmesriikide poolt, nende valimine ameti 
tegevdirektori poolt ja nende määramine 
ameti juhatuse poolt põhinevad rangetel ja 
läbipaistvatel kriteeriumidel, millega 
tagatakse ekspertide tipptase ja sõltumatus 
ning samas ka vajalik valdkondadevaheline 
eksperdipädevus iga komisjoni jaoks. 
Samuti on sel põhjusel oluline, et 
tegevdirektoril, kelle ülesanne on tagada
EFSA vastutuskohustuse täitmine ning 
eriti selle eksperdipädevuse sõltumatus, 
oleks võimalik jätta riskihindamisest 
kõrvale teaduseksperdid, kes ei ole nõus 
oma nime avaldamisega või kelle puhul 
esineb huvide konflikte. Tuleks ette näha 
piisavad eelarvevahendid, tagamaks, et 
teadusekspertidel on vahendid tegutseda 
sõltumatult. Selleks on vaja rakendada 
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uusi ja piisavaid eelarvemeetmeid.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Loa andmise korra alus on 
põhimõte, et taotleja peab temale 
kättesaadavate teaduslike teadmiste alusel 
tõendama, et loa andmise menetluse ese 
vastab liidu ohutusnõuetele. Selle 
põhimõtte alus on eeldus, et rahvatervist 
kaitstakse paremini, kui 
tõendamiskohustuse koormus lasub 
taotlejal, kes peab enne turule laskmist 
tõendama, et konkreetne ese on ohutu, selle 
asemel, et riiklikud asutused peaksid 
tõendama selle ohtlikkust, et keelata selle 
turule laskmine. Lisaks ei tohiks avaliku 
sektori raha kasutada selleks, et tellida 
kulukaid uuringuid, mis lõpptulemusena 
aitavad tööstusel toote turule lasta. 
Vastavalt sellele põhimõttele ja kooskõlas 
kohaldatavate regulatiivsete nõuetega, 
millega toetatakse liidu valdkondlike 
toidualaste õigusaktide alusel tehtud 
loataotlusi, nõutakse taotlejatelt, et nad 
esitaksid asjakohaste uuringute, sealhulgas 
katsete tulemused, et tõendada asjaomase 
eseme ohutust ning mõnel juhul ka 
tõhusust.

(16) Loa andmise korra alus on 
põhimõte, et taotleja peab temale 
kättesaadavate teaduslike teadmiste alusel 
tõendama, et loa andmise menetluse ese 
vastab liidu ohutusnõuetele. Selle 
põhimõtte alus on eeldus, et rahvatervist ja 
keskkonda kaitstakse paremini, kui 
tõendamiskohustuse koormus lasub 
taotlejal, kes peab enne turule laskmist 
tõendama, et konkreetne ese on ohutu, selle 
asemel, et riiklikud asutused peaksid 
tõendama selle ohtlikkust, et keelata selle 
turule laskmine. Lisaks ei tohiks avaliku 
sektori raha kasutada selleks, et tellida 
kulukaid uuringuid, mis lõpptulemusena 
aitavad tööstusel toote turule lasta. 
Vastavalt sellele põhimõttele ja kooskõlas 
kohaldatavate regulatiivsete nõuetega, 
millega toetatakse liidu valdkondlike 
toidualaste õigusaktide alusel tehtud 
loataotlusi, nõutakse taotlejatelt, et nad 
esitaksid asjakohaste uuringute, sealhulgas 
katsete tulemused, et tõendada asjaomase 
eseme ohutust ning mõnel juhul ka 
tõhusust.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(17) On olemas sätted loataotluste sisu 
kohta. On oluline, et ametile 
riskihindamiseks esitatud loataotlus vastab 
kohaldatavatele spetsifikatsioonidele, et 
tagada ameti tehtava teadusliku hindamise 

(17) On olemas sätted loataotluste sisu 
kohta. On oluline, et ametile 
riskihindamiseks esitatud loataotlus vastab 
kohaldatavatele spetsifikatsioonidele, et 
tagada ameti tehtava teadusliku hindamise 
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parim kvaliteet. Taotlejatel ning eriti 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel 
ei ole alati selget arusaama nendest 
spetsifikatsioonidest. Asjakohane oleks 
seega, et amet annab potentsiaalsele 
taotlejale tema palvel enne taotluse 
ametlikku esitamist nõu loataotluse suhtes 
kohaldatavate eeskirjade ja taotluse 
nõutava sisu kohta, sekkumata samas 
esitatavate uuringute kavandamisse, mis 
jääb endiselt taotleja vastutusalasse. 
Selleks et tagada selle protsessi 
läbipaistvus, tuleks ameti nõuanded 
avalikustada.

parim kvaliteet. Taotlejatel ning eriti 
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel 
ei ole alati selget arusaama nendest 
spetsifikatsioonidest. Asjakohane oleks 
seega, et amet annab potentsiaalsele 
taotlejale tema palvel enne taotluse 
ametlikku esitamist nõu loataotluse suhtes 
kohaldatavate eeskirjade ja taotluse 
nõutava sisu kohta, sekkumata samas 
esitatavate uuringute kavandamisse, mis 
jääb endiselt taotleja vastutusalasse. 
Selleks et tagada selle protsessi 
läbipaistvus ning pakkuda laia ja 
mittediskrimineerivat juurdepääsu 
teabele, tuleks ameti nõuanded 
avalikustada.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(18) Ametil peaksid olema teadmised 
kõigi taotleja tehtud uuringute sisust, 
arvestades liidu toidualaste õigusnormide 
kohase loa taotlemist edaspidi. Sel 
eesmärgil on vajalik ja asjakohane, et 
uuringud tellinud ettevõtjad ja uuringuid 
tegevad laborid teatavad ametile sellistest 
uuringutest, kui need tellitakse. Teave 
teatatud uuringute kohta tuleks 
avalikustada alles siis, kui vastav loataotlus 
on avalikustatud kooskõlas kohaldatavate 
läbipaistvuseeskirjadega.

(18) Ametil peaksid olema teadmised 
kõigi taotleja tehtud uuringute sisust, 
arvestades liidu toidualaste õigusnormide 
kohase loa taotlemist edaspidi. Sel 
eesmärgil on vajalik ja asjakohane, et 
uuringud tellinud ettevõtjad ja uuringuid 
tegevad laborid teatavad ametile sellistest 
uuringutest, kui need tellitakse. Teave 
teatatud uuringute kohta tuleks 
avalikustada alles siis, kui vastav loataotlus 
või loa pikendamise taotlus on esitatud 
ning kui amet on oma ametliku teadusliku 
arvamuse avaldanud.

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(20) Üldsus näeb teatavaid probleeme 
selles, et lubade andmise valdkonnas 

(20) Üldsus näeb probleeme selles, et 
lubade andmise valdkonnas põhineb ameti 
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põhineb ameti poolt tehtav hindamine 
peamiselt tööstuse tehtud uuringutel. Amet 
teeb juba teabeotsinguid teaduskirjanduse 
põhjal, et tal oleks võimalik hindamiseks 
esitatud eseme puhul võtta arvesse muid 
olemasolevaid andmeid ja uuringuid. 
Selleks et sätestada täiendavad tagatised, 
millega tagada, et amet saab juurdepääsu 
kõigile loa andmise menetluse eseme kohta 
kättesaadavatele asjakohastele 
teadusandmetele ja uuringutele, on 
asjakohane ette näha konsulteerimine 
kolmandate isikutega, et teha kindlaks, 
kas muud asjakohased teadusandmed või 
uuringud on kättesaadavad. Et 
suurendada konsulteerimise tõhusust, 
tuleks see läbi viia siis, kui tööstuse poolt 
loataotlusega koos esitatud uuringud on 
avalikustatud vastavalt käesoleva määruse 
läbipaistvuseeskirjadele.

poolt tehtav hindamine peamiselt tööstuse 
tehtud uuringutel. Amet teeb juba 
teabeotsinguid teaduskirjanduse põhjal, et 
tal oleks võimalik hindamiseks esitatud 
eseme puhul võtta arvesse muid 
olemasolevaid andmeid ja uuringuid. 
Selleks et tagada, et amet kasutab kõiki loa 
andmise menetluse eseme kohta 
kättesaadavaid asjakohaseid 
teadusandmeid ja uuringuid, on 
asjakohane näha pärast loataotluse või loa 
pikendamise taotluse avalikustamist ette 
avalik konsulteerimine, et teha kindlaks, 
kas olemas on veel muid asjakohaseid 
teadusandmeid või uuringuid.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) Ettevõtjate poolt loataotluse 
toetamiseks liidu valdkondlike toidualaste 
õigusaktide kohaselt esitatud uuringud, 
sealhulgas katsed, vastavad tavaliselt 
rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele, 
mis tagab ühtlase aluse nende kvaliteedile, 
eriti tulemuste korratavuse osas. Mõnel 
juhul võivad siiski esineda probleemid 
vastavusega kohaldatavatele standarditele 
ja seepärast on kehtestatud riiklikud 
süsteemid sellise vastavuse 
kontrollimiseks. On asjakohane sätestada 
täiendavad tagatised, et anda üldsusele 
kindlus uuringute kvaliteedi suhtes, ning 
kehtestada tõhustatud auditeerimise 
süsteem, mille kohaselt komisjon 
kontrolliks liikmesriikide tehtud kontrolle, 
mis hõlmavad nende põhimõtete 
rakendamist selliseid uuringuid ja katseid 

(21) Ettevõtjate poolt loataotluse 
toetamiseks liidu valdkondlike toidualaste 
õigusaktide kohaselt esitatud uuringud, 
sealhulgas katsed, viitavad tavaliselt 
rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele, 
mis tagab ühtlase aluse nende kvaliteedile, 
eriti tulemuste korratavuse osas. Siiski võib
esineda ka kohaldatavatele standarditele
mittevastavust ja seepärast on kehtestatud 
riiklikud süsteemid vastavuse 
kontrollimiseks. Uuringute kvaliteedi 
tagamiseks on asjakohane tõhustada 
auditeerimise süsteemi, nii et liikmesriigid 
kontrollivad nende põhimõtete 
rakendamist selliseid uuringuid ja katseid 
tegevates laborites ja tagavad nende 
põhimõtete rakendamise ning Euroopa 
Komisjon kontrollib liikmesriikide 
kontrollitegevust.
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tegevates laborites.

Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Protsess peab olema piisavalt 
paindlik, et võimaldada võtta viivitamatult 
arvesse uusi tõendeid tõsise kahjuliku 
tervisemõju kohta, isegi kui seda 
õigusaktides sätestatud andmenõuetega 
ette ei nähta.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) Toiduohutus on kõigi liidu 
kodanike jaoks tundlik esmahuvi küsimus. 
Pidades kinni põhimõttest, et liidu nõuetele 
vastavuse tõendamise kohustus lasub 
tööstusel, on samal ajal tähtis luua 
täiendava kontrolli vahend, et lahendada 
suure ühiskondliku tähtsusega
erijuhtumeid, kui ohutusküsimustes esineb 
vastuolusid, nimelt tellides lisauuringuid 
riskihindamiseks kasutatud 
tõendusmaterjali kontrolli eesmärgil. 
Arvestades, et seda erandlikku 
kontrollivahendit rahastataks liidu eelarvest 
ja et selle kasutamine peaks jääma 
proportsionaalseks, peaks komisjon
vastutama selliste kontrolliuuringute 
tellimise algatamise eest. Arvesse tuleks 
võtta asjaolu, et mõnel erijuhul võib vaja 
minna tellitud uuringute laiemat ulatust kui 
tõendusmaterjaliks vaja (näiteks 
teadusuuenduste kättesaadavaks 
muutumise korral).

(22) Toiduohutus on kõigi liidu 
kodanike jaoks tundlik esmahuvi küsimus. 
Pidades kinni põhimõttest, et liidu nõuetele 
vastavuse tõendamise kohustus lasub 
tööstusel, on samal ajal tähtis luua 
täiendava kontrolli vahend, et lahendada 
suure ühiskondliku tähtsusega 
erijuhtumeid, kui ohutusküsimustes esineb 
vastuolusid, nimelt tellides lisauuringuid 
riskihindamiseks kasutatud 
tõendusmaterjali kontrolli eesmärgil. 
Arvestades, et seda erandlikku 
kontrollivahendit rahastataks liidu eelarvest 
ja et selle kasutamine peaks jääma 
proportsionaalseks, peaks amet vastutama 
selliste kontrolliuuringute tellimise 
algatamise eest. Arvesse tuleks võtta 
asjaolu, et mõnel erijuhul võib vaja minna 
tellitud uuringute laiemat ulatust kui 
tõendusmaterjaliks vaja (näiteks 
teadusuuenduste kättesaadavaks 
muutumise korral).
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Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23) Üldiste toidualaste õigusnormide 
toimivuse kontrollist nähtus, et kuigi ameti 
areng läbipaistvuse osas on olnud 
märkimisväärne, ei peeta 
riskihindamisprotsessi, eriti 
toidutarneahelat hõlmavate loa andmise 
menetluste kontekstis alati täiesti 
läbipaistvaks. See on osaliselt tingitud ka 
erinevatest läbipaistvuse ja 
konfidentsiaalsuse eeskirjadest, mis ei ole 
sätestatud mitte üksnes määruses (EÜ) 
nr 178/2002, vaid ka muudes
toidutarneahelat hõlmavates liidu 
õigusaktides. Nende vastastikune mõju 
võib mõjutada üldsuse suhtumist 
riskihindamisse.

(23) Üldiste toidualaste õigusnormide 
toimivuse kontrollist nähtus, et liit on 
edendanud märkimisväärsel hulgal 
meetmeid toiduainete kvaliteedi ja 
ohutuse kaitseks (määrus (EÜ) nr 
2073/2005, määrus (EÜ) nr 853/2004, 
määrus (EÜ) nr 854/2004 ja eriti 
direktiivi 2009/128/EÜ põhjendus 12) 
ning kuigi ameti areng läbipaistvuse osas 
on olnud märkimisväärne, ei peeta 
riskihindamisprotsessi, eriti
toidutarneahelat hõlmavate loa andmise 
menetluste kontekstis alati täiesti 
läbipaistvaks. 

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(23 a) Århusi konventsiooniga on 
kehtestatud mitmed üldsuse õigused 
keskkonna valdkonnas. Konventsioonis 
sätestatakse, et igaühel on õigus saada 
riigiasutuste valduses olevat 
keskkonnateavet, õigus osaleda 
keskkonnaalaste otsustuste tegemisel ja 
õigus vaadata läbi menetlused, et 
vaidlustada avalikud otsused, mis ei ole 
kooskõlas kahe eespool nimetatud õiguse 
või keskkonnaõigusega üldiselt. 

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Euroopa kodanikualgatus 
„Keelustada glüfosaat ning kaitsta inimesi 
ja keskkonda toksiliste pestitsiidide eest“23

kinnitas, et tööstuse tellitavate ning 
loataotluses esitatavate uuringute 
läbipaistvusega on probleeme.

(24) Liit kui Århusi konventsiooni 
osaline on tunnistanud, et parem teabe 
kättesaadavus ja üldsuse ulatuslikum 
osalemine otsustamisprotsessis parandab 
keskkonna valdkonnas otsuste kvaliteeti 
ja rakendamist, aitab suurendada üldsuse 
teadlikkust keskkonnaalastest 
probleemidest, annab avalikkusele 
võimaluse oma muresid väljendada ning 
võimaldab ametiasutustel neid muresid 
nõuetekohaselt arvesse võtta. Euroopa
kodanikualgatus „Keelustada glüfosaat 
ning kaitsta inimesi ja keskkonda toksiliste 
pestitsiidide eest“23 kinnitas, et tööstuse 
tellitavate ning loataotluses esitatavate 
uuringute läbipaistvusega on probleeme.

__________________ __________________

23 Komisjoni teatis, milles käsitletakse 
Euroopa kodanikualgatust „Keelustada 
glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda 
toksiliste pestitsiidide eest“, C(2017) 8414 
final.

23 Komisjoni teatis, milles käsitletakse 
Euroopa kodanikualgatust „Keelustada 
glüfosaat ning kaitsta inimesi ja keskkonda 
toksiliste pestitsiidide eest“, C(2017) 8414 
final.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) Seepärast on vaja ennetavalt 
suurendada riskihindamisprotsessi 
läbipaistvust. Riskihindamisprotsessis
tuleks nii vara kui võimalik tagada üldsuse 
juurdepääs kõigile teadusandmetele ja 
teabele, mis toetavad liidu toidualaste 
õigusnormide kohaseid loataotlusi, ja ka 
muid teadusväljunditaotlusi. See protsess 
ei tohiks siiski piirata kehtivaid 
intellektuaalomandiõigusi ega liidu 
toidualaste õigusaktide sätteid, millega 
kaitstakse novaatorite tehtud 
investeeringuid asjaomaseid loataotlusi 
toetava teabe ja andmete kogumiseks.

(25) Vastutuskohustuse 
suurendamiseks ja selleks, et üldsus ameti 
otsuseid taas toetama hakkaks ja et 
tagada ameti vastutus, on seega vaja 
riskihindamisprotsessi läbipaistvust ja 
selgust ennetavalt suurendada. Avaliku 
kontrolli tagamiseks tuleks 
riskihindamisprotsessis nii vara kui 
võimalik tagada üldsuse juurdepääs kõigile 
teadusandmetele ja teabele, mis toetavad 
liidu toidualaste õigusnormide kohaseid 
loataotlusi, ja ka muid 
teadusväljunditaotlusi.
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Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et määrata, milline 
avalikustamise tase tagab asjakohase 
tasakaalu, tuleks üldsuse asjakohaseid 
õigusi riskihindamisprotsessi 
läbipaistvuse suhtes võrrelda ettevõtjatest 
taotlejate õigustega, võttes arvesse 
määruse (EÜ) nr 178/2002 eesmärke.

(27) Käesoleva määruse eesmärk on 
tagada riskihindamisprotsessi läbipaistvus 
ja anda üldsusele võimalikult ulatuslikud 
teabe läbipaistvust käsitlevad ja ameti 
dokumentidele juurdepääsu õigused ning 
seda tuleb tõlgendada kooskõlas 
määrustega (EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 
1367/2006.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Käesoleva määrusega kehtestatud 
aktiivset levitamist käsitlevad sätted ei ole 
ette nähtud selleks, et piirata määrustes 
(EÜ) nr 1049/2001 ja (EÜ) nr 1367/2006 
sätestatud õiguste ulatust. 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Seoses selle ning korraga, millega 
reguleeritakse liidu toidualastes 
õigusnormides sätestatud loa taotlemise 
menetlusi, nähtub seni saadud 
kogemustest, et teatavaid andmeid 
peetakse üldiselt tundlikeks ning need 
peaksid jääma konfidentsiaalseks kõigi eri 
valdkondade loa andmise menetluste 
puhul. Määruses (EÜ) nr 178/2002 on 

(28) Seepärast tuleks kogu otsest 
tervise- või keskkonnamõju puudutav 
teave alati avalikustada. Määruses (EÜ) 
nr 178/2002 on asjakohane sätestada 
ammendav horisontaalne loetelu 
andmetest, mida võib käsitleda 
konfidentsiaalsena, kui nende 
avalikustamine kahjustaks oluliselt 
ärihuvide kaitset. Seda teavet (edaspidi 
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asjakohane sätestada horisontaalne 
loetelu andmetest, mille avalikustamist 
võib käsitada asjaomaseid ärihuve
oluliselt kahjustavana ning mida ei tohiks 
seetõttu üldsusele avaldada (edaspidi 
„konfidentsiaalsete andmete 
horisontaalne üldloetelu“). Selline teave 
tuleks avalikustada üksnes väga piiratud 
ja erandlikel tingimustel, mis on seotud 
eeldatava tervisemõjuga ja 
hädavajadusega kaitsta inim- või 
loomatervist või keskkonda.

„konfidentsiaalsete andmete 
horisontaalne üldloetelu“) peaks aga 
saama hoida salajas ainult juhul, kui 
teabe levitamise vastu olev ettevõtja saab 
esitada kontrollitavad tõendid selle kohta, 
et teabe ennetav avaldamine kahjustab 
tõepoolest oluliselt tema ärihuve.
Läbipaistvuse põhimõtte rakendamisel 
tehtavaid erandeid tuleb rangelt 
tõlgendada. Sellegipoolest, isegi kui teabe 
avaldamine kahjustab ettevõtja ärihuve, ei 
tohiks juhul, kui teabe avaldamine on 
ülekaalukalt avalikes huvides, seda 
konfidentsiaalsena hoida, sest 
rahvatervise huvid on ärihuvide suhtes 
ülimuslikud. Määruses (EÜ) nr 178/2002 
on asjakohane sätestada horisontaalne 
ammendav loetelu andmetest, mida ei 
tohiks kunagi konfidentsiaalsena hoida, 
kuna need on seotud asjaoludega, mille 
puhul nende avaldamine on ülekaalukalt 
avalikes huvides.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Samuti on vaja sätestada 
isikuandmete kaitse erinõuded seoses 
riskihindamisprotsessi läbipaistvuse 
eesmärkidega, võttes arvesse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) 
nr 45/200124 ja (EL) 2016/67925. Seega ei 
tohiks käesoleva määruse kohaselt 
isikuandmeid avalikustada, välja arvatud 
juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, et tagada 
riskihindamisprotsessi läbipaistvus, 
sõltumatus ja usaldusväärsus, vältides 
samas huvide konflikte.

(30) Samuti on vaja Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 45/200124 ja 
(EL) 2016/67925 käsitleda seoses 
riskihindamisprotsessi läbipaistvusega ka 
isikuandmete kaitset ja konfidentsiaalsust. 
Seega ei tohiks käesoleva määruse kohaselt 
isikuandmeid avalikustada, välja arvatud 
juhul, kui see on vajalik ja 
proportsionaalne, et tagada 
riskihindamisprotsessi läbipaistvus, 
sõltumatus ja usaldusväärsus, vältides 
samas huvide konflikte. Läbipaistvuse, 
sõltumatuse, jätkusuutlikkuse ja 
riskihindamismenetluse usaldusväärsuse 
tagamiseks ning eriti selleks, et vältida 
huvide konflikti, on vajalik ja 
proportsionaalne avaldada nende isikute 
nimed, kelle amet on määranud kaasa 
aitama ameti otsustamisprotsessile, 
sealhulgas suunisdokumentide 
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vastuvõtmise raames.

__________________ __________________

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001, lk 1).

24 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) 
nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ühenduse 
institutsioonides ja asutustes ning selliste 
andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 
12.1.2001, lk 1).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 
L 119, 4.5.2016, lk 1).

25 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 
2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste 
andmete vaba liikumise ning direktiivi 
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta 
(isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 
L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Suurema läbipaistvuse eesmärgil ja 
tagamaks, et ametile esitatud 
teadusväljunditaotlusi menetletaks tõhusalt, 
tuleks välja töötada 
standardandmevormingud ja -
tarkvarapaketid. Selleks et tagada määruse 
(EÜ) nr 178/2002 rakendamise ühtsed 
tingimused standardandmevormingute ja -
tarkvarapakettide vastuvõtmise osas, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused. 
Neid volitusi tuleks rakendada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 182/201126.

(31) Suurema läbipaistvuse eesmärgil ja 
tagamaks, et ametile esitatud 
teadusväljunditaotlusi menetletaks tõhusalt, 
tuleks välja töötada 
standardandmevormingud ja -
tarkvarapaketid. Selleks et tagada määruse 
(EÜ) nr 178/2002 rakendamise ühtsed ja 
ühtlustatud tingimused 
standardandmevormingute ja -
tarkvarapakettide vastuvõtmise osas, tuleks 
komisjonile anda rakendamisvolitused. 
Neid volitusi tuleks rakendada kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega 
(EL) nr 182/201126.

_________________ _________________

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) 
nr 182/2011, millega kehtestatakse 
eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad 
liikmesriikide läbiviidava kontrolli 
mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni 
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rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

rakendamisvolituste teostamise suhtes 
(ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Võttes arvesse asjaolu, et ametilt 
nõutaks teadusandmete, sealhulgas 
konfidentsiaalsete andmete ja isikuandmete 
säilitamist, on vaja tagada, et selline 
säilitamine toimuks kooskõlas turvalisuse 
kõrge tasemega.

(32) Võttes arvesse asjaolu, et ametilt 
nõutaks teadusandmete, sealhulgas 
konfidentsiaalsete andmete ja isikuandmete 
säilitamist, on vaja tagada, et selline 
säilitamine toimuks täielikku turvalisust 
tagaval viisil.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Lisaks on ameti suhtes 
kohaldatavate eri sätete tulemuslikkuse ja 
tõhususe hindamiseks asjakohane ette näha 
ka ameti hindamine komisjoni poolt 
kooskõlas detsentraliseeritud ameteid 
käsitleva ühtse lähenemisviisiga. 
Hindamisel peaks eelkõige läbi vaatama 
teaduskomitee ja teaduskomisjonide 
liikmete valimise menetlused nende 
läbipaistvuse, kulutasuvuse ja sobivuse 
seisukohast, et tagada sõltumatus ja 
pädevus ning vältida huvide konflikte.

(33) Lisaks on ameti suhtes 
kohaldatavate eri sätete tulemuslikkuse ja 
tõhususe hindamiseks asjakohane ette näha 
ka ameti hindamine komisjoni poolt 
kooskõlas detsentraliseeritud ameteid 
käsitleva ühtse lähenemisviisiga. 
Hindamisel peaks eelkõige läbi vaatama 
teaduskomitee ja teaduskomisjonide 
liikmete valimise menetlused nende 
läbipaistvuse, kulutasuvuse ja sobivuse 
seisukohast, et tagada sõltumatus, valvsus
ja pädevus ning vältida huvide konflikte.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Samuti on riskihindamisprotsessi 
läbipaistvuse tagamiseks vaja laiendada 

(35) Samuti on riskihindamisprotsessi 
läbipaistvuse ja sõltumatuse tagamiseks 
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määruse (EÜ) nr 178/2002 kohaldamisala, 
mis on praegu piiratud toidualaste 
õigusnormidega, et hõlmata ka need 
loataotlused, mis esitatakse määruse (EÜ) 
nr 1831/2003 kontekstis söödalisandite, 
määruse (EÜ) nr 1935/2004 kontekstis 
toiduga kokkupuutuvate materjalide ning 
määruse (EÜ) nr 1107/2009 kontekstis 
taimekaitsevahendite kohta.

vaja laiendada määruse (EÜ) nr 178/2002 
kohaldamisala, mis on praegu piiratud 
toidualaste õigusnormidega, et hõlmata ka 
need loataotlused, mis esitatakse määruse 
(EÜ) nr 1831/2003 kontekstis 
söödalisandite, määruse (EÜ) nr 1935/2004 
kontekstis toiduga kokkupuutuvate 
materjalide ning määruse (EÜ) 
nr 1107/2009 kontekstis 
taimekaitsevahendite kohta.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Selleks et tagada, et 
konfidentsiaalse teabe puhul võetaks 
arvesse valdkondlikke eripärasid, on 
riskihindamisprotsessis vaja võrrelda 
üldsuse asjakohaseid õigusi 
riskihindamisprotsessi läbipaistvuse suhtes, 
sealhulgas Århusi konventsioonist35

tulenevaid õigusi, ettevõtjatest taotlejate 
õigustega, võttes arvesse nii valdkondlike 
liidu õigusaktide konkreetseid eesmärke 
kui ka saadud kogemusi. Seega on vaja 
muuta direktiivi 2001/18/EÜ ning määrusi 
(EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, 
(EÜ) nr 1935/2004 ja (EÜ) nr 1107/2009, 
et näha ette täiendavad konfidentsiaalsed 
andmed lisaks neile, mis on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 178/2002.

(36) Selleks et tagada, et 
konfidentsiaalse teabe puhul võetaks 
arvesse valdkondlikke eripärasid, on 
riskihindamisprotsessis vaja võrrelda 
üldsuse asjakohaseid õigusi 
riskihindamisprotsessi läbipaistvuse suhtes, 
sealhulgas Århusi konventsioonist35

tulenevaid õigusi, ettevõtjatest taotlejate 
õigustega, võttes arvesse nii valdkondlike 
liidu õigusaktide konkreetseid eesmärke 
kui ka saadud kogemusi, kuid pidades 
siiski silmas, et kui on konkreetselt 
põhjust tunda muret üldsuse heaolu ja 
rahvatervise pärast, on avalik huvi 
ärihuvide suhtes ülimuslik. Seega on vaja 
muuta direktiivi 2001/18/EÜ ning määrusi 
(EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, 
(EÜ) nr 1935/2004 ja (EÜ) nr 1107/2009, 
et näha ette täiendavad konfidentsiaalsed 
andmed lisaks neile, mis on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 178/2002.

_________________ _________________

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1367/2006 keskkonnainfo 
kättesaadavuse, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise Århusi 
konventsiooni sätete kohaldamise kohta 

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
6. septembri 2006. aasta määrus (EÜ) 
nr 1367/2006 keskkonnainfo 
kättesaadavuse, keskkonnaasjade 
otsustamises üldsuse osalemise ning neis 
asjus kohtu poole pöördumise Århusi 
konventsiooni sätete kohaldamise kohta 
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ühenduse institutsioonide ja organite suhtes 
(ELT L 264, 25.9.2006, lk 13).

ühenduse institutsioonide ja organite suhtes 
(ELT L 264, 25.9.2006, lk 13).

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Selleks et tugevdada sidet 
riskihindajate ja riskijuhtide vahel nii 
liidu kui ka riikide tasandil ning 
suurendada riskiteavituse sidusust ja 
järjepidevust, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta vastu õigusakte 
vastavalt aluslepingu artiklile 290, et võtta 
vastu toidutarneahela probleeme hõlmava 
riskiteavituse üldkava. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

(37) Selleks et kaitsta riskihindamise 
sõltumatust ja riskijuhtimise etappe nii 
liidu kui ka riikide tasandil ning 
suurendada riskiteavituse täpsust ja 
järjepidevust, tuleks komisjonile 
delegeerida õigus võtta vastu õigusakte 
vastavalt aluslepingu artiklile290, et võtta 
vastu toidutarneahela probleeme hõlmava 
riskiteavituse üldkava. On eriti oluline, et 
komisjon korraldaks oma ettevalmistava 
töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, 
sealhulgas ekspertide tasandil, ja et need 
konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 
13. aprilli 2016. aasta 
institutsioonidevahelise parema 
õigusloome kokkuleppes sätestatud 
põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises 
võrdne osalemine, saavad Euroopa 
Parlament ja nõukogu kõik dokumendid 
liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning 
nende ekspertidel on pidev juurdepääs 
komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, 
kus arutatakse delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamist.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) Selleks et amet ja ettevõtjad saaksid 
uute nõuetega kohaneda ning samas saaks 
tagada, et amet jätkab tõrgeteta toimimist, 
on vaja ette näha üleminekumeetmed 

(38) Selleks et amet, liikmesriigid, 
komisjon ja ettevõtjad saaksid uute 
nõuetega kohaneda ning samas saaks 
tagada, et amet jätkab tõrgeteta toimimist, 
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käesoleva määruse kohaldamiseks. on vaja ette näha üleminekumeetmed 
käesoleva määruse kohaldamiseks.

Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8a – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) edendada teadlikkust käsitletavate 
eriprobleemide suhtes ja nende mõistmist 
kogu riskianalüüsiprotsessi jooksul;

a) edendada läbipaistvust, selgust ja 
teadlikkust käsitletavate eriprobleemide 
suhtes ja nende mõistmist kogu 
riskianalüüsi- ja riskijuhtimisprotsessi
jooksul;

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8a – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) edendada riskijuhtimisalaste 
soovituste sõnastamisel järjepidevust ja
läbipaistvust;

b) edendada tervise- ja 
keskkonnakaitse kõrget taset, 
maksimaalset usaldusväärsust ning
läbipaistvust riskijuhtimisalaste soovituste 
sõnastamisel;

Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8a – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tagada usaldusväärne alus
riskijuhtimisotsuste mõistmiseks;

c) tagada, et parimate
riskijuhtimisotsuste väljaselgitamine 
põhineb teaduslikul alusel;
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Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8a – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edendada üldsuse arusaama 
riskianalüüsiprotsessist nii, et suureneks
usaldus selle tulemuste suhtes;

d) edendada üldsuse arusaama 
riskianalüüsiprotsessist, et suurendada 
selle tulemuste suhtes vastutust ning 
taastada tarbijate usaldus liidu ja selle 
institutsioonide vastu;

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8a – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f) tagada asjakohane teabevahetus 
huvitatud isikutega toidutarneahelaga 
seotud riskide kohta.

f) tagada asjakohane teabevahetus 
huvitatud isikutega toidutarneahelaga 
seotud riskide kohta ning nende vältimise 
strateegiad.

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8a – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

f a) võidelda vale- ja eksitava teabe 
allikate ja levitamise vastu.
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8b – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) tagama teabe läbipaistvuse 
riskianalüüsiprotsessi igal etapil alates 
teadusliku nõuande taotluste sõnastamisest 
kuni riskihinnangu andmiseni ning 
riskijuhtimisotsuste vastuvõtmiseni;

b) tagama pidevalt teabe ajakohasuse 
ja läbipaistvuse riskianalüüsiprotsessi igal 
etapil alates teadusliku nõuande taotluste 
sõnastamisest kuni riskihinnangu 
andmiseni ning riskijuhtimisotsuste 
vastuvõtmiseni;

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8b – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) arvestama riskitaju; c) arvestama riskitaset, selle 
võimalikke tagajärgi ja riskitaju;

Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8b – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) hõlbustama arusaamist ja dialoogi
kõigi huvitatud isikute vahel ning

d) hõlbustama arusaamist, dialoogi ja 
koostööd kõigi huvitatud isikute vahel, 
nagu tarbijad ja tarbijaühendused, 
keskkonnarühmad, loomade heaolu 
organisatsioonid, 
tervishoiuorganisatsioonid, kodanike 
ühendused, teadusuuringute keskused, 
ametiühingud ja ka kooperatiivid, tootjate 
ja põllumajandustootjate ühendused, 
väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 



AD\1165398ET.docx 25/56 PE625.400v02-00

ET

esindajad ning teadus- ja 
innovatsioonisektorid ning

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8b – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) olema kättesaadav, sealhulgas neile, 
kes ei ole otseselt protsessi kaasatud, 
arvestades samas konfidentsiaalsust ja 
isikuandmete kaitse nõudeid.

e) olema kättesaadav, sealhulgas neile, 
kes ei ole otseselt protsessi kaasatud, 
arvestades samas isikuandmete kaitse 
nõudeid.

Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8c – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Riskiteavituse üldkavaga 
edendatakse riskiteavituse integreeritud 
raamistikku, mida nii riskihindajad kui ka 
riskijuhid järgivad sidusalt ja 
süstemaatiliselt nii liidu kui ka riigi 
tasandil. Selle kavaga:

2. Riskiteavituse üldkavaga 
edendatakse riskiteavituse integreeritud 
raamistikku, mida nii riskihindajad kui ka 
riskijuhid nii liidu kui ka riigi tasandil 
täpselt ja süstemaatiliselt järgivad, 
teadvustades samal ajal siiski ka 
olemasolevaid lahknevaid teaduslikke 
seisukohti. Selle kavaga:

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8c – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) määratakse kesksed tegurid, mida 
tuleb arvesse võtta, kui kaalutakse vajalike 

a) määratakse tegurid, mida tuleb 
arvesse võtta, kui kaalutakse vajalike 
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riskiteavitusmeetmete tüüpi ja taset; riskiteavitusmeetmete tüüpi ja taset;

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8c – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) määratakse asjakohased 
riskiteavituse põhivahendid ja -kanalid, 
võttes arvesse asjaomaste sihtrühmade 
vajadusi; ning

b) määratakse asjakohased 
riskiteavituse põhivahendid ja -kanalid
(selge, tõhus ja juurdepääsetav veebisait), 
võttes arvesse asjaomaste sihtrühmade 
erivajadusi ning eelkõige konkreetse teabe 
edastamist olukordades, kus ohjatakse 
hädaolukordi, mis võivad tekkida toidu 
või keskkonna valdkonnas ja mis eeldavad 
spetsiaalsete kommunikatsioonivahendite 
ja meetmete suurendamist (abiliinid, 
EFSA veebisaidi sobivalt määratletud osa, 
rakendused ja konkreetsed 
teavituskampaaniad); ning

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 8c – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) luuakse asjakohased mehhanismid, 
et suurendada riskiteavituse sidusust 
riskihindajate ja riskijuhtide seas ning 
tagada avatud dialoog kõigi huvitatud 
isikute vahel.

c) luuakse asjakohased mehhanismid, 
et suurendada riskiteavituse sidusust 
riskihindajate ja riskijuhtide seas ning 
tagada avatud dialoog ja püsiv suhtlemine 
kõigi huvitatud isikute vahel, teadvustades 
ka olemasolevaid lahknevaid teaduslikke 
seisukohti.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
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Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 25 – lõige 1a – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) üks Euroopa Parlamendi määratud 
hääleõiguslik liige;

b) kaks Euroopa Parlamendi määratud 
hääleõiguslikku liiget ja kaks 
asendusliiget;

Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 25 – lõige 1a – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) neli kodanikuühiskonna ja 
toidutarneahela huve esindavat 
hääleõiguslikku liiget, nimelt üks 
tarbijaorganisatsioonide, üks valitsusväliste 
keskkonnaorganisatsioonide, üks 
põllumajandusettevõtjate organisatsioonide 
ja üks tööstusorganisatsioonide huve 
esindav liige. Need liikmed määrab 
ametisse nõukogu, kes konsulteerib 
Euroopa Parlamendiga komisjoni 
koostatud nimekirja alusel, milles on 
rohkem nimesid kui täidetavaid kohti. 
Komisjoni koostatud nimekiri edastatakse 
Euroopa Parlamendile koos asjakohaste 
taustdokumentidega. Euroopa Parlament 
võib nii kiiresti kui võimalik, kuid 
hiljemalt kolme kuu jooksul alates 
teatamisest esitada oma seisukohad 
arutamiseks nõukogule, kes seejärel 
nimetab need liikmed juhatusse.

c) viis kodanikuühiskonna ja 
toidutarneahela töötajate huve esindavat 
hääleõiguslikku liiget, nimelt üks 
meditsiini-/tervishoiuorganisatsioonide, 
üks tarbijaorganisatsioonide, üks 
valitsusväliste 
keskkonnaorganisatsioonide, üks 
põllumajandusettevõtjate organisatsioonide 
ja üks agrokeemia- või toiduainetööstuse 
organisatsioonide huve esindav liige. Need 
liikmed määrab ametisse nõukogu, kes 
konsulteerib Euroopa Parlamendiga 
komisjoni koostatud nimekirja alusel, 
milles on rohkem nimesid kui täidetavaid 
kohti. Komisjoni koostatud nimekiri 
edastatakse Euroopa Parlamendile koos 
asjakohaste taustdokumentidega. Euroopa 
Parlament võib nii kiiresti kui võimalik, 
kuid hiljemalt kolme kuu jooksul alates 
teatamisest esitada oma seisukohad 
arutamiseks nõukogule, kes seejärel 
nimetab need liikmed juhatusse.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 25 – lõige 1b
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1b. Juhatuse liikmed ja, kui see on 
asjakohane, asendusliikmed nimetatakse, 
võttes arvesse nii toiduohutuse valdkonna 
riskihindamise alast suurt pädevust kui ka 
pädevust toidutarneahela ohutust 
käsitlevate õigusaktide ja poliitika 
valdkonnas ning asjakohaseid juhtimis-, 
haldus- ja eelarvealaseid ning 
finantsvaldkonna oskusi.“;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Selgitus

Asendusliikmetel on õigus hääletada täisliikmete asemel, mis tähendab, et neil peab olema 
sama kvalifikatsioon.

Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt d
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 25 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Kui ei ole sätestatud teisiti, teeb juhatus 
otsused oma liikmete häälteenamusega. 
Asendusliikmed esindavad liiget tema 
puudumise korral ja hääletavad tema 
nimel.“;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 28 – lõige 5a – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) Liikmesriigid nimetavad eksperdid 
nii, et ühiselt saavutada tegevdirektori 
poolt nimetatud arv. Iga liikmesriik 
nimetab vähemalt 12 teaduseksperti.
Liikmesriik võib nimetada teiste 

b) Liikmesriigid võivad nimetada 
konkreetsete valdkondade eksperdid 
osalemiskutse põhjal. Liikmesriik võib 
nimetada ka teiste liikmesriikide 
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liikmesriikide kodanikke. kodanikke.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 28 – lõige 5a – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) Liikmesriikide nimetatud 
kandidaatidest koostab tegevdirektor iga 
teaduskomisjoni ekspertide nimekirja, mis 
on suurem kui ametisse nimetatavate 
ekspertide arv. Tegevdirektor ei tohi 
koostada sellist nimekirja, kui tal on 
võimalik põhjendada, et arvestades 
käesoleva lõike punktis d sätestatud 
valikukriteeriume, ei saa ta nimetatud 
kandidaatide puhul laiendatud nimekirja 
koostada. Tegevdirektor esitab nimekirja 
juhatusele liikmete nimetamiseks.

c) Liikmesriikide nimetatud 
kandidaatidest koostab tegevdirektor 
osalemiskutse põhjal iga teaduskomisjoni 
ekspertide nimekirja, mis on suurem kui 
ametisse nimetatavate ekspertide arv. 
Tegevdirektor ei tohi koostada sellist 
nimekirja, kui tal on võimalik põhjendada, 
et arvestades käesoleva lõike punktis d 
sätestatud valikukriteeriume, ei saa ta 
nimetatud kandidaatide puhul laiendatud 
nimekirja koostada. Tegevdirektor esitab 
nimekirja juhatusele liikmete 
nimetamiseks.

Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 28 – lõige 5a – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) Juhatus tagab, et lõpliku ametisse 
nimetamisega saavutatakse kõige laiem 
võimalik geograafiline jaotus.

e) Juhatus tagab, et lõpliku ametisse 
nimetamisega saavutatakse kõige laiem, 
terviklikum ja kaasavam võimalik 
geograafiline jaotus.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 28 – lõige 5d
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5d. Liikmesriigid võtavad meetmeid, 
millega tagatakse, et teaduskomisjonide 
liikmed tegutsevad sõltumatult ja neil 
puudub huvide konflikt, nagu on ette 
nähtud artikli 37 lõikega 2 ja ameti 
sisemeetmetega. Liikmesriigid tagavad, et 
teaduskomisjonide liikmetel on vahendid, 
et eraldada vajalik aeg ja anda töine 
panus, et aidata kaasa ameti tegevusele. 
Liikmesriigid tagavad, et 
teaduskomisjonide liikmed ei saa ühtki 
tegevusjuhist ühegi liikmesriigi tasandil ja 
et nende sõltumatut teaduslikku panust 
riskihindamise süsteemi liidu tasandil 
tunnustatakse toidutarneahela ohutuse 
kaitse esmatähtsa ülesandena.

5d. Liikmesriigid võtavad meetmeid, 
millega tagatakse, et nende poolt 
nimetatud teaduskomisjonide liikmed 
tegutsevad sõltumatult ja neil puudub 
huvide konflikt, nagu on ette nähtud artikli
37 lõikega 2 ja ameti sisemeetmetega. 
Liikmesriigid tagavad, et 
teaduskomisjonide liikmetel on vahendid, 
et eraldada maksimaalne aeg ja panus, mis 
on vajalik, et aidata kaasa ameti 
tegevusele. Liikmesriigid tagavad, et 
teaduskomisjonide liikmed ei saa ühtki 
tegevusjuhist ja neile ei avaldata survet 
ega mõju ühegi liikmesriigi tasandil ja et 
nende sõltumatut teaduslikku panust 
riskihindamise süsteemi liidu tasandil 
peetakse toidutarneahela ohutuse kaitse 
esmatähtsaks ülesandeks.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 32a – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toidualaste õigusnormide kohase loa 
võimaliku taotleja palvel annavad ameti 
töötajad nõu asjaomaste sätete ja 
loataotluse nõutava sisu osas. Ameti 
töötajate antavad nõuanded ei piira 
järgnevat loataotluste hindamist 
teaduskomisjonide poolt ega ole 
viimastele siduvad.

Toidualaste õigusnormide kohase loa 
võimaliku taotleja palvel võivad ameti 
töötajad anda kirjalikult nõu asjaomaste 
sätete ja loataotluse nõutava sisu osas. 
Ameti töötajad, kes annavad esimeses 
lauses osutatud nõu, ei ole seotud ühegi 
teadusliku tööga, sealhulgas artikli 28 
lõike 5f tähenduses, st otseselt või 
kaudselt taotlusega, mille suhtes on antud 
nõu. Ameti töötajate antavad nõuanded 
dokumenteeritakse viivitamata ja 
avaldatakse ameti veebisaidil. See on 
abiks korduma kippuvate küsimuste 
dokumendi koostamisel eesmärgiga 
töötada välja põhjalikumad suunised 
taotlejatele ja vähendada eraldi päringute 
tegemise vajadust.
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Antavad nõuanded ei piira järgnevat 
loataotluste hindamist teaduskomisjonide 
poolt ega ole viimastele siduvad. Komisjon 
hindab [36 kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist], millist mõju avaldab 
käesolev artikkel ameti tegevusele. Erilist 
tähelepanu pööratakse personali 
lisatöökoormusele ja mobiliseerimisele 
ning sellele, kas see on põhjustanud 
muutusi ameti ressursside eraldamises 
avalike huvidega seotud tegevuse arvelt. 

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 32b – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Esitatud teave avalikustatakse 
üksnes juhul, kui on saadud vastav 
loataotlus, ning pärast seda, kui amet on 
teinud otsuse avalikustada sellega koos 
esitatud uuringud kooskõlas artikliga 38 ja 
artiklitega 39–39f.

3. Esitatud teave avalikustatakse 
juhul, kui on saadud vastav loataotlus, ning 
pärast seda, kui amet on teinud otsuse 
avalikustada sellega koos esitatud uuringud
ja oma teadusliku arvamuse kooskõlas 
artikliga 38 ja artiklitega 39–39f.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 32c – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Amet konsulteerib sidusrühmade ja 
üldsusega seoses loataotlusi toetavate 
uuringutega, kui amet on need kooskõlas 
artikliga 38 ja artiklitega 39–39f 
avalikustanud, et teha kindlaks, kas 
loataotluse sisu kohta on kättesaadavad 
muud asjakohased teadusandmed või 
uuringud. Käesolevat sätet ei kohaldata 

2. Amet konsulteerib sidusrühmade ja 
üldsusega seoses loataotlusi toetavate 
uuringutega, kui amet on need kooskõlas 
artikliga 38 ja artiklitega 39–39f 
avalikustanud, et teha kindlaks, kas 
loataotluse sisu kohta on kättesaadavad 
muud asjakohased teadusandmed või 
uuringud.



PE625.400v02-00 32/56 AD\1165398ET.docx

ET

lisateabe suhtes, mida taotleja esitab 
riskihindamisprotsessis.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 32d – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjoni eksperdid teostavad kontrolle, 
sealhulgas auditeid, veendumaks, et katsete 
tegemise üksused vastavad ametile liidu 
toidualaste õigusnormide kohase loa 
taotluse osana esitatud katsete ja uuringute 
tegemise asjaomastele standarditele. 
Kõnealuseid kontrolle korraldatakse 
koostöös liikmesriikide pädevate 
asutustega.

Komisjoni eksperdid teostavad kontrolle, 
sealhulgas auditeid, veendumaks, et katsete 
tegemise üksused on sõltumatud, 
läbipaistvad ja nende töötajad on kõrge 
kvalifikatsioooniga ning need vastavad 
ametile liidu toidualaste õigusnormide 
kohase loa taotluse osana esitatud katsete 
ja uuringute tegemise asjaomastele 
standarditele. Kõnealuseid kontrolle 
korraldatakse koostöös liikmesriikide 
pädevate asutustega.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 32e – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks toidualaste 
õigusnormide kohase loa taotlejate 
kohustust tõendada loa andmise süsteemile 
esitatud eseme ohutust, võib komisjon 
erandlikel asjaoludel paluda ametit tellida 
teadusuuringud, et kontrollida tema 
riskihindamisprotsessis kasutatavat 
tõendusmaterjali. Tellitud uuringute ulatus 
võib olla laiem kui kontrollitav 
tõendusmaterjal.“;

Ilma et see piiraks toidualaste 
õigusnormide kohase loa taotlejate 
kohustust tõendada loa andmise süsteemile 
esitatud eseme ohutust, võib amet 
teaduslike andmete ja järelduste vahelise 
vastuolu korral tellida teadusuuringud, et 
kontrollida tema riskihindamisprotsessis 
kasutatavat tõendusmaterjali, et saada 
rohkem kinnitust toidu või sööda ohutuse 
kohta. Tellitud uuringute ulatus võib olla 
laiem kui kontrollitav tõendusmaterjal.“;

Muudatusettepanek 62
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 32e – lõik 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tellitud uuringutes võetakse arvesse 
direktiivi 2010/63/EL teaduslikel 
eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse 
kohta.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Amet tagab oma tegevuse läbipaistvuse 
kõrge taseme. Ta avalikustab viivitamata 
eelkõige:

Amet tagab läbipaistvuse kõrge taseme
kooskõlas Århusi konventsiooni ja 
määrusega (EÜ) nr 1367/2006, ilma et see 
piiraks määruse (EÜ) nr 1049/2001 
kohaldamist, ja kooskõlas direktiiviga 
2003/4/EÜ, millega tagatakse 
keskkonnateabe aktiivne ja süstemaatiline 
levitamine üldsusele. Ta avalikustab 
viivitamata eelkõige:

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) teaduskomitee ja 
teaduskomisjonide ning nende töörühmade 
päevakorrad ja protokollid;

a) teaduskomitee ja 
teaduskomisjonide ning nende töörühmade 
päevakorrad, osalejate nimekirjad ja 
protokollid;

Muudatusettepanek 65
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teadusandmed, uuringud ja liidu 
toidualaste õigusnormide kohaseid 
taotlusi toetav muu teave, sealhulgas 
taotlejate esitatud lisateave, samuti muud 
teadusandmed ja teave, mis toetavad 
Euroopa Parlamendi, komisjoni ja 
liikmesriikide esitatud 
teadusväljunditaotlusi, võttes arvesse 
konfidentsiaalse teabe ja isikuandmete 
kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f;

välja jäetud

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) teabe, millel põhineb tema 
teadusväljund, sealhulgas teaduslikud 
arvamused, võttes arvesse 
konfidentsiaalsete andmete ja 
isikuandmete kaitset kooskõlas 
artiklitega 39–39f;

välja jäetud

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 38 – lõige 1 – lõik 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) ameti poolt võimalikele taotlejatele 
esitamiseelses faasis antud nõuanded 
vastavalt artiklitele 32a ja 32c.

välja jäetud
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a a (uus)
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 38 – lõige -1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a а) lisatakse järgmine lõige -1a:

-1a. Oma teadusliku arvamuse avaldamise 
ajal avalikustab amet lisaks järgmise:

a) teadusandmed, uuringud ja liidu 
toidualaste õigusnormide kohaseid 
taotlusi toetav muu teave, sealhulgas 
taotlejate esitatud lisateave, samuti muud 
teadusandmed ja teave, mis toetavad 
Euroopa Parlamendi, komisjoni ja 
liikmesriikide taotlusi, võttes arvesse 
konfidentsiaalse teabe ja isikuandmete 
kaitset kooskõlas artiklitega 39–39f;

b) teabe, millel põhineb tema 
teadusväljund, sealhulgas teaduslikud 
arvamused, võttes arvesse 
konfidentsiaalsete andmete ja 
isikuandmete kaitset kooskõlas 
artiklitega 39–39f;

c) teabe nõustamiste kohta, mida viis amet 
ettevõtjatega läbi enne taotluse esitamist 
kooskõlas artiklitega 32a ja 32c.

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 38 – lõige 1a – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lõike 1 punktis c märgitud teabe 
avalikustamist ei käsitata otsese ega kaudse 
loana ega litsentsina asjaomaste andmete ja 
teabe ning nende sisu kasutamiseks, 
reprodutseerimiseks või muul moel 
kasutamiseks ning nende kasutamine 

Lõike1 punktis c märgitud teabe 
avalikustamist ei käsitata otsese ega kaudse 
loana ega litsentsina asjaomaste andmete ja 
teabe ning nende sisu äriliseks 
kasutamiseks, reprodutseerimiseks või 
muul moel ärilisel eesmärgil kasutamiseks. 
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kolmandate isikute poolt ei kuulu Euroopa 
Liidu vastutusalasse.

Kahtluste välistamiseks võib avaldatud 
teavet kasutada tulemuste avalikuks 
kontrollimiseks, sh selleks, et võimalikku 
kahjulikku tervise- ja keskkonnamõju 
paremini mõista, ning teabe sellel 
eesmärgil kasutamine kolmandate isikute 
poolt ei kuulu Euroopa Liidu 
vastutusalasse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt c a (uus)
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 38 – lõige 3a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) lisatakse järgmine lõige 3a:

3a. Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 
2003. aasta direktiivi 2003/4/EÜ 
(keskkonnateabele avaliku juurdepääsu 
kohta) ning määruste (EÜ) nr 1049/2001 
ja (EÜ) nr 1367/2006 kohaldamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Erandina artiklist 38 ei tohi amet 
avalikustada teavet, mille puhul on 
taotletud käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele vastavat konfidentsiaalset 
käsitlemist.

1. Erandina artiklist 38 ja ilma et see 
piiraks määruse (EÜ) nr 1049/2001 ja 
direktiivi 2003/4/EÜ kohaldamist ning 
üldpõhimõtet, et rahvatervise huvid on 
alati erahuvide suhtes ülemuslikud, ei tohi 
amet avalikustada teavet, mille puhul on 
taotletud käesolevas artiklis sätestatud 
tingimustele vastavat konfidentsiaalset 
käsitlemist ning see taotlus on heaks 
kiidetud.
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Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) innovatiivsed ärilised elemendid ja 
mudelid, selliste patentidega hõlmatud 
valemid ja tooted, mille kaitse võib ohtu 
sattuda, kui konfidentsiaalsuse nõuet 
rikutakse uuringu taotlemise algusetapis, 
seades taotleja sellega kahju ja 
turumoonutuste ning ebaausa 
konkurentsi ohtu;

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39 – lõige 2 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3) äriteave, millest selguvad taotleja 
hanked, turuosa või äristrateegia; ning

3) äriteave, millest selguvad taotleja 
hanked, innovatiivsed toote-/aineideed, 
turuosa või äristrateegia;

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu 
teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral 
tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) teave, mis on osa teadusväljundi 
järeldustest, sealhulgas ameti teaduslikud 
arvamused, ja mis on seotud eeldatava 
tervisemõjuga.“;

b) teave, mis on osa teadusväljundi 
järeldustest, sealhulgas ameti teaduslikud 
arvamused, milles on näidatud võimalikud 
mõjud ja ohud inimeste ja loomade 
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tervisele või keskkonnale;.“;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39 – lõige 4a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4a. Käesoleva artikliga ei piirata 
direktiivi 2003/4/EÜ ning määruste (EÜ) 
nr 1049/1367 ja (EÜ) nr 1367/2006 
kohaldamist.

Selgitus

Selline sõnastus on vajalik läbipaistvuse huvides.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39a – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui taotleja esitab 
konfidentsiaalsustaotluse, peab ta esitama 
esitatava teabe konfidentsiaalse ja 
mittekonfidentsiaalse versiooni kooskõlas 
standardandmevormingutega, kui need on 
olemas, vastavalt artiklile 39f. 
Mittekonfidentsiaalne versioon ei sisalda 
teavet, mida taotleja peab 
konfidentsiaalseks vastavalt artikli 39 
lõigetele 2 ja 3. Konfidentsiaalne versioon 
sisaldab kogu esitatavat teavet, sealhulgas 
teavet, mida taotleja peab 
konfidentsiaalseks. Konfidentsiaalses 
versioonis tuleb selgelt märkida teave, 
mille konfidentsiaalsena käsitlemist 
taotletakse. Taotleja peab selgelt esitama 
põhjenduse, mille alusel taotletakse eri 

2. Kui taotleja esitab 
konfidentsiaalsustaotluse, peab ta esitama 
esitatava teabe konfidentsiaalse ja
mittekonfidentsiaalse versiooni kooskõlas 
standardandmevormingutega, kui need on 
olemas, vastavalt artiklile 39f. 
Mittekonfidentsiaalses versioonis on selle 
teabe asemel, mille kohta taotleja on 
esitanud vastavalt artikli 39 lõigetele 2 ja 3
konfidentsiaalsena käsitlemise taotluse, 
mustad read. Konfidentsiaalne versioon 
sisaldab kogu esitatavat teavet, sealhulgas 
teavet, mida taotleja peab 
konfidentsiaalseks. Konfidentsiaalses 
versioonis tuleb selgelt märkida teave, 
mille konfidentsiaalsena käsitlemist 
taotletakse. Taotleja peab iga teabeosa 
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teabeosade konfidentsiaalsust. kohta, mille konfidentsiaalsena 
käsitlemist ta taotleb, esitama selge ja 
kontrollitava põhjenduse, mille alusel 
teabe konfidentsiaalsust taotletakse.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39b – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) teatab taotlejale kirjalikult oma 
kavatsusest teave avalikustada ning selle 
põhjused, enne kui amet teeb 
konfidentsiaalsustaotluse kohta ametliku 
otsuse. Kui taotleja ei nõustu ameti 
hinnanguga, võib ta esitada oma 
seisukohad või taotluse tagasi võtta kahe
nädala jooksul alates kuupäevast, mil talle 
teatati ameti seisukoht;

c) teatab taotlejale kirjalikult oma 
kavatsusest teave avalikustada ning selle 
põhjused, enne kui amet teeb 
konfidentsiaalsustaotluse kohta ametliku 
otsuse. Kui taotleja ei ole ameti 
hinnanguga nõus, võib ta esitada oma 
seisukohad või taotluse tagasi võtta kahe 
nädala jooksul alates kuupäevast, mil talle 
teatati ameti seisukoht;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39b – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) võtab vastu põhjendatud otsuse 
konfidentsiaalsustaotluse kohta, võttes 
arvesse taotleja tähelepanekuid, kümne
nädala jooksul alates loataotluse suhtes 
esitatud konfidentsiaalsustaotluse 
kättesaamise kuupäevast ning ilma 
põhjendamatu viivituseta lisaandmete ja -
teabe konfidentsiaalsustaotluse puhul ning 
teatab oma otsuse taotlejale, komisjonile ja 
liikmesriikidele, kui see on asjakohane; 
ning

d) võtab vastu põhjendatud otsuse 
konfidentsiaalsustaotluse kohta, võttes 
arvesse taotleja tähelepanekuid, kaheksa
nädala jooksul alates loataotluse suhtes 
esitatud konfidentsiaalsustaotluse 
kättesaamise kuupäevast ning ilma 
põhjendamatu viivituseta lisaandmete ja -
teabe konfidentsiaalsustaotluse puhul ning 
teatab oma otsuse igal juhul taotlejale, 
komisjonile ja liikmesriikidele; ning
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Muudatusettepanek 79

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39b – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) avalikustab kõik lisaandmed ja 
kogu lisateabe, mille puhul ei ole 
konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust 
põhjendatuna heaks kiidetud, kuid mitte 
varem kui kaks nädalat pärast oma otsusest 
taotlejale teatamist vastavalt punktile d.

e) avalikustab kõik lisaandmed ja 
kogu lisateabe, mille puhul ei ole 
konfidentsiaalsena käsitlemise taotlust 
põhjendatuna heaks kiidetud, kuid mitte 
varem kui kaks nädalat ja mitte hiljem kui 
neli nädalat pärast oma otsusest taotlejale 
teatamist vastavalt punktile d.

Muudatusettepanek 80

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39d – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon ja liikmesriigid võtavad 
vajalikke meetmeid, et teavet, mille nad on 
saanud vastavalt liidu toidualastele 
õigusnormidele ja mille puhul on taotletud 
selle konfidentsiaalsena käsitlemist, ei 
avalikustataks enne, kui amet on teinud 
konfidentsiaalsustaotluse suhtes otsuse ja 
see otsus on lõplik. Komisjon ja 
liikmesriigid võtavad ka vajalikke 
meetmeid, et teavet, mille puhul amet on 
konfidentsiaalsena käsitlemise heaks 
kiitnud, ei avalikustata.

2. Komisjon ja liikmesriigid võtavad 
vajalikke meetmeid, et teavet, mille nad on 
saanud vastavalt liidu toidualastele 
õigusnormidele, ei avalikustataks enne, kui 
amet on teinud konfidentsiaalsustaotluse 
suhtes otsuse ning on avaldanud oma 
teadusliku arvamuse. Komisjon ja 
liikmesriigid võtavad ka vajalikke 
meetmeid, et teavet, mille puhul amet on 
konfidentsiaalsena käsitlemise heaks 
kiitnud, ei avalikustata.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39d – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui taotleja võtab või on võtnud loa 
andmise menetluse kontekstis taotluse 
tagasi, käsitavad amet, komisjon ja 
liikmesriigid ameti poolt kooskõlas 
artiklitega 39–39f heaks kiidetud äri- ja 
tööstusteavet konfidentsiaalsena. Taotlus 
loetakse tagasivõetuks alates hetkest, mil 
algupärase loataotluse saanud pädev asutus 
on saanud asjaomase kirjaliku taotluse. Kui 
taotlus võetakse tagasi enne, kui amet on 
teinud asjaomase konfidentsiaalsustaotluse 
suhtes otsuse, ei avalikusta komisjon ega 
liikmesriigid teavet, mille 
konfidentsiaalsust taotleti.

3. Kui taotleja võtab või on võtnud loa 
andmise menetluse kontekstis taotluse 
tagasi, käsitavad amet, komisjon ja 
liikmesriigid ameti poolt kooskõlas 
artiklitega 39–39f heaks kiidetud äri- ja 
tööstusteavet konfidentsiaalsena. Taotlus 
loetakse tagasivõetuks alates hetkest, mil 
algupärase loataotluse saanud pädev asutus 
on saanud asjaomase kirjaliku taotluse. Kui 
taotlus võetakse tagasi enne, kui amet on 
teinud asjaomase konfidentsiaalsustaotluse 
suhtes otsuse, ei avalikusta komisjon ega 
liikmesriigid kavandatava taotluse kohast 
mis tahes teavet.

Muudatusettepanek 82

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39e – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) taotleja nimi ja aadress; a) taotleja nimi;

Muudatusettepanek 83

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39e – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Olenemata lõikest 1 käsitatakse 
selgroogsetega katsete tegemisse või 
toksikoloogiliste andmete saamisesse 
kaasatud füüsiliste isikute nimede ja 
aadresside avalikustamist asjaomaste 
füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja 
isikupuutumatust oluliselt kahjustavana 
ning neid ei tohi avalikustada, välja arvatud 
juhul, kui selleks on avalikust huvist 
tulenevad ülekaalukad põhjused.

2. Olenemata lõikest 1 käsitatakse 
selgroogsetega katsete tegemisse või 
toksikoloogiliste andmete saamisesse 
kaasatud füüsiliste isikute nimede ja 
aadresside avalikustamist asjaomaste 
füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja 
isikupuutumatust oluliselt kahjustavana, 
mis kujutab endast ohtu nende 
iseseisvusele ja sõltumatule hinnangule,
ning neid ei tohi avalikustada, välja arvatud 
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juhul, kui selleks on avalikust huvist 
tulenevad ülekaalukad põhjused.

Muudatusettepanek 84

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 39g – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ameti hallatavad infosüsteemid, kus 
säilitatakse ameti andmeid, sealhulgas 
konfidentsiaalseid ja isikuandmeid, 
projekteeritakse nii, et nad vastaksid
turvalisuse kõrgele tasemele, mis on 
asjakohane olemasolevate turvariskide 
puhul, ning võttes arvesse käesoleva 
määruse artikleid 39–39f. Juurdepääs peab 
põhinema vähemalt kaksikautentimisega 
või samaväärse turvatasemega süsteemil. 
Tagatakse, et iga juurdepääs süsteemile on 
täielikult kontrollitav.“;

Ameti hallatavad infosüsteemid, kus 
säilitatakse ameti andmeid, sealhulgas 
konfidentsiaalseid ja isikuandmeid, 
projekteeritakse nii, et on tagatud 
kõrgeimate turvalisuse standardite 
saavutamine, mis on asjakohased
olemasolevate turvariskide puhul, ning 
võttes arvesse käesoleva määruse artikleid 
39–39f. Juurdepääs peab põhinema 
vähemalt kaksikautentimisega või 
samaväärse turvatasemega süsteemil. 
Tagatakse, et iga juurdepääs süsteemile on 
täielikult kontrollitav.“;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 57a – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 8 punkti c alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist esitanud selle 
kohta vastuväiteid või kui mõlemad 
institutsioonid on enne selle tähtaja 
möödumist teatanud komisjonile, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel pikendatakse seda 
tähtaega kahe kuu võrra.“;

6. Artikli 8 punkti c alusel vastu 
võetud delegeeritud õigusakt jõustub 
üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega 
nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast 
õigusakti teatavakstegemist esitanud selle 
kohta vastuväiteid või kui mõlemad 
institutsioonid on enne selle tähtaja 
möödumist teatanud komisjonile, et nad ei 
esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või 
nõukogu algatusel võib seda tähtaega
pikendada kahe kuu võrra.“;
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Muudatusettepanek 86

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 61 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hiljemalt viis aastat pärast artiklis 
osutatud kuupäeva [üldisi toidualaseid 
õigusnorme muutva määruse jõustumine] 
ja seejärel iga viie aasta pärast hindab 
komisjon ameti tulemuslikkust selle 
eesmärkide, volituste, ülesannete, 
menetluste ja asukoha suhtes kooskõlas 
komisjoni suunistega. Hindamisel 
keskendutakse eelkõige võimalikule 
vajadusele muuta ameti volitusi ja sellise 
muutmise finantsmõjule.

2. Hiljemalt viis aastat pärast artiklis 
osutatud kuupäeva [üldisi toidualaseid 
õigusnorme muutva määruse jõustumine] 
ja seejärel iga viie aasta pärast hindab 
komisjon ameti tulemuslikkust selle 
eesmärkide, volituste, ülesannete, 
menetluste ja asukoha suhtes kooskõlas 
komisjoni suunistega. Hindamisel 
keskendutakse eelkõige võimalikule 
vajadusele muuta ameti volitusi ja sellise 
muutmise finantsmõjule. Kui aga 
hinnangust ilmneb, et seatud eesmärgid 
on saavutatud ja ülesandeid täidetakse, 
uuritakse võimalust suurendada 
investeeringuid, et saavutada 
ambitsioonikamad tulemused.

Muudatusettepanek 87

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 61 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon leiab, et ameti töö 
jätkamine ei ole ametile seatud 
eesmärkide, volituste ja ülesannete 
seisukohast enam põhjendatud, võib ta 
teha ettepaneku käesolevat määrust 
vastavalt muuta või see kehtetuks 
tunnistada.

välja jäetud
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 11
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Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 61 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjon esitab 
hindamistulemused Euroopa 
Parlamendile, nõukogule ja juhatusele. 
Hindamistulemused avalikustatakse.

4. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud 
hinnangud ja soovitused edastatakse
nõukogule ja Euroopa Parlamendile ning
avalikustatakse.

Muudatusettepanek 89

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 24 – lõige 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) artiklisse 24 lisatakse lõige 3a:

„3a. Kohustus ennetavalt levitada 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teavet 
kooskõlas artikliga 25 ning kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 
ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste 
isikute õigust pääseda taotluse korral ligi 
dokumentidele, nagu on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses 
(EÜ) nr 1367/2006.”
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4
Direktiiv 2001/18/EÜ
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui asjaomase teaduskomiteega 
konsulteeritakse vastavalt lõikele 1, 
avalikustab ta teate/taotluse, asjaomase 
toetava teabe ja kogu teataja/taotleja 
esitatud lisateabe, samuti teaduslikud 
arvamused kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 178/2002 artikliga 38 ja artiklitega 39–
39f, mida kohaldatakse mutatis mutandis, 

4. Kui asjaomase teaduskomiteega 
konsulteeritakse vastavalt lõikele 1, 
avalikustab ta teate/taotluse, asjaomase 
toetava teabe ja kogu teataja/taotleja 
esitatud lisateabe samal ajal kui oma 
teadusliku arvamuse kooskõlas määruse 
(EÜ) nr 178/2002 artikliga 38 ja artiklitega 
39–39f, mida kohaldatakse mutatis 
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ning käesoleva direktiivi artikliga 25.“ mutandis, ning käesoleva direktiivi 
artikliga 25.“

Muudatusettepanek 91

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 1829/2003
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet avalikustab loataotluse, 
asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 
lisateabe, samuti ameti teaduslikud 
arvamused ning direktiivi 2001/18/EÜ 
artiklis 4 osutatud pädevate asutuste 
arvamused kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 
ning artikliga 40 ning võttes arvesse 
käesoleva määruse artiklit 30.

1. Amet avalikustab loataotluse, 
asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 
lisateabe samal ajal kui oma teadusliku 
arvamuse ning direktiivi 2001/18/EÜ 
artiklis 4 osutatud pädevate asutuste 
arvamused kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 
ning artikliga 40 ning võttes arvesse 
käesoleva määruse artiklit 30.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9
Määrus (EÜ) nr 1829/2003
Artikkel 29 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kohustus ennetavalt levitada 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teavet 
kooskõlas artikliga 30 ning kooskõlas 
määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklitega 38 
ja 39 ei piira füüsiliste ega juriidiliste 
isikute õigust pääseda taotluse korral ligi 
dokumentidele, nagu on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses 
(EÜ) nr 1367/2006.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 10
Määrus (EÜ) nr 1829/2003
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Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lisaks määruse (EÜ) nr 178/2002 
artikli 39 lõikele 2 ning vastavalt 
kõnealuse määruse artikli 39 lõikele 3 
võib amet konfidentsiaalsena käsitlemise 
heaks kiita järgmise teabe suhtes, mille 
avalikustamist võib kontrollitava 
põhjenduse alusel pidada asjaomaseid 
huve oluliselt kahjustavaks:

2. Konfidentsiaalseks ei loeta 
järgmist teavet:

a) DNA järjestuse teave, välja arvatud 
järjestused, mida kasutatakse 
transformatsioonide avastamiseks, 
identifitseerimiseks ja 
kvantifitseerimiseks; ning

a) artikli 3 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 
osutatud GMO, toidu või sööda nimetus ja 
koostis ning vajadusel kasvusubstraat ja 
mikroorganism;

b) aretusprofiilid ja strateegiad.“; b) GMO üldine kirjeldus ning loaomaniku 
nimi ja aadress;

c) artikli 3 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 
osutatud GMO, toidu või sööda 
füüsikalis-keemilised ja bioloogilised 
tunnused;

d) artikli 3 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 
osutatud GMO, toidu või sööda mõju 
inimeste ja loomade tervisele ja 
keskkonnale;

e) artikli 3 lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 
osutatud GMO, toidu või sööda mõju 
loomsete saaduste tunnustele ja 
toiteomadustele;

f) avastamismeetodid, kaasa arvatud 
proovivõtu- ja transformatsiooni 
identifitseerimise meetod ning vajadusel 
transformatsiooni avastamise ja 
identifitseerimise meetodid artikli 3 
lõikes 1 ja artikli 15 lõikes 1 osutatud 
toidus või söödas;

g) teave jäätmetöötluse kohta ning 
hädaolukorras toimimise kava.

Selgitus

Lõikega 2 võetakse uuesti kasutusele direktiivi 1829/2003/EÜ praegune sõnastus. Kui 
ettepaneku eesmärk on suurendada läbipaistvust, siis selle asemel, et suurendada 
konfidentsiaalsena käsitletava teabe loetelu, tuleks säilitada kehtivad eeskirjad teabe kohta, 
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mida ei tohi kunagi konfidentsiaalsena käsitleda.

Muudatusettepanek 94

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) tagab üldsuse juurdepääsu 
taotlusele ning kogu taotleja esitatud 
teabele kooskõlas artikliga 18.“;

c) tagab üldsuse juurdepääsu 
taotlusele ning kogu taotleja esitatud 
teabele samal ajal kui oma teaduslikule 
arvamusele kooskõlas artikliga 18.“;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 17 – lõige 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a) artiklisse 17 lisatakse lõige 2a:

„2a. Kohustus ennetavalt levitada 
käesolevas artiklis sätestatud teavet 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 
artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega 
juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse 
korral ligi dokumentidele, nagu on 
sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja 
määruses (EÜ) nr 1367/2006.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet avalikustab loataotluse, 1. Amet avalikustab loataotluse, 
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asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 
lisateabe, samuti ameti teaduslikud 
arvamused kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 
ja artikliga 40, mida kohaldatakse mutatis 
mutandis.

asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 
lisateabe samal ajal kui oma teadusliku 
arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 
ja artikliga 40, mida kohaldatakse mutatis 
mutandis.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 18 – lõige 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Juurdepääsutaotluste käsitlemisel 
tema valduses olevatele dokumentidele, 
kohaldab amet üldsuse juurdepääsu 
Euroopa Parlamendi, nõukogu ja 
komisjoni dokumentidele käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
30. mai 2001. aasta määruse (EÜ) 
nr 1049/2001 põhimõtteid.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1831/2003
Artikkel 18 – lõige 3b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3b. Liikmesriigid, komisjon ja amet 
hoiavad konfidentsiaalsena kogu teabe, 
mis on lõike 2 alusel konfidentsiaalseks 
tunnistatud, välja arvatud juhul, kui 
sellist teavet on vaja avalikustada inimeste 
ja loomade tervise või keskkonna 
kaitsmiseks. Liikmesriigid käsitlevad 
käesoleva määruse alusel vastuvõetud 
dokumentidele juurdepääsu taotlusi 
vastavalt määruse (EÜ) 1049/2001 
artiklile 5.“
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Muudatusettepanek 99

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 2065/2003
Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tagab üldsuse juurdepääsu 
taotlusele, asjaomasele toetavale teabele 
ning taotleja esitatud lisateabele kooskõlas 
artiklitega 14 ja 15.“;

ii) tagab oma teadusliku arvamuse 
avaldamisel üldsuse juurdepääsu 
taotlusele, asjaomasele toetavale teabele 
ning taotleja esitatud lisateabele kooskõlas 
artiklitega 14 ja 15.“;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 2065/2003
Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet avalikustab loataotluse, 
asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 
lisateabe, samuti ameti teaduslikud 
arvamused kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 
ja artikliga 40.“;

1. Amet avalikustab loataotluse, 
asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 
lisateabe samal ajal kui oma teadusliku 
arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 
ja artikliga 40.“;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 2065/2003
Artikkel 14 – lõige 1a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) artiklisse 14 lisatakse lõige 1a:

„1a. Kohustus ennetavalt levitada 
käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud teavet 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 
artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste ega 
juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse 
korral ligi dokumentidele, nagu on 
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sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja 
määruses (EÜ) nr 1367/2006.“

Muudatusettepanek 102

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 178/2002
Artikkel 15 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) hindab pädev asutus taotleja 
esitatud konfidentsiaalsustaotlust.

b) hindab pädev asutus taotleja 
esitatud konfidentsiaalsustaotlust ja on 
kohustatud vastama ning esitama 
vajalikud põhjendused kahe kuu jooksul 
pärast taotluse saamist.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a
Määrus (EÜ) nr 1935/2004
Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ii) tagab üldsuse juurdepääsu 
taotlusele, asjaomasele toetavale teabele 
ning taotleja esitatud lisateabele kooskõlas 
artiklitega 19 ja 20.“;

ii) tagab üldsuse juurdepääsu 
taotlusele, asjaomasele toetavale teabele 
ning taotleja esitatud lisateabele samal ajal 
kui oma teaduslikule arvamusele 
kooskõlas artiklitega 19 ja 20.“;

Muudatusettepanek 104

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1935/2004
Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Amet avalikustab loataotluse, 
asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 
lisateabe, samuti ameti teaduslikud 
arvamused kooskõlas määruse (EÜ) 

1. Amet avalikustab loataotluse, 
asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 
lisateabe samal ajal kui oma teadusliku 
arvamuse kooskõlas määruse (EÜ) 
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nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 
ja artikliga 40, mida kohaldatakse mutatis 
mutandis, ja käesoleva määruse artikliga 
20.“;

nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 
ja artikliga 40, mida kohaldatakse mutatis 
mutandis, ja käesoleva määruse artikliga 
20.“;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1935/2004
Artikkel 19 – lõige 2a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) artiklile 19 lisatakse järgmine 
lõige 2a:

„2a. Kohustus ennetavalt levitada lõikes 1 
sätestatud teavet ei piira füüsiliste ega 
juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse 
korral ligi dokumentidele, nagu on 
sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja 
määruses (EÜ) nr 1367/2006.“
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 2
Määrus (EÜ) nr 1331/2008
Artikkel 11 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kohustus ennetavalt levitada käesoleva 
artikli lõikes 1 sätestatud teavet kooskõlas 
artikliga 12 ning kooskõlas määruse (EÜ) 
nr 178/2002 artiklitega 38 ja 39 ei piira 
füüsiliste ega juriidiliste isikute õigust 
pääseda taotluse korral ligi 
dokumentidele, nagu on sätestatud 
määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja määruses 
(EÜ) nr 1367/2006.
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Ettepanek võtta vastu määrus
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Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 3
Määrus (EÜ) nr 1331/2008
Artikkel 12 – lõige 3a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3a. Komisjon, amet ja liikmesriigid 
võtavad vastavalt määrusele (EÜ) nr 
1049/2001 vajalikud meetmed, et tagada 
käesoleva määruse alusel saadud teabe 
vajalik konfidentsiaalsus, välja arvatud 
sellise teabe puhul, mis tuleb avalikustada 
inimeste ja loomade tervise või keskkonna 
kaitsmiseks, kui asjaolud seda nõuavad.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)
Määrus (EÜ) nr 1107/2009
Artikkel 63 – lõige 3

Kehtiv tekst Muudatusettepanek

5 a) artikli 63 lõige 3 asendatakse 
järgmisega:

3. Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. 
aasta direktiivi 2003/4/EÜ 
(keskkonnateabele avaliku juurdepääsu) 
kohaldamist. 

3. Käesolev artikkel ei piira Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. 
aasta direktiivi 2003/4/EÜ 
(keskkonnateabele avaliku juurdepääsu
kohta) ning määruste (EÜ) nr 1049/2001 
ja (EÜ) nr 1367/2006 kohaldamist.

Muudatusettepanek 109

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 2015/2283
Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon on taotlenud Euroopa 
toiduohutusameti (edaspidi „amet“) 
arvamust, tagab amet üldsuse juurdepääsu 
taotlusele vastavalt artiklile 23 ning esitab
oma arvamuse, kas uuendamisel võib olla 

3. Kui komisjon on taotlenud Euroopa 
toiduohutusameti (edaspidi „amet“) 
arvamust, tagab amet üldsuse juurdepääsu 
taotlusele vastavalt artiklile 23, kui ta 
avaldab oma arvamuse selle kohta, kas 
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mõju inimtervisele.“; uuendamisel võib olla mõju 
inimtervisele.“;
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b
Määrus (EL) nr 2015/2283
Artikkel 16 – lõik 2 – viimane lause

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„Amet tagab üldsuse juurdepääsu 
taotlusele, asjaomasele toetavale teabele 
ning taotleja esitatud lisateabele
kooskõlas artikliga 23.“;

„Amet tagab, et üldsusel on tema 
teadusliku arvamuse avaldamise ajal
kooskõlas artikliga 23 juurdepääs taotluse 
mittekonfidentsiaalsetele elementidele 
ning teatisele ohutusküsimuste kohta 
vastavalt artiklile 15.“;

Muudatusettepanek 111

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 4
Määrus (EL) nr 2015/2283
Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui komisjon taotleb ameti 
arvamust vastavalt käesoleva määruse 
artikli 10 lõikele 3 ja artiklile 16, 
avalikustab amet loataotluse, asjaomase 
toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, 
samuti ameti teaduslikud arvamused 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 
artiklitega 38, artiklitega 39–39f ja 
artikliga 40 ning käesoleva artikliga.

1. Kui komisjon taotleb ameti 
arvamust vastavalt käesoleva määruse 
artikli 10 lõikele 3 ja artiklile 16, 
avalikustab amet loataotluse, asjaomase 
toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe,
samuti ameti teaduslikud arvamused 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 
artiklitega 38, artiklitega 39–39f ja 
artikliga 40 ning käesoleva artikliga, samal 
ajal, kui ta avaldab oma teadusliku 
arvamuse taotluse kohta.
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 9 – lõik 1 – punkt 4 a (uus)
Määrus (EL) nr 2015/2283
Artikkel 25 – lõige 1a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a) artiklisse 25 lisatakse lõige 1a:

„1a. Kohustus ennetavalt levitada 
käesolevas määruses sätestatud teavet 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 
artiklitega 38 ja 39 ei piira füüsiliste või 
juriidiliste isikute õigust pääseda taotluse 
korral ligi dokumentidele, nagu on 
sätestatud määruses (EÜ) nr 1049/2001 ja 
määruses (EÜ) nr 1367/2006.”
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