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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma novērtējums

Šis sen gaidītais Eiropas Komisijas priekšlikums par tādu konfidenciālu nozares pētījumu 
publiskošanu, kurus izmanto Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) riska 
novērtējumos, ietver pozitīvus elementus, bet nesniedz iespēju pamatoti un neatkarīgi 
pārbaudīt datus.

Ar priekšlikumu tiek grozīta Regula (EK) Nr. 178/2002 (turpmāk — pārtikas aprites tiesību 
aktu vispārīgie principi) un vairākas saistītas regulas un direktīvas. Atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka priekšlikums paredz dažas pozitīvas pārmaiņas saistībā ar pārredzamību, tomēr 
viņš ir arī apzinājis vairākus noteikumus, kuros ir jāievieš grozījumi vai kuri ir jānostiprina, 
lai panāktu Eiropas Komisijas plānoto rezultātu. 

Šajā nolūkā atzinuma sagatavotājs ir pieņēmis visaptverošu nostāju, balstoties uz Komisijas 
priekšlikumu, lai pilnībā īstenotu ļoti nepieciešamo reformu attiecībā uz riska novērtēšanas 
procesu, ko veic EFSA, tādējādi ļaujot visai ES ievērot Orhūsas konvenciju (Konvencija par 
pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs 
saistībā ar vides jautājumiem). 

Abi priekšlikuma galvenie elementi, proti, datu automātiska un proaktīva publicēšana 
mašīnlasāmā formātā un tāda pētījumu reģistra izveide, kura mērķis ir nepieļaut, ka nozare 
izvēlas sev labvēlīgākos pētījumus, kopā ar dažām nelielām izmaiņām saistībā ar riska 
paziņošanu, apspriešanos ar trešām pusēm un EFSA valdes sastāva reforma ir pozitīvi soļi 
pareizajā virzienā.

Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka, ja patiešām tiks paredzēta ierosinātā nozares atļauja 
attiecībā uz neatkarīgu datu šķērspārbaužu publicēšanu un izmantošanu, šo divu noteikumu 
lietderīgums būs samērā ierobežots. Ar priekšlikumu patiešām tiek ieviests jauns noteikums, 
kas paredz, ka zinātnisko datu un pētījumu atklāšana par atļauju pieteikumiem saskaņā ar 
pārtikas aprites tiesību aktiem vai par ĢMO vai pārtikas piedevu atļaujām neskar intelektuālā 
īpašuma tiesības, kas varētu pastāvēt attiecībā uz dokumentiem vai to saturu. Turklāt ar 
priekšlikumu tiek ieviests pieņēmums attiecībā uz informācijas kategorijām, ka šādas 
informācijas nodošana atklātībai varētu būtiski kaitēt komercinteresēm.

Tas, ka datus nedrīkst atkārtoti izmantot, nesaņemot atļauju, apdraudētu iespēju samazināt 
toksicitātes pētījumu kopējo skaitu un kavētu rezultātu publisku kontroli, tostarp labāku 
izpratni par iespējamu negatīvu ietekmi uz veselību un vidi. Būtībā tiek apdraudēts 
salīdzinošās izvērtēšanas process, kas ir svarīgs, lai nodrošinātu veiktā riska novērtējuma 
pilnīgu efektivitāti. 

Neraugoties uz priekšlikumā paredzētajām izmaiņām, kurām būs pozitīva ietekme uz 
pārredzamību, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka Komisijas priekšlikums ir jāgroza, lai 
saglabātu un paaugstinātu pašreizējo pārredzamības līmeni, ko nodrošina Eiropas Savienības 
pārtikas aprites tiesību akti attiecībā uz vairākām informācijas kategorijām vairāku direktīvu 
ietvaros, kuras tiek grozītas ar šo priekšlikumu.  

ES riska novērtējuma pārskatīšana attiecībā uz pārtikas aprites ķēdi
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Atzinuma sagatavotājs neuzskata, ka būtu saprātīgi “sabiedrībai noteiktās tiesības uz risku 
novērtēšanas procesa pārredzamību — arī no Orhūsas konvencijas izrietošās tiesības —
vajadzētu izvērtēt salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu iesniedzēju tiesībām”, kā norādīts 

Eiropas Komisijas priekšlikumā. Tāpat viņš neuzskata, ka ES būtu komercdarbības 
pārstāvjiem jānodrošina lielāka aizsardzība, nekā to jau paredz Orhūsas konvencija (ko īsteno 
ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) Nr. 1367/2006). Viņš noteikti ir pret EFSA 
piešķirtās ES nodokļu maksātāju naudas izmantošanu konsultāciju sniegšanai privātiem 
uzņēmumiem, kuri iesnieguši pieteikumus. 

Atzinuma sagatavotājs vēlas panākt, lai pārredzamība būtu standarts, savukārt 
konfidencialitāte — izņēmums. Pārredzamības principa izņēmumi ir jāinterpretē tikai un 
vienīgi, pilnībā garantējot publisku un neatkarīgu kontroli. Tas nozīmē, ka pārtikas aprites 
tiesību aktu vispārīgajos principos ir jāievieš vairāki grozījumi.

Ierosinātie grozījumi priekšlikumā, kas skar attiecīgās nozaru regulas, ir vērsti uz esošo 
nepilnību novēršanu pienākumā nodot atklātībai apkopoto informāciju “sevišķi svarīgu 
sabiedrības interešu” gadījumā saistībā ar pārtikas nekaitīgumu. Turklāt atzinuma sagatavotājs 
uzskata, ka ir atbilstīgi pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgajos principos noteikt horizontālu 
un neierobežotu tādu informācijas elementu sarakstu, kurus nekad nedrīkst turēt slepenībā.

GROZĪJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Regulā (EK) Nr. 178/2002 jēdziens 
“riska analīze” ir definēts kā process, ko 
veido trīs savstarpēji saistītas daļas: riska 
novērtēšana, riska pārvaldīšana un riska 
paziņošana. Ar minēto regulu izveido 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi 
(“Iestāde”), kuras uzdevums kā par 
Savienības riska novērtēšanu pārtikas un 
barības nekaitīguma jautājumos atbildīgajai 
iestādei ir risku novērtēšana Savienības 
līmenī. Riska paziņošana ir būtiska riska 
analīzes procesa daļa.

(2) Regulā (EK) Nr. 178/2002 jēdziens 
“riska analīze” ir definēts kā process, ko 
veido trīs nošķirtas, bet savstarpēji saistītas 
daļas: riska novērtēšana, riska pārvaldīšana 
un riska paziņošana. Ar minēto regulu 
izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādi (“Iestāde”), kuras uzdevums kā par 
Savienības riska novērtēšanu pārtikas un 
barības nekaitīguma jautājumos atbildīgajai 
iestādei ir risku novērtēšana Savienības 
līmenī. Riska paziņošana ir būtiska riska 
analīzes procesa daļa un paredz 
informācijas un atzinumu interaktīvu 
apmaiņu visā riska analīzes procesā 
attiecībā uz apdraudējumiem un riskiem, 
ar risku saistītiem faktoriem un riska 
uztveri starp riska novērtētājiem, riska 
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pārvaldītājiem, patērētājiem, pārtikas un 
barības ražošanas uzņēmumiem, 
akadēmiskajām aprindām, ieskaitot riska 
novērtējuma rezultātu izskaidrošanu un 
riska pārvaldības lēmumu pamatošanu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Regulas (EK) Nr. 178/200221

izvērtējumā (“Vispārīgās pārtikas aprites 
regulas atbilstības pārbaude”) konstatēts, 
ka komunikācija attiecībā uz riskiem 
[“riska paziņošana”] kopumā netiek 
uzskatīta par pietiekami rezultatīvu, un tas 
ietekmē patērētāju uzticēšanos riska 
analīzes procesa rezultātiem.

(3) Regulas (EK) Nr. 178/2002 
izvērtējumā21 (“Vispārīgās pārtikas aprites 
regulas atbilstības pārbaude”) konstatēts, 
ka komunikācija attiecībā uz riskiem 
[“riska paziņošana”] kopumā netiek 
uzskatīta par pietiekami rezultatīvu, un tas 
var negatīvi ietekmēt riska analīzes 
procesa rezultātus.

__________________ __________________

21 Komisijas dienestu darba dokuments 
“Vispārīgās pārtikas aprites regulas 
(Regula (EK) Nr. 178/2002) REFIT 
izvērtējums”, SWD (2018)38, final, 
15.1.2018.

21 Komisijas dienestu darba dokuments 
“Vispārīgās pārtikas aprites regulas 
(Regula (EK) Nr. 178/2002) REFIT 
izvērtējums”, SWD (2018)38, final, 
15.1.2018.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Tāpēc visā riska analīzes gaitā 
nepieciešams nodrošināt visaptverošu un 
pastāvīgu riska paziņošanas procedūru, 
iesaistot Savienības un nacionālos riska 
novērtētājus un riska pārvaldītājus. Lai 
nodrošinātu saskaņotību un konsekvenci 
visā riska analīzes procesā, šī procedūra
būtu jākombinē ar atvērtu dialogu starp 
visām ieinteresētajām personām.

(4) Tāpēc visā riska analīzes gaitā 
nepieciešams nodrošināt visaptverošu, 
pārredzamu, neatkarīgu un pastāvīgu riska 
paziņošanas procedūru, iesaistot 
Savienības un nacionālos riska novērtētājus 
un riska pārvaldītājus. Lai nodrošinātu 
tikai un vienīgi sabiedrības interešu 
prevalēšanu, precizitāti, pieejas 
visaptverošumu, pārredzamību un 
konsekvenci visā riska analīzes procesā, 
šai procedūrai būtu jāsekmē plašāka 
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līdzdalība un atvērts dialogs starp visām 
ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, lai 
saskaņoti, piemēroti un savlaicīgi 
izskaidrotu ne tikai pašus riska 
novērtēšanas konstatējumus, bet arī to, kā 
šie konstatējumi attiecīgā gadījumā kopā ar 
citiem vērā ņemamiem faktoriem palīdz 
pieņemt informētus riska pārvaldības 
lēmumus.

(5) Īpaša uzmanība būtu jāvelta tam, lai 
precīzi, skaidri un savlaicīgi izskaidrotu ne 
tikai pašus riska novērtēšanas 
konstatējumus, bet arī to, kā šie 
konstatējumi attiecīgā gadījumā kopā ar 
citiem vērā ņemamiem faktoriem palīdz 
pieņemt informētus riska pārvaldības 
lēmumus.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Šajā nolūkā būtu jānosaka vispārīgi 
riska paziņošanas mērķi un principi, ņemot 
vērā attiecīgi riska novērtētāju un 
pārvaldītāju pienākumus.

(6) Šajā nolūkā būtu jānosaka vispārīgi 
riska paziņošanas mērķi un principi, ņemot 
vērā attiecīgi riska novērtētāju un 
pārvaldītāju pienākumus, vienlaikus 
nodrošinot viņu neatkarību.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Pamatojoties uz vispārīgajiem 
mērķiem un principiem un cieši 
sadarbojoties ar Iestādi un dalībvalstīm, 
pēc attiecīgas sabiedriskas apspriešanas 
būtu jāizstrādā vispārīgs riska paziņošanas 
plāns.

(7) Pamatojoties uz vispārīgajiem 
mērķiem un principiem, cieši sadarbojoties 
ar Iestādi un dalībvalstīm un rīkojot
attiecīgas sabiedriskas apspriešanas, būtu 
jāizstrādā vispārīgs riska reāllaika
paziņošanas plāns.
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Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Vispārīgajā plānā būtu jānosaka 
svarīgākie faktori, kas jāņem vērā, apsverot 
riska paziņošanas pasākumus, piemēram, 
atšķirīgi riska līmeņi, riska iedaba un tā 
potenciālā ietekme uz sabiedrības veselību, 
tas, kādas personas vai lietas risks tieši vai 
netieši skar, riska ekspozīcijas līmeņi, 
spēja risku kontrolēt un citi faktori, kuri 
iespaido priekšstatu par riskiem, ieskaitot 
steidzamības pakāpi, kā arī piemērojamais 
tiesiskais regulējums un attiecīgais tirgus 
konteksts. Vispārīgajā plānā turklāt būtu 
jānosaka izmantojamie rīki un kanāli, kā 
arī jāizveido piemēroti mehānismi, kas 
nodrošinātu saskaņotu riska paziņošanu.

(8) Vispārīgajā plānā būtu jānosaka 
svarīgākie faktori, kas jāņem vērā, apsverot 
riska paziņošanas pasākumus, piemēram, 
atšķirīgi apdraudējuma un riska līmeņi, 
apdraudējuma veids un tā potenciālā 
ietekme uz sabiedrības veselību un vidi, 
tas, kādas iedzīvotāju grupas risks var tieši 
vai netieši skart, riska iedarbības līmeņi, 
spēja iedarbību un risku kontrolēt un citi 
faktori, kuri ietekmē izpratni par riskiem, 
ieskaitot steidzamības pakāpi, kā arī 
piemērojamais tiesiskais regulējums. 
Vispārīgajā plānā turklāt būtu jānosaka 
izmantojamie rīki un kanāli, kā arī 
jāizveido piemēroti, pilnīgi un ātri
mehānismi, kas nodrošinātu precīzu riska 
paziņošanu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Iestādes valdes sastāvu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta, ES Padomes un 
Eiropas Komisijas 2012. gada Kopīgo 
paziņojumu par decentralizētām aģentūrām 
būtu lietderīgi pielāgot vienotajai pieejai 
attiecībā uz decentralizētām aģentūrām22.

(10) Iestādes valdes sastāvu saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta, ES Padomes un 
Eiropas Komisijas 2012. gada Kopīgo 
paziņojumu par decentralizētām aģentūrām 
būtu lietderīgi pielāgot vienotajai pieejai 
attiecībā uz decentralizētām aģentūrām22, 
vienlaikus ņemot vērā arī Apvienotās 
Karalistes izstāšanos no ES un no tā 
izrietošās juridiskās sekas.

_________________ _________________

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

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_e
n.pdf.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Pieredze liecina, ka Iestādes valde 
galvenokārt nodarbojas ar 
administratīvajiem un finanšu aspektiem 
un neietekmē Iestādes veiktā zinātniskā 
darba neatkarību. Tāpēc Iestādes valdē 
būtu lietderīgi iekļaut pārstāvi no katras 
dalībvalsts, vienlaikus pieprasot, lai šiem 
pārstāvjiem būtu pieredze tieši riska
novērtēšanā.

(11) Pieredze liecina, ka Iestādes valde 
galvenokārt nodarbojas ar 
administratīvajiem un finanšu aspektiem 
un neietekmē Iestādes veiktā zinātniskā 
darba neatkarību. Tāpēc Iestādes valdē 
būtu lietderīgi iekļaut pārstāvi no katras 
dalībvalsts, tostarp pilsoniskās sabiedrības 
un nozares pārstāvjus, vienlaikus 
pieprasot, lai šiem pārstāvjiem būtu 
pieredze tieši risku un problēmu
novērtēšanā un pārvaldībā un lai tiem 
nebūtu interešu konfliktu ar pieteikumu 
iesniedzējiem.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Valdes locekļi būtu jāizraugās tā, 
lai nodrošinātu augstākos iespējamos 
kompetences standartus un pēc iespējas 
plašāku attiecīgu pieredzi, kādu var 
piedāvāt dalībvalstu, Eiropas Parlamenta 
un Komisijas pārstāvji.

(12) Valdes locekļi būtu jāizraugās tā, 
lai nodrošinātu augstākos iespējamos 
kompetences standartus un apņemšanos 
panākt veselības un vides aizsardzību, kā 
arī pēc iespējas plašāku attiecīgu pieredzi, 
kādu var piedāvāt dalībvalstu, Eiropas 
Parlamenta un Komisijas pārstāvji.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) Vispārīgās pārtikas aprites regulas 
atbilstības pārbaudē tika konstatēti zināmi 
trūkumi attiecībā uz Iestādes spēju 
ilgtermiņā saglabāt savu augsto zinātniskās 

(13) Vispārīgās pārtikas aprites regulas 
atbilstības pārbaudē tika konstatēti zināmi 
trūkumi attiecībā uz Iestādes spēju 
ilgtermiņā saglabāt savu augsto zinātniskās 
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lietpratības līmeni. Konkrētāk, ir 
samazinājies to kandidātu skaits, kuri
pretendē uz vietu zinātnes ekspertu grupās. 
Tādēļ sistēma būtu jāstiprina un 
dalībvalstīm būtu tajā aktīvāk jāiesaistās, 
lai nodrošinātu, ka ir pieejami pietiekami 
daudzi eksperti, kuri atbilst Savienības 
riska novērtēšanas sistēmas vajadzībām 
attiecībā uz augsta līmeņa zinātnisko 
lietpratību, neatkarību un daudznozaru 
speciālajām zināšanām.

lietpratības līmeni. Konkrētāk, ir 
samazinājies to kandidātu skaits, kuri 
pretendē uz vietu zinātnes ekspertu grupās. 
Lai efektīvāk risinātu šo jautājumu,
sistēma būtu jāstiprina un jāsekmē un 
dalībvalstīm būtu tajā aktīvāk jāiesaistās, 
lai, veicot atbalsta darbības un izmantojot 
stimulus un atlīdzību līdzdalības un 
ieinteresētības iesaistīties palielināšanai,
nodrošinātu, ka ir pieejami pietiekami 
daudzi eksperti, kuri atbilst Savienības 
riska novērtēšanas sistēmas vajadzībām 
attiecībā uz augsta līmeņa zinātnisko 
lietpratību, neatkarību un daudznozaru 
speciālajām zināšanām.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) Lai saglabātu riska novērtēšanas 
neatkarību no riska pārvaldības un citām 
Savienības līmeņa interesēm, būtu 
lietderīgi, ka, balstoties uz stingriem 
kritērijiem, kuri nodrošina ekspertu izcilību 
un neatkarību, vienlaikus nodrošinot 
prasītās daudznozaru speciālās zināšanas 
katrā ekspertu grupā, zinātnes ekspertu 
grupu locekļus nominē dalībvalstis, 
izraugās Iestādes izpilddirektors un ieceļ 
Iestādes valde. Tāpat šajā sakarā ir būtiski 
svarīgi, lai minēto zinātnes ekspertu atlasē 
un iecelšanā piedalītos izpilddirektors, 
kura pienākums ir aizstāvēt Iestādes 
intereses un jo īpaši tās speciālo zināšanu 
neatkarību. Vēl būtu jāievieš papildu
pasākumi, ar ko nodrošina, ka 
zinātniskajiem ekspertiem ir līdzekļi 
neatkarīgai darbībai.

(14) Lai Savienības līmenī saglabātu 
riska novērtēšanas neatkarību no riska 
pārvaldības un privātām interesēm, būtu 
lietderīgi, ka, balstoties uz stingriem, 
pārredzamiem kritērijiem, kuri nodrošina 
ekspertu izcilību un neatkarību, vienlaikus 
nodrošinot prasītās daudznozaru speciālās 
zināšanas katrā ekspertu grupā, zinātnes 
ekspertu grupu locekļus nominē 
dalībvalstis, izraugās Iestādes 
izpilddirektors un ieceļ Iestādes valde. 
Tāpat šajā sakarā ir būtiski svarīgi, lai tādu
zinātnes ekspertu izslēgšanā no riska 
novērtējuma veikšanas, kuri ir pret sava 
vārda un uzvārda publicēšanu vai kuriem 
ir interešu konflikti, piedalītos 
izpilddirektors, kura pienākums ir 
aizsargāt Iestādes pārskatbildību un jo 
īpaši tās speciālo zināšanu neatkarību. Būtu 
jāievieš atbilstīgi budžeta pasākumi, ar ko 
nodrošina, ka zinātniskajiem ekspertiem ir 
līdzekļi neatkarīgai darbībai. Šajā nolūkā 
ir jāievieš jauni un pienācīgi budžeta 
pasākumi.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Atļauju procedūras pamatā ir 
princips, ka pieteikuma iesniedzējam, 
ņemot vērā tā rīcībā esošās zinātnisko 
informāciju, jāpierāda atļaujas procedūras 
priekšmeta atbilstība Savienības drošuma 
prasībām. Šis princips balstās uz premisu, 
ka sabiedrības veselība tiek labāk 
aizsargāta, ja pierādīšanas slogs gulstas uz 
pieteikuma iesniedzēju, jo pirms laišanas 
tirgū iesniedzējam jāpierāda konkrētā 
atļaujas piešķiršanas procedūras priekšmeta 
drošums, nevis publiskām iestādēm, lai 
kāda priekšmeta apriti tirgū varētu aizliegt, 
jāpierāda, ka tas ir nedrošs. Turklāt nebūtu 
jātērē nodokļu maksātāju nauda, pasūtot 
dārgus pētījumus, kas galu galā palīdz 
nozarei laist tirgū attiecīgo produktu. No 
minētā principa un piemērojamajām 
regulatīvajām prasībām izriet, ka 
pieteikuma iesniedzējiem pieteikumus uz 
Savienības pārtikas nozares tiesību aktos 
paredzētām atļaujām tiek prasīts pamatot, 
iesniedzot attiecīgus pētījumus, tostarp 
testus, kuri pierādīta atļaujas procedūras 
priekšmeta drošumu un — dažos 
gadījumos — iedarbīgumu.

(16) Atļauju procedūras pamatā ir 
princips, ka pieteikuma iesniedzējam, 
ņemot vērā tā rīcībā esošās zinātnisko 
informāciju, jāpierāda atļaujas procedūras 
priekšmeta atbilstība Savienības drošuma 
prasībām. Šis princips balstās uz premisu, 
ka sabiedrības veselība un vide tiek labāk 
aizsargāta, ja pierādīšanas slogs gulstas uz 
pieteikuma iesniedzēju, jo pirms laišanas 
tirgū iesniedzējam jāpierāda konkrētā 
atļaujas piešķiršanas procedūras priekšmeta 
drošums, nevis publiskām iestādēm, lai 
kāda priekšmeta apriti tirgū varētu aizliegt, 
jāpierāda, ka tas ir nedrošs. Turklāt nebūtu 
jātērē nodokļu maksātāju nauda, pasūtot 
dārgus pētījumus, kas galu galā palīdz 
nozarei laist tirgū attiecīgo produktu. No 
minētā principa un piemērojamajām 
regulatīvajām prasībām izriet, ka 
pieteikuma iesniedzējiem pieteikumus uz 
Savienības pārtikas nozares tiesību aktos 
paredzētām atļaujām tiek prasīts pamatot, 
iesniedzot attiecīgus pētījumus, tostarp 
testus, kuri pierādīta atļaujas procedūras 
priekšmeta drošumu un — dažos 
gadījumos — iedarbīgumu.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Eksistē noteikumi, kas reglamentē 
atļaujas pieteikumu saturu. Lai Iestāde 
varētu nodrošināt augstas kvalitātes 
zinātnisko novērtējumu, ir svarīgi, lai riska 
novērtēšanas vajadzībām iesniegtais 

(17) Eksistē noteikumi, kas reglamentē 
atļaujas pieteikumu saturu. Lai Iestāde 
varētu nodrošināt augstas kvalitātes 
zinātnisko novērtējumu, ir svarīgi, lai riska 
novērtēšanas vajadzībām iesniegtais 
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atļaujas pieteikums atbilstu 
piemērojamajām specifikācijām. 
Pieteikumu iesniedzēji un jo īpaši mazie un 
vidējie uzņēmumi ne vienmēr skaidri izprot 
minētās specifikācijas. Tādēļ būtu 
lietderīgi, ja Iestāde vēl pirms pieteikuma 
oficiālās iesniegšanas potenciālos 
pieteikumu iesniedzējus pēc viņu 
pieprasījuma konsultētu par spēkā 
esošajiem noteikumiem un atļaujas 
pieteikuma saturu, tomēr neiesaistītos 
iesniedzamo pētījumu plānošanā, jo tie 
joprojām paliek pieteikuma iesniedzēja 
atbildībā. Lai nodrošinātu minētā procesa 
pārredzamību, Iestādes ieteikumi būtu 
jāpublisko.

atļaujas pieteikums atbilstu 
piemērojamajām specifikācijām. 
Pieteikumu iesniedzēji un jo īpaši mazie un 
vidējie uzņēmumi ne vienmēr skaidri izprot 
minētās specifikācijas. Tādēļ būtu 
lietderīgi, ja Iestāde vēl pirms pieteikuma 
oficiālās iesniegšanas potenciālos 
pieteikumu iesniedzējus pēc viņu 
pieprasījuma konsultētu par spēkā 
esošajiem noteikumiem un atļaujas 
pieteikuma saturu, tomēr neiesaistītos 
iesniedzamo pētījumu plānošanā, jo tie 
joprojām paliek pieteikuma iesniedzēja 
atbildībā. Lai nodrošinātu minētā procesa 
pārredzamību un plašu un 
nediskriminējošu pieeju informācijai, 
Iestādes ieteikumi būtu jāpublisko.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Iestādei vajadzētu pārzināt visu to 
pētījumu priekšmetus, ko pieteikuma 
iesniedzējs veic ar nolūku vēlāk iesniegt 
pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites 
tiesību aktos paredzētu atļauju. Tālab būtu 
nepieciešams un būtu lietderīgi, ka 
uzņēmēji, kas pasūta pētījumus, un 
laboratorijas, kas tos veic, pasūtījuma 
veikšanas un pieņemšanas brīdī pētījumus 
paziņo Iestādei. Informācija par 
paziņotajiem pētījumiem būtu jāpublisko 
tikai pēc tam, kad saskaņā ar 
piemērojamajiem pārskatāmības 
noteikumiem ir publiskots attiecīgais 
atļaujas pieteikums.

(18) Iestādei vajadzētu pārzināt visu to 
pētījumu priekšmetus, ko pieteikuma 
iesniedzējs veic ar nolūku vēlāk iesniegt 
pieteikumu uz Savienības pārtikas aprites 
tiesību aktos paredzētu atļauju. Tālab būtu 
nepieciešams un būtu lietderīgi, ka 
uzņēmēji, kas pasūta pētījumus, un 
laboratorijas, kas tos veic, pasūtījuma 
veikšanas un pieņemšanas brīdī pētījumus 
paziņo Iestādei. Informācija par 
paziņotajiem pētījumiem būtu jāpublisko 
tikai pēc tam, kad ir iesniegts attiecīgais 
atļaujas vai atļaujas atjaunināšanas 
pieteikums un Iestāde ir publiskojusi savu 
oficiālo zinātnisko atzinumu.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
20. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Sabiedrībā eksistē zināmas bažas 
par to, ka Iestādes novērtējumi attiecībā uz 
atļauju piešķiršanu galvenokārt balstās uz 
nozares iesniegtajiem pētījumiem. Iestāde 
jau tagad pārmeklē zinātnisko literatūru, lai 
varētu balstīties arī uz citiem esošiem 
datiem un pētījumiem par attiecīgo atļaujas 
procedūras priekšmetu, kas tai iesniegts 
novērtēšanai. Lai sniegtu papildu 
garantijas, nodrošinot, ka Iestāde var 
piekļūt visiem būtiskajiem zinātniskajiem 
datiem un pētījumiem, kas pieejami par 
atļaujas procedūras priekšmetu, būtu 
lietderīgi paredzēt apspriešanos ar 
trešajām personām ar mērķi identificēt 
citu būtisku zinātnisko datu vai pētījumu 
pieejamību. Lai apspriešanās rezultāts 
būtu kvalitatīvāks, tai būtu jānotiek pēc 
tam, kad, ievērojot šīs regulas noteikumus 
par pārredzamību, pētījumi, kurus nozare 
iesniegusi kopā ar atļaujas pieteikumu, ir 
tikuši publiskoti.

(20) Sabiedrībā eksistē bažas par to, ka 
Iestādes novērtējumi attiecībā uz atļauju 
piešķiršanu galvenokārt balstās uz nozares 
iesniegtajiem pētījumiem. Iestāde jau tagad 
pārmeklē zinātnisko literatūru, lai varētu 
balstīties arī uz citiem esošiem datiem un 
pētījumiem par attiecīgo atļaujas 
procedūras priekšmetu, kas tai iesniegts 
novērtēšanai. Lai nodrošinātu, ka Iestāde 
ņem vērā visus būtiskos zinātniskos datus
un pētījumus, kas pieejami par atļaujas 
procedūras priekšmetu, būtu lietderīgi 
paredzēt sabiedrisku apspriešanos, tiklīdz 
ir publiskots attiecīgs atļaujas vai atļaujas 
atjaunināšanas pieteikums, ar mērķi 
identificēt citu būtisku zinātnisko datu vai 
pētījumu pieejamību.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) Pētījumi, tostarp testi, ko uzņēmēji 
iesnieguši saskaņā ar Savienības pārtikas 
nozares tiesību aktiem iesniegtu atļauju 
pieteikumu pamatošanai, parasti tiek veikti, 
ievērojot starptautiski atzītus principus, 
kuri nodrošina vienotu pamatu to 
kvalitātei, it īpaši attiecībā uz rezultātu 
reproducējamību. Tomēr dažos gadījumos 
var rasties jautājumi par atbilstību
piemērojamajiem standartiem, tāpēc 
darbojas nacionālās sistēmas, kuras minēto 
atbilstību verificē. Lai plašai sabiedrībai 
sniegtu lielāku pārliecību par pētījumu 
kvalitāti, būtu lietderīgi nodrošināt 
papildu garantiju līmeni un izveidot 

(21) Pētījumi, tostarp testi, ko uzņēmēji 
iesnieguši saskaņā ar Savienības pārtikas 
nozares tiesību aktiem iesniegtu atļauju 
pieteikumu pamatošanai, parasti tiek veikti, 
ievērojot starptautiski atzītus principus, 
kuri nodrošina vienotu pamatu to 
kvalitātei, it īpaši attiecībā uz rezultātu 
reproducējamību. Tomēr var rasties 
neatbilstība piemērojamajiem standartiem, 
tāpēc darbojas nacionālās sistēmas, kuras 
minēto atbilstību verificē. Lai nodrošinātu
pētījumu kvalitāti, ir lietderīgi uzlabot
revīzijas sistēmu, kurai atbilstīgi 
dalībvalstis  kontrolē un nodrošina to, ka
laboratorijas, kas veic minētos pētījumus 
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stingrāku revīzijas sistēmu, kuras ietvaros 
Komisija verificētu dalībvalstu veikto 
kontroli attiecībā uz to, vai laboratorijas, 
kas veic minētos pētījumus un testus, šos 
principus īsteno.

un testus, šos principus īsteno, un kurai 
atbilstīgi Komisija verificē dalībvalstu 
veikto kontroli.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21 a) Procesā ir jāparedz pietiekams 
elastīgums, lai ātri varētu ņemt vērā 
jaunu informāciju par būtisku 
nelabvēlīgu ietekmi uz veselību, pat ja uz 
to konkrēti neattiecas reglamentējošās 
datu prasības.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Pārtikas nekaitīgums ir jūtīgs 
jautājums, kas skar visus Savienības 
iedzīvotājus. Saglabājot principu, saskaņā 
ar kuru slogs pierādīt atbilstību Savienības 
prasībām gulst uz nozari, vienlaikus ir 
svarīgi izveidot papildu verifikācijas rīku,
ko varētu izmantot īpašos gadījumos ar 
lielu sabiedrisku nozīmi, kad pastāv 
pretrunas par nekaitīguma jautājumiem, 
proti, paredzēt iespēju pasūtīt papildu 
pētījumus, kuru mērķis būtu verificēt riska 
novērtēšanā izmantotos pierādījumus. 
Ņemot vērā, ka šāds ārkārtas verifikācijas 
rīks tiktu finansēts no Savienības budžeta 
un tā izmantošanā būtu jāsaglabā 
samērīgums, izlemt to, kad nepieciešams 
pasūtīt minētos verifikācijas pētījumus, 
būtu Komisijas kompetencē. Turklāt 
jāievēro, ka dažos specifiskos gadījumos
pasūtīto pētījumu tvērums varētu būt 

(22) Pārtikas nekaitīgums ir jūtīgs 
jautājums, kas skar visus Savienības 
iedzīvotājus. Saglabājot principu, saskaņā 
ar kuru slogs pierādīt atbilstību Savienības 
prasībām gulst uz nozari, vienlaikus ir 
svarīgi izveidot papildu verifikācijas rīku, 
ko varētu izmantot īpašos gadījumos ar 
lielu sabiedrisku nozīmi, kad pastāv 
pretrunas par nekaitīguma jautājumiem, 
proti, paredzēt iespēju pasūtīt papildu 
pētījumus, kuru mērķis būtu verificēt riska 
novērtēšanā izmantotos pierādījumus. 
Ņemot vērā, ka šāds ārkārtas verifikācijas 
rīks tiktu finansēts no Savienības budžeta 
un tā izmantošanā būtu jāsaglabā 
samērīgums, izlemt to, kad nepieciešams 
pasūtīt minētos verifikācijas pētījumus, 
būtu Iestādes kompetencē. Turklāt 
jāievēro, ka dažos specifiskos gadījumos 
pasūtīto pētījumu tvērums varētu būt 
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plašāks par apšaubītajiem pierādījumiem 
(piemēram, ir kļuvuši pieejami jauni 
zinātniski fakti).

plašāks par apšaubītajiem pierādījumiem 
(piemēram, ir kļuvuši pieejami jauni 
zinātniski fakti).

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Par spīti tam, ka Iestāde attiecībā 
uz pārredzamību panākusi ievērojamu 
uzlabojumu, Vispārīgās pārtikas aprites 
regulas atbilstības pārbaudē atklājās, ka 
riska novērtēšanas process (it īpaši 
lauksaimniecības un pārtikas ķēdē 
paredzēto atļauju procedūras kontekstā) ne 
vienmēr tiek uzskatīts par pilnīgi 
pārredzamu. Daļēji tas saistīts arī ar 
atšķirīgajiem pārredzamības un 
konfidencialitātes noteikumiem, kas 
noteikti ne tikai Regulā (EK) 
Nr. 178/2002, bet arī citos Savienības 
tiesību aktos, kuri attiecas uz
lauksaimniecības un pārtikas ķēdi. To 
mijiedarbība var ietekmēt, kā sabiedrība 
uztver riska novērtēšanu.

(23) Vispārīgās pārtikas aprites regulas 
atbilstības pārbaude parādīja, ka 
Savienība ir veicinājusi ievērojamu skaitu 
pasākumu pārtikas un produktu kvalitātes 
un drošuma aizsardzībai (Regula (EK) 
Nr. 2073/2005, Regula (EK) Nr. 853/2004, 
Regula (EK) Nr. 854/2004 un jo īpaši 
Direktīvas 2009/128/EK 12. apsvērums), 
un, lai gan Iestāde attiecībā uz 
pārredzamību panākusi ievērojamu 
uzlabojumu, riska novērtēšanas process (it 
īpaši lauksaimniecības un pārtikas ķēdē 
paredzēto atļauju procedūras kontekstā) vēl 
nav pilnīgi pārredzams. 

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23a) Orhūsas konvencijā ir noteiktas 
vairākas sabiedrības tiesības attiecībā uz 
vidi. Konvencija paredz tiesības ikvienam 
saņemt informāciju par vidi, kas ir valsts 
iestāžu rīcībā, tiesības piedalīties vides 
lēmumu pieņemšanā un tiesības pārskatīt 
procedūras, lai apstrīdētu publiskus 
lēmumus, kas pieņemti, neievērojot abas 
iepriekš minētās tiesības vai vides tiesību 
aktus kopumā. 
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Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(24) Eiropas pilsoņu iniciatīva “Aizliegt 
glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem 
pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi” vēlreiz 
apstiprināja bažas par pārredzamību 
attiecībā uz pētījumiem, kurus pasūta un 
kopā ar atļaujas pieteikumu iesniedz 
nozare23.

(24) Kā Orhūsas konvencijas puse ES 
ir atzinusi, ka vides aizsardzības jomā 
uzlabota pieeja informācijai un 
sabiedrības dalība lēmumu pieņemšanā 
uzlabo lēmumu kvalitāti un to īstenošanu, 
veido sabiedrības izpratni par vides 
jautājumiem, dod iespēju sabiedrībai 
izteikt savas bažas un ļauj valsts iestādēm 
šādas bažas pienācīgi ņemt vērā. Eiropas 
pilsoņu iniciatīva “Aizliegt glifosātu un 
aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan 
cilvēkus, gan vidi” vēlreiz apstiprināja 
bažas par pārredzamību attiecībā uz 
pētījumiem, kurus pasūta un kopā ar 
atļaujas pieteikumu iesniedz nozare23.

__________________ __________________

23 Komisijas paziņojums par Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu “Aizliegt glifosātu un 
aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan 
cilvēkus, gan vidi”, C(2017) 8414, final.

23 Komisijas paziņojums par Eiropas 
pilsoņu iniciatīvu “Aizliegt glifosātu un 
aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan 
cilvēkus, gan vidi”, C(2017) 8414, final.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Tādēļ proaktīvi būtu jāstiprina riska 
novērtēšanas procesa pārredzamība. Būtu 
jānodrošina, ka riska novērtēšanas procesā 
pēc iespējas agrīnā posmā visi zinātniskie 
dati un informācija, ar ko pamato 
pieprasījumus dot Savienības pārtikas 
aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, kā 
arī citi pieprasījumi pēc zinātniska devuma, 
tiek darīti publiski pieejami. Tomēr 
minētajam procesam nebūtu jāskar ne 

(25) Tādēļ, lai uzlabotu 
pārskatatbildību un atjaunotu sabiedrības 
atbalstu Iestādes lēmumiem, kā arī lai 
nodrošinātu Iestādes atbildību, proaktīvi 
būtu jāstiprina riska novērtēšanas procesa 
pārredzamība un skaidrība. Lai 
nodrošinātu publisku kontroli, būtu 
jānodrošina, ka riska novērtēšanas procesā 
pēc iespējas agrīnā posmā visi zinātniskie 
dati un informācija, ar ko pamato 
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spēkā esošās intelektuālā īpašuma 
tiesības, ne Savienības pārtikas aprites 
tiesību aktu normas, kas aizsargā 
ieguldījumus, kurus izdarījuši novatori, 
vācot informāciju un datus attiecīgos 
atļauju pieteikumu pamatošanai.

pieprasījumus dot Savienības pārtikas 
aprites tiesību aktos paredzētu atļauju, kā 
arī citi pieprasījumi pēc zinātniska devuma, 
tiek darīti publiski pieejami.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai noteiktu, kāds atklātības 
līmenis būs vispiemērotākais, sabiedrībai 
noteiktās tiesības uz riska novērtēšanas 
procesa pārredzamību vajadzētu izvērtēt 
salīdzinājumā ar komerciālo pieteikumu 
iesniedzēju tiesībām, ņemot vērā Regulas
(EK) Nr. 178/2002 mērķus. No 178/2002.

(27) Šīs regulas mērķis ir nodrošināt 
pārredzamību riska novērtēšanas procesā 
un maksimāli realizēt sabiedrības tiesības 
uz informācijas pārskatāmību un piekļuvi 
Iestādes dokumentiem, un regula ir 
jāinterpretē saistībā ar Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) 
Nr. 1367/2006.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Šajā regulā paredzētie noteikumi 
par aktīvu izplatīšanu nav paredzēti, lai 
jebkādā veidā ierobežotu Regulā (EK) 
Nr. 1049/2001 un (EK) Nr. 1367/2006 
paredzēto tiesību darbības jomu. 

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī 
procedūras, kas reglamentē Savienības 
pārtikas aprites tiesību aktos paredzēto 

(28) Tādēļ vienmēr ir jāpublisko 
jebkāda informācija, kas tieši ietekmē 
veselību vai vidi. Būtu lietderīgi Regulā 
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atļauju procedūru pieprasījumus, 
līdzšinējā pieredze liecina, ka noteikti 
informācijas elementi parasti tiek 
uzskatīti par jūtīgiem un attiecībā uz tiem 
konfidencialitāte būtu jāsaglabā visās 
dažādajās nozaru atļauju piešķiršanas 
procedūrās. Būtu lietderīgi Regulā (EK) 
Nr. 178/2002 iekļaut horizontālu sarakstu 
ar informācijas elementiem, kuru 
nodošanu atklātībai var uzskatīt par 
ievērojami kaitējošu attiecīgajām 
komercinteresēm un kuri tāpēc nebūtu 
jāatklāj sabiedrībai (“vispārīgs horizontāls 
konfidenciālu informācijas elementu 
saraksts”). Šāda informācija būtu 
nododama atklātībai tikai ļoti ierobežotos 
un izņēmuma apstākļos, kas saistīti ar 
paredzamu ietekmi uz veselību un 
steidzamu vajadzību aizsargāt cilvēka un 
dzīvnieku veselību vai vidi.

(EK) Nr. 178/2002 iekļaut izsmeļošu
horizontālu sarakstu ar informācijas 
elementiem, kurus drīkst turēt slepenībā 
tādēļ, ka tie ievērojami kaitētu 
komercinterešu aizsardzībai. Tomēr šo 
informāciju var turēt slepenībā tikai tad, 
ja uzņēmums, kas iebilst pret tās 
atklāšanu, ar pārbaudāmu pamatojumu 
pierāda, ka proaktīva informācijas 
elementa atklāšana ievērojami kaitētu 
uzņēmuma komercinteresēm (“vispārīgs 
horizontāls konfidenciālu informācijas 
elementu saraksts”). Pārredzamības 
principa izņēmumi ir jāinterpretē stingri. 
Katrā ziņā, pat ja uzskata, ka informācijas 
atklāšana kaitētu ekonomikas dalībnieka 
komercinteresēm, informāciju nedrīkst 
turēt slepenībā, ja attiecībā uz tās 
publiskošanu pastāv sevišķi svarīgas 
sabiedrības intereses, jo sabiedrības 
veselības intereses ir svarīgākas nekā 
komercintereses. Ir lietderīgi Regulā (EK) 
Nr. 178/2002 noteikt izsmeļošu 
horizontālu tādu informācijas elementu 
sarakstu, kurus nekad nedrīkst turēt 
slepenībā, jo tie attiecas uz apstākļiem, 
kad tiek uzskatīts, ka pastāv sevišķi 
svarīgas sabiedrības intereses attiecībā uz 
to publiskošanu.

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums
30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(30) Tāpat risku novērtēšanas procesa 
pārredzamības kontekstā nepieciešams 
noteikt īpašas prasības attiecībā uz 
personas datu aizsardzību, ņemot vērā
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 45/200124 un Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) 2016/67925. 
Tādējādi saskaņā ar šo regulu personas dati 
būtu jāpublisko vien tad, ja tas interešu 
konfliktu novēršanas nolūkā ir vajadzīgs un 
ir samērojams ar risku novērtēšanas 

(30) Tāpat risku novērtēšanas procesa 
pārredzamības kontekstā nepieciešams 
atsaukties uz personas datu aizsardzību un 
konfidencialitāti, kā arī uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 
Nr. 45/200124 un Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) 2016/67925. 
Tādējādi saskaņā ar šo regulu personas dati 
būtu jāpublisko vien tad, ja tas interešu 
konfliktu novēršanas nolūkā ir vajadzīgs un 
ir samērojams ar risku novērtēšanas 
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procesa pārredzamības, neatkarības un 
uzticamības mērķiem.

procesa pārredzamības, neatkarības un 
uzticamības mērķiem. Lai nodrošinātu 
riska novērtēšanas procesa pārredzamību, 
neatkarību, ilgtspējību un uzticamību, jo 
īpaši nolūkā nepieļaut interešu konfliktus, 
tiek uzskatīts par nepieciešamu un 
samērīgu publicēt ikvienas tās personas 
vārdu un uzvārdu, ko Iestāde norīkojusi 
līdzdarboties Iestādes lēmumu 
pieņemšanas procesā, tostarp 
pamatnostādņu dokumentu pieņemšanas 
kontekstā.

__________________ __________________

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 
12.1.2001., 1. lpp.).

24 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 18. decembra Regula (EK) 
Nr. 45/2001 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un 
par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 
12.1.2001., 1. lpp.).

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

25 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par 
fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 
apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 
(Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 
119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Lai uzlabotu pārredzamību un 
nodrošinātu, ka tiek rezultatīvi apstrādāti 
Iestādes saņemtie pieprasījumi pēc 
zinātniska devuma, būtu jāizstrādā 
standartizēti datu formāti un 
programmatūras pakotnes. Lai nodrošinātu 
vienotus nosacījumus Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 īstenošanai attiecībā uz 
standarta datu formātu un programmatūras 
pakotņu pieņemšanu, īstenošanas pilnvaras 
būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras 
būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas 

(31) Lai uzlabotu pārredzamību un 
nodrošinātu, ka tiek rezultatīvi apstrādāti 
Iestādes saņemtie pieprasījumi pēc 
zinātniska devuma, būtu jāizstrādā 
standartizēti datu formāti un 
programmatūras pakotnes. Lai nodrošinātu 
vienotus un saskaņotus nosacījumus 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 īstenošanai 
attiecībā uz standarta datu formātu un 
programmatūras pakotņu pieņemšanu, 
īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir 
Komisijai. Minētās pilnvaras būtu 



AD\1165398LV.docx 19/57 PE625.400v02-00

LV

Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 182/201126.

jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201126.

_________________ _________________

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu 
kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 
13. lpp.).

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
32. apsvērums 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Ņemot vērā, ka Iestādei būs jāglabā 
zinātniski dati, tostarp konfidenciāli un 
personas dati, būtu jānodrošina, ka dati tiek 
glabāti atbilstoši augstiem drošības 
standartiem.

(32) Ņemot vērā, ka Iestādei būs jāglabā 
zinātniski dati, tostarp konfidenciāli un
personas dati, būtu jānodrošina, ka dati tiek 
glabāti tādā veidā, kas nodrošina pilnīgu 
drošību.

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(33) Turklāt, lai novērtētu, cik 
rezultatīvi un efektīvi ir dažādi noteikumi, 
kas attiecas uz Iestādi, būtu arī lietderīgi 
paredzēt, ka Komisija saskaņā ar vienoto 
pieeju attiecībā uz decentralizētām 
aģentūrām veic Iestādes izvērtēšanu. Šādā 
izvērtēšanā tiktu pārskatīts, cik lielā mērā 
zinātniskās komitejas un zinātnes ekspertu 
grupu locekļu atlases procedūras ir 
pārredzamas, cik izmaksefektīvi tās 
darbojas un cik labi tās spēj nodrošināt 
neatkarību un kompetenci un novērst 
interešu konfliktus.

(33) Turklāt, lai novērtētu, cik 
rezultatīvi un efektīvi ir dažādi noteikumi, 
kas attiecas uz Iestādi, būtu arī lietderīgi 
paredzēt, ka Komisija saskaņā ar vienoto 
pieeju attiecībā uz decentralizētām 
aģentūrām veic Iestādes izvērtēšanu. Šādā 
izvērtēšanā tiktu pārskatīts, cik lielā mērā 
zinātniskās komitejas un zinātnes ekspertu 
grupu locekļu atlases procedūras ir 
pārredzamas, cik izmaksefektīvi tās 
darbojas un cik labi tās spēj nodrošināt 
neatkarību, modrību un kompetenci un 
novērst interešu konfliktus.
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Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
35. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(35) Lai nodrošinātu risku novērtēšanas 
procesa pārredzamību, būtu arī jāpaplašina 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 tvērums, kurā 
patlaban ir tikai pārtikas aprites tiesību 
akti, aptverot arī atļauju pieteikumus 
Regulas (EK) Nr. 1831/2003 kontekstā 
attiecībā uz barības piedevām, Regulas 
(EK) Nr. 1935/2004 kontekstā attiecībā uz 
materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 
un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 kontekstā 
— attiecībā uz augu aizsardzības 
līdzekļiem.

(35) Lai nodrošinātu risku novērtēšanas 
procesa pārredzamību un neatkarību, būtu 
arī jāpaplašina Regulas (EK) Nr. 178/2002 
tvērums, kurā patlaban ir tikai pārtikas 
aprites tiesību akti, aptverot arī atļauju 
pieteikumus Regulas (EK) Nr. 1831/2003 
kontekstā attiecībā uz barības piedevām, 
Regulas (EK) Nr. 1935/2004 kontekstā 
attiecībā uz materiāliem, kas nonāk saskarē 
ar pārtiku, un Regulas (EK) Nr. 1107/2009 
kontekstā — attiecībā uz augu aizsardzības 
līdzekļiem.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
36. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(36) Lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas 
vērā nozares īpatnības konfidenciālas 
informācijas sakarā, sabiedrībai noteiktās 
tiesības uz risku novērtēšanas procesa 
pārredzamību — arī no Orhūsas 
Konvencijas35 izrietošās tiesības —
vajadzētu izvērtēt salīdzinājumā ar 
komerciālo pieteikumu iesniedzēju 
tiesībām, ievērojot Savienības nozares 
tiesību aktu specifiskos mērķus un gūto 
pieredzi. Tātad, lai papildus Regulā (EK) 
Nr. 178/2002 minētajiem 
konfidenciālajiem elementiem noteiktu vēl 
citus šādus elementus, būtu jāgroza 
Direktīva 2001/18/EK, Regula (EK) 
Nr. 1829/2003, Regula (EK) 
Nr. 1831/2003, Regula (EK) 
Nr. 1935/2004 un Regula (EK) 
Nr. 1107/2009.

(36) Lai nodrošinātu, ka tiek ņemtas 
vērā nozares īpatnības konfidenciālas 
informācijas sakarā, sabiedrībai noteiktās 
tiesības uz risku novērtēšanas procesa 
pārredzamību — arī no Orhūsas 
Konvencijas35 izrietošās tiesības —
vajadzētu izvērtēt salīdzinājumā ar 
komerciālo pieteikumu iesniedzēju 
tiesībām, ievērojot Savienības nozares 
tiesību aktu specifiskos mērķus un gūto 
pieredzi, vienlaikus ņemot vērā to, ka tad, 
ja pastāv noteiktas bažas attiecībā uz 
sabiedrības labklājību un sabiedrības 
veselību, sabiedrības veselība ir svarīgāka 
nekā komercintereses. Tātad, lai papildus 
Regulā (EK) Nr. 178/2002 minētajiem 
konfidenciālajiem elementiem noteiktu vēl 
citus šādus elementus, būtu jāgroza 
Direktīva 2001/18/EK, Regula (EK) 
Nr. 1829/2003, Regula (EK) 
Nr. 1831/2003, Regula (EK) 
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Nr. 1935/2004 un Regula (EK) 
Nr. 1107/2009.

_________________ _________________

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 
gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 
1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un 
struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju 
par pieeju informācijai, sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 
(OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).

35 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 
gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 
1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un 
struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju 
par pieeju informācijai, sabiedrības dalību 
lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties 
tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 
(OV L 264, 25.9.2006., 13. lpp.).

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Lai vēl vairāk stiprinātu saikni 
starp Savienības un nacionālā līmeņa risku 
novērtētājiem un risku pārvaldītājiem un 
risku paziņošanas saskaņotību un 
konsekvenci, tiesības pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt 
vispārīgu plānu par risku paziņošanu 
jautājumos, kas skar lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdi. Jo īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
attiecīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu. Proti, nolūkā 
panākt vienlīdzīgu līdzdalību deleģēto aktu 
sagatavošanā Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un 
dalībvalstu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve deleģēto aktu sagatavošanā 
iesaistīto Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm.

(37) Lai aizsargātu Savienības un 
nacionālā līmeņa risku novērtējumu un 
risku pārvaldības posmu neatkarību un 
risku paziņošanas precizitāti un 
konsekvenci, tiesības pieņemt tiesību aktus 
saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu 
jāpiešķir Komisijai, lai tā varētu pieņemt 
vispārīgu plānu par risku paziņošanu 
jautājumos, kas skar lauksaimniecības un 
pārtikas ķēdi. Jo īpaši svarīgi, lai Komisija, 
veicot sagatavošanas darbus, rīkotu 
attiecīgas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu 
rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 
2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par 
labāku likumdošanas procesu. Proti, nolūkā 
panākt vienlīdzīgu līdzdalību deleģēto aktu 
sagatavošanā Eiropas Parlaments un 
Padome visus dokumentus saņem 
vienlaikus ar dalībvalstu ekspertiem, un 
dalībvalstu ekspertiem ir sistemātiska 
piekļuve deleģēto aktu sagatavošanā 
iesaistīto Komisijas ekspertu grupu 
sanāksmēm.
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Lai Iestādei un uzņēmējiem ļautu 
pielāgoties jaunajām prasībām, vienlaikus 
nodrošinot, ka Iestādes darbība turpinās 
bez traucējumiem, attiecībā uz šīs regulas 
piemērošanu būtu jānosaka pārejas 
pasākumi.

(38) Lai Iestādei, dalībvalstīm, 
Komisijai un uzņēmējiem ļautu pielāgoties 
jaunajām prasībām, vienlaikus nodrošinot, 
ka Iestādes darbība turpinās bez 
traucējumiem, attiecībā uz šīs regulas 
piemērošanu būtu jānosaka pārejas 
pasākumi.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšl ikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.a pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) visā riska analizēšanas procesā 
veicināt informētību un izpratni par 
konkrētajiem aplūkotajiem jautājumiem;

(a) visā riska analizēšanas un 
pārvaldības procesā veicināt
pārredzamību, skaidrību, informētību un 
izpratni par konkrētajiem aplūkotajiem 
jautājumiem;

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) veicināt konsekvenci un 
pārredzamību riska pārvaldības ieteikumu 
formulēšanā;

(b) veicināt veselības un vides augsta 
līmeņa aizsardzību, maksimālu 
uzticamību un pārredzamību riska 
pārvaldības ieteikumu formulēšanā;

Grozījums Nr. 37
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.a pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) būt par stabilu pamatu riska 
pārvaldības lēmumu izprašanai;

c) nodrošināt zinātnisko pamatojumu 
labāko riska pārvaldības lēmumu 
pieņemšanai;

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.a pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) sekmēt sabiedrības izpratni par 
riska analizēšanas procesu, lai vairotu 
pārliecību par tā iznākumu;

(d) sekmēt sabiedrības izpratni par 
riska analizēšanas procesu, lai vairotu 
pārskatatbildību attiecībā uz tā iznākumu
un atjaunotu patērētāju uzticību 
Savienībai un tās iestādēm;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.a pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) nodrošināt, ka attiecībā uz riskiem, 
kas saistīti ar lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdi, notiek pienācīga informācijas 
apmaiņa ar ieinteresētajām personām.

(f) nodrošināt, ka attiecībā uz riskiem, 
kas saistīti ar lauksaimniecības un pārtikas 
ķēdi, un stratēģijām to nepieļaušanai 
notiek pienācīga informācijas apmaiņa ar 
ieinteresētajām personām.

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr. 40
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.a pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) apkarot nepatiesas un maldinošas 
informācijas avotus un izplatīšanu;

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.b pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ikvienā riska analīzes posmā no 
brīža, kad tiek formulēts pieprasījums 
sniegt zinātnisku konsultāciju, līdz brīdim, 
kad tiek sniegts riska novērtējums un 
pieņemti riska pārvaldības lēmumi, sagādā 
pārredzamu informāciju;

b) ikvienā riska analīzes posmā no 
brīža, kad tiek formulēts pieprasījums 
sniegt zinātnisku konsultāciju, līdz brīdim, 
kad tiek sniegts riska novērtējums un 
pieņemti riska pārvaldības lēmumi, 
pastāvīgi sagādā atjauninātu un
pārredzamu informāciju;

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.b pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ņem vērā priekšstatus par riskiem; c) ņem vērā riska līmeni, tā 
iespējamās sekas un priekšstatus par 
riskiem;

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.b pants – 1. punkts – d apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) atvieglina saprašanos un dialogu
starp visām ieinteresētajām personām; un

d) atvieglo saprašanos, dialogu un 
sadarbību starp visām ieinteresētajām 
personām , piemēram, patērētājiem un 
patērētāju apvienībām, vides aizsardzības 
grupām, dzīvnieku labturības 
organizācijām, veselības organizācijām, 
iedzīvotāju apvienībām, zinātnisko 
pētījumu centriem, arodbiedrībām, kā arī 
kooperatīviem, ražotāju un lauksaimnieku 
apvienībām, mazo un vidējo uzņēmumu 
pārstāvjiem, kā arī pētniecības un  
inovācijas nozarēm; un

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.b pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) turklāt ņemot vērā konfidencialitāti 
un personas datu aizsardzību, ir 
piekļūstama — arī procesā tieši 
neiesaistītām personām.

(e) turklāt ņemot vērā personas datu 
aizsardzību, ir piekļūstama — arī procesā 
tieši neiesaistītām personām.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.c pants – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Vispārīgais riska paziņošanas plāns 
atbalsta integrētu riska paziņošanas 
satvaru, ko gan Savienības, gan nacionālā 
līmenī saskanīgi un sistemātiski ievēro gan 
riska novērtētāji, gan riska pārvaldītāji. 
Plānā:

2. Vispārīgais riska paziņošanas plāns 
atbalsta integrētu riska paziņošanas 
satvaru, ko gan Savienības, gan nacionālā 
līmenī precīzi un sistemātiski ievēro gan 
riska novērtētāji, gan riska pārvaldītāji, 
vienlaikus atzīstot atšķirīgus zinātniskus 
atzinumus, ja tādi ir. Plānā:
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Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.c pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ir apzināti galvenie faktori, kas 
jāņem vērā, apsverot, kāda veida un kāda 
līmeņa darbības riska paziņošanā 
vajadzīgas;

(a) ir apzināti faktori, kas jāņem vērā, 
apsverot, kāda veida un kāda līmeņa 
darbības riska paziņošanā vajadzīgas;

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.c pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ņemot vērā attiecīgo 
mērķauditorijas grupu vajadzības, ir 
apzināti galvenie atbilstīgie rīki un 
galvenie kanāli, ko izmantot riska 
paziņošanā, un 

b) ir apzināti galvenie atbilstīgie rīki 
un galvenie kanāli (skaidra, efektīva un 
pieejama tīmekļa vietne), ko izmantot 
riska paziņošanā, ņemot vērā attiecīgo 
mērķauditorijas grupu konkrētās 
vajadzības un jo īpaši paredzot noteiktu 
saziņu tādu ārkārtas situāciju pārvaldībā, 
kuras varētu rasties pārtikas vai vides 
jomā, palielinot šim mērķim īpaši 
paredzēto saziņas līdzekļu un pasākumu 
skaitu (palīdzības dienesti, pienācīgi 
apzīmēta sadaļa EFSA tīmekļa vietnē, 
lietotnes un īpašas informācijas 
kampaņas), un

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
8.c pants – 2. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ir izveidoti atbilstīgi mehānismi, ar 
kuriem panākt, ka riska novērtētāji un riska 
pārvaldītāji riska paziņošanā darbojas 
saskaņotāk un ka starp visām 
ieinteresētajām personām notiek atvērts 
dialogs.

(c) ir izveidoti atbilstīgi mehānismi, ar 
kuriem panākt, ka riska novērtētāji un riska 
pārvaldītāji riska paziņošanā darbojas 
saskaņotāk un ka starp visām 
ieinteresētajām personām notiek atvērts 
dialogs un pastāvīga saziņa, vienlaikus 
atzīstot atšķirīgus zinātniskus viedokļus, 
ja tādi ir.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
25. pants – 1.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) viens balsstiesīgs loceklis, kuru
iecēlis Eiropas Parlaments;

(b) divi balsstiesīgi locekļi un divi 
aizstājēji, kurus iecēlis Eiropas 
Parlaments;

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
25. pants – 1.a punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) četri balsstiesīgi locekļi, kuri 
pārstāv pilsonisko sabiedrību un pārtikas 
aprites ķēdes intereses, proti, viens no 
patērētāju organizācijām, viens no vides 
nevalstiskajām organizācijām, viens no 
lauksaimnieku organizācijām un viens no 
nozaru organizācijām. Šos locekļus, 
balstīdamās uz Komisijas sastādītu 
sarakstu, kurā vārdu ir vairāk nekā 
aizpildāmo amatvietu, un apspriezdamās ar 
Eiropas Parlamentu, ieceļ Padome. 
Komisijas sagatavotais saraksts kopā ar 
attiecīgajiem informatīvajiem 

(c) pieci balsstiesīgi locekļi, kuri 
pārstāv pilsonisko sabiedrību un pārtikas 
aprites ķēdes darba ņēmēju intereses, 
proti, viens no ārstu/veselības aizsardzības 
organizācijām, viens no patērētāju 
organizācijām, viens no vides 
nevalstiskajām organizācijām, viens no 
lauksaimnieku organizācijām un viens no 
agroķīmijas vai pārtikas ražošanas 
nozares organizācijām. Šos locekļus, 
balstīdamās uz Komisijas sastādītu 
sarakstu, kurā vārdu ir vairāk nekā 
aizpildāmo amatvietu, un apspriezdamās ar 
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dokumentiem tiek nosūtīts Eiropas 
Parlamentam. Eiropas Parlaments 
iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus 
pēc minētās nosūtīšanas savu viedokli var 
iesniegt izskatīšanai Padomei, kas tad 
minētos locekļus ieceļ valdē.

Eiropas Parlamentu, ieceļ Padome. 
Komisijas sagatavotais saraksts kopā ar 
attiecīgajiem informatīvajiem 
dokumentiem tiek nosūtīts Eiropas 
Parlamentam. Eiropas Parlaments 
iespējami drīz un ne vēlāk kā trīs mēnešus 
pēc minētās nosūtīšanas savu viedokli var 
iesniegt izskatīšanai Padomei, kas tad 
minētos locekļus ieceļ valdē.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
25. pants – 1.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Valdes locekļus un attiecīgā 
gadījumā vietniekus ieceļ, ņemot vērā 
augstu kompetenci pārtikas nekaitīguma 
riska novērtēšanā, kompetenci ar pārtikas 
aprites ķēdes drošumu saistītajos tiesību 
aktos un rīcībpolitikā un vajadzīgās 
prasmes vadīšanā, kā arī attiecīgas 
administratīvās un budžetārās vai 
finansiālās prasmes.”;

1.b Valdes locekļus un attiecīgā 
gadījumā vietniekus ieceļ, ņemot vērā 
augstu kompetenci pārtikas nekaitīguma 
riska novērtēšanā, kompetenci ar pārtikas 
aprites ķēdes drošumu saistītajos tiesību 
aktos un rīcībpolitikā un vajadzīgās 
prasmes vadīšanā, kā arī attiecīgas 
administratīvās un budžetārās vai 
finansiālās prasmes.”;

Pamatojums

Valdes locekļu aizstājējiem ir tiesības balsot pilntiesīgo locekļu vietā, un tas nozīmē, ka 
viņiem ir jābūt tādai pašai kvalifikācijai.

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – d apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
25. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Ja vien nav paredzēts citādi, valde lemj ar 
locekļu balsu vairākumu. Vietnieki 
locekļus aizstāj un locekļu vietā balso viņu 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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prombūtnes laikā.”;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
28. pants – 5.a punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) dalībvalstis nominē ekspertus, 
raugoties, lai, kolektīvi rīkojoties, tiktu 
sasniegts izpilddirektora norādītais skaits. 
Katra dalībvalsts nominē vismaz 12 
zinātniskos ekspertus. Dalībvalstis var 
nominēt citu dalībvalstu valstspiederīgos;

b) dalībvalstis var nominēt ekspertus
minētajās jomās, pamatojoties uz 
uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.
Dalībvalstis var arī nominēt citu 
dalībvalstu valstspiederīgos;

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
28. pants – 5.a punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) balstoties uz dalībvalstu 
nosauktajām kandidatūrām, izpilddirektors 
katrai zinātnes ekspertu grupai sastāda 
ekspertu sarakstu, kas skaitliski pārsniedz 
ieceļamo locekļu skaitu. Šādu sarakstu 
izpilddirektors nedrīkst sastādīt gadījumos, 
kuros var pamatot, ka ar saņemto 
kandidatūru skaitu, ņemot vērā šā punkta 
d) apakšpunktā noteiktos izraudzīšanās 
kritērijus, plašāku sarakstu sastādīt viņam 
nav iespējams. Izpilddirektors sarakstu 
iesniedz valdei, kas izdara iecelšanu;

(c) balstoties uz dalībvalstu 
nosauktajām kandidatūrām, kas 
izraudzītas, pamatojoties uz uzaicinājumu 
izteikt ieinteresētību, izpilddirektors katrai 
zinātnes ekspertu grupai sastāda ekspertu 
sarakstu, kas skaitliski pārsniedz ieceļamo 
locekļu skaitu. Šādu sarakstu 
izpilddirektors nedrīkst sastādīt gadījumos, 
kuros var pamatot, ka ar saņemto 
kandidatūru skaitu, ņemot vērā šā punkta 
d) apakšpunktā noteiktos izraudzīšanās 
kritērijus, plašāku sarakstu sastādīt viņam 
nav iespējams. Izpilddirektors sarakstu 
iesniedz valdei, kas izdara iecelšanu;

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts



PE625.400v02-00 30/57 AD\1165398LV.docx

LV

Regula (EK) Nr. 178/2002
28. pants – 5.a punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) valde nodrošina, ka galīgajā 
iecelšanā tiek panākts iespējami plašs 
ģeogrāfiskais sadalījums.

e) valde nodrošina, ka galīgajā 
iecelšanā tiek panākts iespējami plašs, 
visaptverošs un vislielāko iespējamo 
līdzdalību nodrošinošs ģeogrāfiskais 
sadalījums.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
28. pants – 5.d punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.d Dalībvalstis ievieš pasākumus, kas 
nodrošina, ka zinātnes ekspertu grupu 
locekļi, kā paredzēts 37. panta 2. punktā un 
iestādes iekšējos noteikumos, rīkojas 
neatkarīgi un nenonāk interešu konfliktos. 
Dalībvalstis nodrošina, ka zinātnes 
ekspertu grupu locekļiem ir iespējams 
veltīt nepieciešamo laiku un pūles Iestādes 
darba atbalstīšanai. Dalībvalstis nodrošina, 
ka zinātnes ekspertu grupu locekļi nevienā 
nacionālajā līmenī nesaņem nekādus 
norādījumus un ka viņu neatkarīgais 
zinātniskais ieguldījums risku novērtēšanas 
Savienības līmeņa sistēmā tiek atzīts par 
prioritāru uzdevumu pārtikas aprites ķēdes 
drošuma aizsargāšanā.

5.d Dalībvalstis ievieš pasākumus, kas 
nodrošina, ka to ieceltie zinātnes ekspertu 
grupu locekļi, kā paredzēts 37. panta 
2. punktā un Iestādes iekšējos noteikumos, 
rīkojas neatkarīgi un nenonāk interešu 
konfliktos. Dalībvalstis nodrošina, ka 
zinātnes ekspertu grupu locekļiem ir 
iespējams veltīt maksimālo laiku un pūles, 
kas vajadzīgas Iestādes darba atbalstīšanai. 
Dalībvalstis nodrošina, ka zinātnes 
ekspertu grupu locekļi nevienā nacionālajā 
līmenī nesaņem nekādus norādījumus un 
netiek pakļauti spiedienam un ietekmei un 
ka viņu neatkarīgais zinātniskais 
ieguldījums risku novērtēšanas Savienības 
līmeņa sistēmā tiek uzskatīts par prioritāru 
uzdevumu pārtikas aprites ķēdes drošuma 
aizsargāšanā.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.a pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja potenciāls pārtikas aprites tiesību aktos 
paredzētas atļaujas pieteikuma iesniedzējs 
to lūdz, Iestādes darbinieki viņu konsultē
par to, kādi noteikumi attiecas uz atļaujas 
pieteikumu un kādam jābūt pieteikuma 
saturam. Iestādes darbinieku sniegtās 
konsultācijas neietekmē to, kā zinātnes 
ekspertu grupas vēlāk novērtē pieteikumus 
uz atļauju, un attiecībā uz šo novērtēšanu 
nenozīmē nekādas saistības.

Ja potenciāls pārtikas aprites tiesību aktos 
paredzētas atļaujas pieteikuma iesniedzējs 
to lūdz, Iestādes darbinieki var rakstiski 
viņu konsultēt par to, kādi noteikumi 
attiecas uz atļaujas pieteikumu un kādam 
jābūt pieteikuma saturam. Iestādes 
darbinieki, kas sniedz pirmajā teikumā 
minēto konsultāciju, nav iesaistīti nekādā 
zinātniskā darbā, tostarp 28. panta 
5.f punkta nozīmē, kas ir tieši vai netieši 
saistīts ar pieteikumu, kura sakarā tiek 
sniegta konsultācija. Iestādes darbinieku 
sniegtās konsultācijas nekavējoties 
dokumentē un publicē Iestādes tīmekļa 
vietnē. Tas sekmē bieži uzdoto jautājumu 
dokumenta izveidi ar mērķi izstrādāt 
izsmeļošākas vadlīnijas pieteikumu 
iesniedzējiem un samazināt vajadzību pēc 
individuālas sarakstes.

Sniegtās konsultācijas neietekmē to, kā 
zinātnes ekspertu grupas vēlāk novērtē 
pieteikumus uz atļauju, un attiecībā uz šo 
novērtēšanu nenozīmē nekādas saistības.
[36 mēnešu laikā pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] Komisija novērtē šā panta ietekmi 
uz Iestādes darbību. Īpašu uzmanību 
pievērš papildu darba slodzei un 
personāla mobilizācijai, kā arī tam, vai tā 
rezultātā ir notikušas izmaiņas Iestādes 
resursu sadalījumā uz tādu darbību 
rēķina, kas ir sabiedrības interesēs. 

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.b pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paziņotā informācija tiek publiskota 
tikai tad, ja ir saņemts attiecīgs pieteikums 
uz atļauju un ja Iestāde ir lēmusi, ka 

3. Paziņotā informācija tiek publiskota 
tad, ja ir saņemts attiecīgs pieteikums uz 
atļauju un ja Iestāde ir lēmusi, ka 
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pavadpētījumi nododami atklātībai saskaņā 
ar 38. un 39. līdz 39.f pantu.

pavadpētījumi un tās zinātniskais 
atzinums nododami atklātībai saskaņā ar 
38. un 39. līdz 39.f pantu.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.c pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pēc tam, kad pētījumus, kas pamato 
atļaujas pieteikumus, Iestāde saskaņā ar 38. 
un 39. līdz 39.f pantu ir publiskojusi, tā par 
šiem pētījumiem apspriežas ar 
ieinteresētajām personām un plašāku 
sabiedrību, lai apzinātu, vai par atļaujas 
pieteikuma priekšmetu nav pieejami vēl 
citi būtiski zinātniski dati vai pētījumi. Šī 
norma neattiecas uz to, kā pieteikuma 
iesniedzēji riska novērtēšanas gaitā 
iesniedz papildu informāciju.

2. Pēc tam, kad pētījumus, kas pamato 
atļaujas pieteikumus, Iestāde saskaņā ar 38. 
un 39. līdz 39.f pantu ir publiskojusi, tā par 
šiem pētījumiem apspriežas ar 
ieinteresētajām personām un plašāku 
sabiedrību, lai apzinātu, vai par atļaujas 
pieteikuma priekšmetu nav pieejami vēl 
citi būtiski zinātniski dati vai pētījumi.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.d pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas eksperti izdara kontroles, arī 
revīzijas, lai pārliecinātos, ka testēšanas 
infrastruktūra atbilst attiecīgajiem 
standartiem, saskaņā ar kuriem jāveic testi 
un pētījumi, kas Iestādei tiek iesniegti kopā 
ar pieteikumu uz Savienības pārtikas 
aprites tiesību aktos paredzētu atļauju. Šīs 
kontroles organizē sadarbībā ar dalībvalstu 
kompetentajām iestādēm.

Komisijas eksperti izdara kontroles, arī 
revīzijas, lai pārliecinātos, ka testēšanas 
infrastruktūra darbojas neatkarīgi, 
pārredzami un tajā strādā augsti 
kvalificēti darbinieki, kā arī tā atbilst 
attiecīgajiem standartiem, saskaņā ar 
kuriem jāveic testi un pētījumi, kas Iestādei 
tiek iesniegti kopā ar pieteikumu uz 
Savienības pārtikas aprites tiesību aktos 
paredzētu atļauju. Šīs kontroles organizē 
sadarbībā ar dalībvalstu kompetentajām 
iestādēm.
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Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.e pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot pārtikas aprites tiesību aktos 
paredzētas atļaujas pieprasītāju pienākumu 
pierādīt atļauju sistēmai iesniegta 
priekšmeta drošumu, Komisija ārkārtas 
apstākļos var pieprasīt, lai Iestāde pasūta 
zinātniskus pētījumus, kuru uzdevums ir 
verificēt riska novērtēšanā izmantotos 
datus. Pasūtīto pētījumu tvērums var būt arī 
plašāks nekā verificējamie dati.”;

Neskarot pārtikas aprites tiesību aktos 
paredzētas atļaujas pieprasītāju pienākumu
pierādīt atļauju sistēmai iesniegta 
priekšmeta drošumu, Iestāde pretrunīgu 
zinātnisko datu un secinājumu gadījumā 
var pasūtīt pētījumus, kuru uzdevums ir 
verificēt riska novērtēšanā izmantotos 
datus, lai gūtu lielāku pārliecību par 
pārtikas vai barības nekaitīgumu. Pasūtīto 
pētījumu tvērums var būt arī plašāks nekā 
verificējamie dati.”;

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
32.e pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot pasūtītos pētījumus, ņem vērā 
Direktīvu 2010/63/ES par zinātniskiem 
mērķiem izmantojamo dzīvnieku 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde darbojas augstā pārredzamības Iestāde nodrošina augstu pārredzamības 
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līmenī. Jo īpaši tā bez kavēšanās publisko: līmeni saskaņā ar Orhūsas konvenciju un 
Regulu (EK) Nr. 1367/2006, neskarot 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001, kā arī 
saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK, kas 
paredz aktīvu un sistemātisku vides 
informācijas izplatīšanu sabiedrībai. Jo 
īpaši tā bez kavēšanās publisko:

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) zinātniskās komitejas, zinātnes 
ekspertu grupu un to darba grupu darba 
kārtības un protokolus;

(a) zinātniskās komitejas, zinātnes 
ekspertu grupu un to darba grupu darba 
kārtības, dalībnieku sarakstus un 
protokolus;

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) ņemot vērā 39. līdz 39.f pantā 
paredzēto konfidenciālas informācijas un 
personas datu aizsardzību, — zinātniskus 
datus, pētījumus un citu informāciju, kas 
pamato pieteikumus uz Savienības 
pārtikas aprites tiesību aktos paredzētu 
atļauju, arī pieteikuma iesniedzēja 
iesniegtu papildu informāciju, kā arī citus 
zinātniskus datus un informāciju, kas 
pamato Eiropas Parlamenta, Komisijas 
un dalībvalstu pieprasījumus pēc 
zinātniska devuma, arī jebkādus 
zinātniskus atzinumus;

svītrots

Grozījums Nr. 66
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) informāciju, kas ir pamatā tās 
zinātniskajam devumam, arī zinātniskos 
atzinumus, ņemot vērā konfidenciālu datu 
un personas datu aizsardzību, kas 
paredzēta 39. līdz 39.f pantā;

svītrots

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1. punkts – 1. daļa – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) konsultācijas, ko Iestāde 
potenciāliem pieteikuma iesniedzējiem uz 
32.a un 32.c panta pamata sniegusi 
pirmsiesniegšanas fāzē.

svītrots

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(аа) iekļauj šādu -1.a punktu:

-1.a Publiskojot savu zinātnisko 
atzinumu, Iestāde publisko arī šādu 
informāciju:

(а) zinātniskos datus, pētījumus un citu 
atļaujas pieteikumus pamatojošu 
informāciju saskaņā ar Savienības 
pārtikas aprites tiesību aktiem, tostarp 
pieteikuma iesniedzēju sniegto papildu 
informāciju, kā arī citus zinātniskos datus 
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un informāciju, kas pamato Eiropas 
Parlamenta, Komisijas un dalībvalstu 
pieprasījumus, ņemot vērā konfidenciālas 
informācijas aizsardzības un personas 
datu aizsardzības prasības saskaņā ar 
39.–39.f pantu;

b) informāciju, kas ir pamatā tās 
zinātniskajiem slēdzieniem, ieskaitot 
zinātniskos atzinumus, ņemot vērā 
konfidenciālu datu un personas datu 
aizsardzības prasības saskaņā ar 39.–
39.f pantu;

c) informāciju par visām konsultācijām, 
ko Iestāde saskaņā ar 32.a un 32.c pantu 
sniegusi pieteikumu iesniedzējiem pirms 
pieteikumu iesniegšanas.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 1.a punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. punkta c) apakšpunktā minētās 
informācijas nodošanu atklātībai neuzskata 
par tiešu vai netiešu atļauju vai licenci 
attiecīgos datus, informāciju un to saturu 
lietot, reproducēt vai citādi izmantot, un 
Eiropas Savienība neatbild par to, kā šādu 
informāciju izmanto trešās personas.”;

1. punkta c) apakšpunktā minētās 
informācijas nodošanu atklātībai neuzskata 
par tiešu vai netiešu atļauju vai licenci 
attiecīgos datus, informāciju un to saturu 
komerciāli lietot, reproducēt vai citādi 
izmantot komerciālā nolūkā. Lai 
nepieļautu šaubas, publiskoto informāciju 
var izmantot publiskai rezultātu kontrolei, 
tostarp lai labāk izprastu iespējamu 
negatīvu ietekmi uz veselību un vidi, un 
Eiropas Savienība neatbild par to, kā šādu 
informāciju minētajā nolūkā izmanto 
trešās personas.”;

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 178/2002
38. pants – 3.a punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) iekļauj šādu 3.a punktu:

3.a Šis pants neskar Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2003. gada 28. janvāra 
Direktīvu 2003/4/EK par vides 
informācijas pieejamību sabiedrībai, 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu 
(EK) Nr. 1367/2006.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atkāpjoties no 38. panta, Iestāde 
nepublisko informāciju, kuru tai saskaņā 
ar šā panta nosacījumiem lūgts apstrādāt 
kā konfidenciālu.

1. Atkāpjoties no 38. panta un 
neskarot Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un 
Direktīvu 2003/4/EK, kā arī vispārējo 
principu, ka sabiedrības veselības 
intereses vienmēr ir svarīgākas par 
privātām interesēm, Iestāde nepublisko 
informāciju, kuru tai, piemērojot šā panta 
nosacījumus, lūgts apstrādāt kā 
konfidenciālu un kurai ir piešķirts 
konfidenciāls statuss.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 2. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) novatoriski komercelementi un 
modeļi, formulas un produkti, uz kuriem 
attiecas patenti un kuru aizsardzību 
varētu apdraudēt jebkāda nespēja 
saglabāt konfidencialitāti sākotnējās 
izpētes pieprasījuma procedūras laikā, 
tādējādi pieprasījuma iesniedzēju 
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pakļaujot kaitējumam, tirgus 
izkropļojumu un negodīgas konkurences 
riskiem

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 2. punkts – 3. apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) komercinformācija, kas atklāj 
pieteikuma iesniedzēja avotus, tirgus daļas 
vai uzņēmējdarbības stratēģiju; un

(3) komercinformācija, kas atklāj 
pieteikuma iesniedzēja avotus, 
novatoriskas idejas attiecībā uz 
produktu/vielu, tirgus daļas vai 
uzņēmējdarbības stratēģiju;

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 
pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 
atbilstošas izmaiņas visā tekstā.)

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) informāciju, kas ietilpst Iestādes 
zinātniskā devuma — arī zinātnisko 
atzinumu — secinājumos un attiecas uz 
paredzamu ietekmi uz veselību.”;

(b) informāciju, kas ietilpst Iestādes 
zinātniskā devuma — arī zinātnisko 
atzinumu — secinājumos, kuros norādīti 
iespējamas ietekmes un apdraudējumu 
riski attiecībā uz sabiedrības un dzīvnieku
veselību vai vidi.”;

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39. pants – 4.a punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Šis pants neskar 
Direktīvu 2003/4/EK un Regulas (ES) 
Nr. 1049/2001 un 1367/2006.

Pamatojums

Šī informācija ir nepieciešama pārredzamības nolūkā.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz 
pieprasījumu ievērot konfidencialitāti, tas 
informāciju 39.f pantam atbilstošā 
standartizētā datu formātā, ja tāds ir, 
iesniedz konfidenciālā un nekonfidenciālā 
redakcijā. Nekonfidenciālā redakcija 
nesatur informāciju, kuru pieteikuma 
iesniedzējs saskaņā ar 39. panta 2. un 
3. punktu uzskata par konfidenciālu. 
Konfidenciālā redakcija satur visu 
iesniegto informāciju, arī informāciju, ko 
pieteikuma iesniedzējs uzskata par 
konfidenciālu. Konfidenciālajā redakcijā 
informācija, kuru pieprasīts apstrādāt kā 
konfidenciālu, ir skaidri marķēta. 
Pieteikuma iesniedzējs skaidri norāda, uz 
kāda pamata viņš dažādiem informācijas 
elementiem pieprasa konfidencialitāti.

2. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz 
pieprasījumu ievērot konfidencialitāti, tas 
informāciju 39.f pantam atbilstošā 
standartizētā datu formātā, ja tāds ir, 
iesniedz konfidenciālā un nekonfidenciālā 
redakcijā. Nekonfidenciālajā redakcijā
informāciju, kuru pieteikuma iesniedzējs ir 
lūdzis apstrādāt kā konfidenciālu saskaņā 
ar 39. panta 2. un 3. punktu, aizklāj ar 
melnu marķējumu. Konfidenciālā 
redakcija satur visu iesniegto informāciju, 
arī informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs 
uzskata par konfidenciālu. Konfidenciālajā 
redakcijā informācija, kuru pieprasīts 
apstrādāt kā konfidenciālu, ir skaidri 
marķēta. Pieteikuma iesniedzējs skaidri 
norāda, uz kāda pārbaudāma pamata viņš 
katram no dažādajiem informācijas 
elementiem pieprasa konfidencialitāti.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.b pants – 1. punkts – c apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) pirms attiecībā uz konfidencialitātes 
pieprasījumu pieņem oficiālu lēmumu, 
pieteikuma iesniedzēju rakstiski informē, 
ka nodomājusi informāciju nodot 
atklātībai, un paskaidro atklātībai 
nodošanas iemeslus. Ja pieteikuma 
iesniedzējs Iestādes vērtējumam nepiekrīt, 
divu nedēļu laikā no dienas, kad tam 
paziņota Iestādes nostāja, tas var paust 
savu viedokli vai pieteikumu atsaukt;

(c) pirms attiecībā uz konfidencialitātes 
pieprasījumu pieņem oficiālu lēmumu, 
pieteikuma iesniedzēju rakstiski informē, 
ka nodomājusi informāciju nodot 
atklātībai, un paskaidro atklātībai 
nodošanas iemeslus. Ja pieteikuma 
iesniedzējs iebilst pret Iestādes vērtējumu, 
divu nedēļu laikā no dienas, kad tam 
paziņota Iestādes nostāja, tas var paust 
savu viedokli vai pieteikumu atsaukt;

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.b pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) desmit nedēļu laikā no dienas, kad 
attiecībā uz atļaujas pieteikumiem saņemts 
konfidencialitātes pieprasījums, un bez 
liekas kavēšanās papildu datu un 
informācijas gadījumā pieņem argumentētu 
lēmumu par konfidencialitātes 
pieprasījumu, ņemot vērā pieteikuma 
iesniedzēja apsvērumus, lēmumu paziņo 
pieteikuma iesniedzējam un attiecīgi
informē Komisiju un dalībvalstis; un

(d) astoņu nedēļu laikā no dienas, kad 
attiecībā uz atļaujas pieteikumiem saņemts 
konfidencialitātes pieprasījums, un bez 
liekas kavēšanās papildu datu un 
informācijas gadījumā pieņem argumentētu 
lēmumu par konfidencialitātes 
pieprasījumu, ņemot vērā pieteikuma 
iesniedzēja apsvērumus; lēmumu paziņo 
pieteikuma iesniedzējam un par katru 
gadījumu informē Komisiju un 
dalībvalstis; un

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.b pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ne agrāk kā divas nedēļas pēc tam, 
kad Iestādes lēmums saskaņā ar d)
apakšpunktu paziņots pieteikuma 

(e) ne agrāk kā divas nedēļas un ne 
vēlāk kā četras nedēļas pēc tam, kad 
Iestādes lēmums saskaņā ar d) apakšpunktu 
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iesniedzējam, publisko jebkādus papildu 
datus un informāciju, attiecībā uz kuriem 
konfidencialitātes pieprasījums nav atzīts 
par pamatotu.

paziņots pieteikuma iesniedzējam, publisko 
jebkādus papildu datus un informāciju, 
attiecībā uz kuriem konfidencialitātes 
pieprasījums nav atzīts par pamatotu.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.d pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija un dalībvalstis veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
informācija, kuru tie saņēmuši saskaņā ar 
Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem
un kuru lūgts apstrādāt kā konfidenciālu, 
netiktu publiskota līdz brīdim, kad Iestāde 
par konfidencialitātes pieprasījumu 
pieņēmusi lēmumu un tas kļuvis galīgs. 
Komisija un dalībvalstis veic arī 
pasākumus, kas nepieciešami, lai netiktu 
publiskota informācija, kuru Iestāde 
piekritusi apstrādāt kā konfidenciālu.

2. Komisija un dalībvalstis veic 
pasākumus, kas nepieciešami, lai 
informācija, kuru tie saņēmuši saskaņā ar 
Savienības pārtikas aprites tiesību aktiem, 
netiktu publiskota līdz brīdim, kad Iestāde 
par konfidencialitātes pieprasījumu 
pieņēmusi lēmumu un publiskojusi savu 
zinātnisko atzinumu. Komisija un 
dalībvalstis veic arī pasākumus, kas 
nepieciešami, lai netiktu publiskota 
informācija, kuru Iestāde piekritusi 
apstrādāt kā konfidenciālu.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.d pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja pieteikuma iesniedzējs kādā 
atļaujas procedūrā pieteikumu atsauc vai ir 
atsaucis, Iestāde, Komisija un dalībvalstis 
ievēro komercinformācijas un rūpnieciskas 
informācijas konfidencialitāti, ko Iestāde 
piekritusi pieņemt saskaņā ar 39. līdz 39.f 
pantu. Pieteikumu uzskata par atsauktu no 
brīža, kad sākotnējo pieteikumu saņēmusī 
kompetentā iestāde saņem rakstisku 
pieteikumu. Ja pieteikums tiek atsaukts 
pirms brīža, kad Iestāde izlēmusi attiecīgo 

3. Ja pieteikuma iesniedzējs kādā 
atļaujas procedūrā pieteikumu atsauc vai ir 
atsaucis, Iestāde, Komisija un dalībvalstis 
ievēro komercinformācijas un rūpnieciskas 
informācijas konfidencialitāti, ko Iestāde 
piekritusi pieņemt saskaņā ar 39. līdz 39.f 
pantu. Pieteikumu uzskata par atsauktu no 
brīža, kad sākotnējo pieteikumu saņēmusī 
kompetentā iestāde saņem rakstisku 
pieteikumu. Ja pieteikums tiek atsaukts 
pirms brīža, kad Iestāde izlēmusi par 
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konfidencialitātes pieprasījumu, Iestāde, 
Komisija un dalībvalstis informāciju, 
attiecībā uz kuru ir pieprasīta 
konfidencialitāte, nepublisko.

attiecīgo konfidencialitātes pieprasījumu, 
Iestāde, Komisija un dalībvalstis nekādu 
informāciju par plānoto pieteikumu
nepublisko.

Grozījums Nr. 82

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.e pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) pieteikuma iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu vai nosaukumu un adresi;

(a) pieteikuma iesniedzēja vārdu, 
uzvārdu vai nosaukumu;

Grozījums Nr. 83

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.e pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Neatkarīgi no 1. punkta uzskatāms, 
ka, nododot atklātībai mugurkaulnieku 
testēšanā vai toksikoloģiskas informācijas 
ieguvē iesaistītu fizisko personu vārdus un 
adreses, tiek būtiski kaitēts šo fizisko 
personu privātumam un neaizskaramībai, 
un šie dati netiek darīti publiski pieejami, 
izņemot sevišķi svarīgu sabiedrības 
interešu gadījumus.

2. Neatkarīgi no 1. punkta uzskatāms, 
ka, nododot atklātībai mugurkaulnieku 
testēšanā vai toksikoloģiskas informācijas 
ieguvē iesaistītu fizisko personu vārdus un 
adreses, tiek būtiski kaitēts šo fizisko 
personu privātumam un neaizskaramībai, 
radot apdraudējumu viņu neatkarībai un 
neatkarīgiem lēmumiem, un šie dati netiek 
darīti publiski pieejami, izņemot sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu gadījumus.

Grozījums Nr. 84

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
39.g pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums
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Informācijas sistēmas, ko Iestāde izmanto 
savu datu, arī konfidenciālu datu un 
personas datu glabāšanai, projektē 
attiecīgajiem drošības riskiem atbilstošā 
augstā drošības līmenī, kā arī ņemot vērā 
šīs regulas 39. līdz 39.f pantu. Piekļuve 
balstās vismaz uz divfaktoru 
autentifikācijas sistēmu vai sistēmu, kas 
dod līdzvērtīgu drošības līmeni. Sistēma 
nodrošina, ka piekļuvi pilnīgi iespējams 
revidēt.”;

Informācijas sistēmas, ko Iestāde izmanto 
savu datu, arī konfidenciālu datu un 
personas datu, glabāšanai, projektē tādā 
veidā, kas nodrošina, ka tiks sasniegti 
visaugstākie attiecīgajiem drošības riskiem 
atbilstošie standarti, kā arī ņemot vērā šīs 
regulas 39. līdz 39.f pantu. Piekļuve balstās 
vismaz uz divfaktoru autentifikācijas 
sistēmu vai sistēmu, kas dod līdzvērtīgu 
drošības līmeni. Sistēma nodrošina, ka 
piekļuvi pilnīgi iespējams revidēt.”;

Grozījums Nr. 85

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
57.a pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Saskaņā ar 8.c pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu pagarina par 
diviem mēnešiem.”;

6. Saskaņā ar 8.c pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
divos mēnešos no dienas, kad minētais akts 
paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, 
ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā 
laikposma beigām gan Eiropas Parlaments 
gan Padome ir informējuši Komisiju par 
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo laikposmu var pagarināt par 
diviem mēnešiem.”;

Grozījums Nr. 86

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
61. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc pantā 
minētās dienas [diena, kad stājas spēkā 
regula, ar ko groza Vispārīgo pārtikas 
aprites regulu] un ik pēc pieciem gadiem 

2. Ne vēlāk kā piecus gadus pēc pantā 
minētās dienas [diena, kad stājas spēkā 
regula, ar ko groza Vispārīgo pārtikas 
aprites regulu] un ik pēc pieciem gadiem 
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pēc tam Komisija saskaņā ar savām 
vadlīnijām vērtē Iestādes sniegumu 
attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarojumu, 
uzdevumiem, procedūrām un atrašanās 
vietu. Izvērtēšanā jo īpaši ņem vērā 
iespējamo vajadzību mainīt Iestādes 
pilnvarojumu un šādu izmaiņu finansiālo 
ietekmi.

pēc tam Komisija saskaņā ar savām 
vadlīnijām vērtē Iestādes sniegumu 
attiecībā uz tās mērķiem, pilnvarojumu, 
uzdevumiem, procedūrām un atrašanās 
vietu. Izvērtēšanā jo īpaši ņem vērā 
iespējamo vajadzību mainīt Iestādes 
pilnvarojumu un šādu izmaiņu finansiālo 
ietekmi. Turpretī, ja novērtējums liecina, 
ka tiek sasniegti izvirzītie mērķi un tiek 
veikti uzticētie uzdevumi, ir jāizpēta 
iespēja palielināt ieguldījumus, lai 
nodrošinātu vērienīgākus rezultātus.

Grozījums Nr. 87

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
61. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka, ņemot 
vērā Aģentūrai izvirzītos mērķus, 
piešķirtās pilnvaras un uzticētos 
uzdevumus, tās turpmāka pastāvēšana 
vairs nav pamatota, tā var ierosināt šīs 
regulas attiecīgās normas attiecīgi grozīt 
vai atcelt.

svītrots

Grozījums Nr. 88

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 11. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
61. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izvērtēšanas konstatējumus 
Komisija paziņo Eiropas Parlamentam, 
Padomei un valdei. Izvērtēšanas 
konstatējumus publisko.

4. Novērtējumus un ieteikumus, kas 
minēti 1. un 2. punktā, nosūta Padomei un 
Eiropas Parlamentam un publisko.

Grozījums Nr. 89
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Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Direktīva 2001/18/EK
24. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) direktīvas 24. pantā iekļauj šādu 
3.a punktu:

“3.a Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 
1. punktā minēto informāciju saskaņā ar 
25. pantu un Regulas (EK) Nr. 178/2002 
38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas 
vai juridiskas personas tiesības piekļūt 
dokumentiem pēc pieprasījuma, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un 
Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

Grozījums Nr. 90

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 4. punkts
Direktīva 2001/18/EK
28. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja saskaņā ar 1. punktu notiek 
apspriešanās ar attiecīgo zinātnisko 
komiteju, tā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 38. pantu un 39. līdz 39.f 
pantu, kurus piemēro mutatis mutandis, un 
saskaņā ar šīs direktīvas 25. pantu publisko 
paziņojumu vai pieteikumu, attiecīgu 
pamatojošo informāciju un 
paziņojuma/pieteikuma iesniedzēja 
iesniegto papildu informāciju, kā arī savus 
zinātniskos atzinumus.”

4. Ja saskaņā ar 1. punktu notiek 
apspriešanās ar attiecīgo zinātnisko 
komiteju, tā saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 38. pantu un 39. līdz 39.f 
pantu, kurus piemēro mutatis mutandis, un 
saskaņā ar šīs direktīvas 25. pantu publisko 
paziņojumu vai pieteikumu, attiecīgu 
pamatojošo informāciju un 
paziņojuma/pieteikuma iesniedzēja 
iesniegto papildu informāciju vienlaikus ar 
savu zinātnisko atzinumu.”

Grozījums Nr. 91

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
29. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Iestāde, rīkodamās saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu, 39. 
līdz 39.f un 40. pantu un ņemdama vērā šīs 
regulas 30. pantu, atļaujas pieteikumu, 
attiecīgu pamatojošo informāciju un 
pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu 
informāciju, kā arī savus zinātniskos 
atzinumus un Direktīvas 2001/18/EK 
4. pantā minēto kompetento iestāžu 
atzinumus publisko.

1. Iestāde, rīkodamās saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. pantu, 39. 
līdz 39.f un 40. pantu un ņemdama vērā šīs 
regulas 30. pantu, atļaujas pieteikumu, 
attiecīgu pamatojošo informāciju un 
pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu 
informāciju publisko vienlaikus ar savu 
zinātnisko atzinumu un Direktīvas 
2001/18/EK 4. pantā minēto kompetento 
iestāžu atzinumiem.

Grozījums Nr. 92

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 9. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
29. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Pienākums proaktīvi izplatīt šā 
panta 1. punktā minēto informāciju 
saskaņā ar 30. pantu un Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 38. un 39. pantu neskar 
jebkuras fiziskas vai juridiskas personas 
tiesības piekļūt dokumentiem pēc 
pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) 
Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) 
Nr. 1367/2006.

Grozījums Nr. 93

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – 10. punkts
Regula (EK) Nr. 1829/2003
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Papildus Regulas (EK) Nr. 
178/2002 39. panta 2. punktam un uz tās 
39. panta 3. punkta pamata Iestāde var arī 
piekrist kā konfidenciālu apstrādāt 
turpmāk minēto informāciju, kuras 
nodošana atklātībai var būt uzskatāma 

2. Par konfidenciālu neuzskata
informāciju, kas saistīta ar šādiem datiem:
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par būtiski kaitīgu attiecīgām interesēm, 
ja vien tas pārbaudāmi pamatojams:

(a) informācija par DNS sekvenci, 
izņemot sekvences, ko izmanto 
transformācijas notikuma atklāšanai, 
identificēšanai un kvantitatīvai 
noteikšanai; un

(a) to ĢMO, pārtikas vai barības 
nosaukums un sastāvs, , kas minēti 
3. panta 1. punktā un 15. panta 1. punktā, 
un attiecīgā gadījumā substrāta un 
mikroorganisma norāde;

(b) audzēšanas modeļi un stratēģijas. (b) vispārējais ĢMO apraksts un atļaujas 
turētāja vārds/nosaukums un adrese;

(c) 3. panta 1. punktā un 15. panta 
1. punktā minēto ĢMO, pārtikas vai 
barības fizikāli ķīmiskās un bioloģiskās 
īpašības;

(d) 3. panta 1. punktā un 15. panta 
1. punktā minēto ĢMO, pārtikas vai 
barības ietekme uz cilvēku un dzīvnieku 
veselību un vidi;

(e) 3. panta 1. punktā un 15. panta 
1. punktā minēto ĢMO, pārtikas vai 
barības ietekme uz dzīvnieku izcelsmes 
produktu īpašībām un uzturvērtību;

(f) metodes, kas paredzētas 
transformācijas notikuma konstatēšanai, 
tostarp paraugu ņemšana un 
identificēšana, un attiecīgā gadījumā 
transformācijas notikuma konstatēšanai 
un identificēšanai 3. panta 1. punktā un 
15. panta 1. punktā minētajā pārtikā vai 
barībā;

(g) informācija par atkritumu apstrādi un 
ārkārtas reaģēšanas pasākumiem.

Pamatojums

Šā panta 2. punktā vienkārši ir atkārtots pašreizējais Regulas 1829/2003 formulējums. Ja 
priekšlikuma mērķis ir sekmēt pārredzamību, tad tā vietā, lai paplašinātu tās informācijas 
sarakstu, kura jāglabā konfidenciāli, ir jāsaglabā pašreizējie noteikumi par informāciju, ko 
nekad nedrīkst glabāt konfidenciāli.

Grozījums Nr. 94

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1831/2003
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7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) saskaņā ar 18. pantu nodrošina 
publisku piekļuvi pieteikumam un jebkādai 
pieteikuma iesniedzēja iesniegtai 
informācijai.”;

c) saskaņā ar 18. pantu nodrošina 
publisku piekļuvi pieteikumam un jebkādai 
pieteikuma iesniedzēja iesniegtai 
informācijai vienlaikus ar sava zinātniskā 
atzinuma publiskošanu.”;

Grozījums Nr. 95

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1831/2003
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) direktīvas 17. pantā iekļauj šādu 
2.a punktu:

“2.a Pienākums proaktīvi izplatīt šajā 
pantā minēto informāciju saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 
39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai 
juridiskas personas tiesības piekļūt 
dokumentiem pēc pieprasījuma, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un 
Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

Grozījums Nr. 96

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1831/2003
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 
pamatojošo informāciju un pieteikuma 
iesniedzēja iesniegto papildinformāciju, kā 
arī savus zinātniskos atzinumus Iestāde, 
rīkodamās saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 
40. pantu, publisko; Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 
pamatojošo informāciju un pieteikuma 
iesniedzēja iesniegto papildinformāciju
Iestāde publisko vienlaikus ar savu 
zinātnisko atzinumu saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 
40. pantu, ko piemēro mutatis mutandis.
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40. pantu piemēro mutatis mutandis.

Grozījums Nr. 97

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1831/2003
18. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Izskatot pieteikumus par piekļuvi 
Iestādes rīcībā esošajiem dokumentiem, 
Iestāde piemēro principus, kas paredzēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2001. gada 30. maija Regulā (EK) 
Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi 
Eiropas Parlamenta, Padomes un 
Komisijas dokumentiem.

Grozījums Nr. 98

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1831/2003
18. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Dalībvalstis, Komisija un Iestāde 
neizpauž nekādu informāciju, kas 
uzskatāma par konfidenciālu saskaņā ar 
2. punktu, izņemot gadījumus, kad šādu 
informāciju ir lietderīgi darīt zināmu 
atklātībai, lai aizsargātu cilvēku veselību, 
dzīvnieku veselību vai vidi. Pieteikumus 
par piekļuvi dokumentiem, kas saņemti 
saskaņā ar šo regulu, dalībvalstis izskata 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 
5. pantu.”

Grozījums Nr. 99

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2065/2003
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7. pants – 2. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ii) saskaņā ar 14. un 15. pantu 
nodrošina, ka pieteikums, attiecīga 
pamatojošā informācija un pieteikuma 
iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir 
publiski piekļūstami.”;

(ii) saskaņā ar 14. un 15. pantu 
nodrošina, ka pieteikums, attiecīga 
pamatojošā informācija un pieteikuma 
iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir 
publiski piekļūstami vienlaikus ar Iestādes 
zinātniskā atzinuma publiskošanu.

Grozījums Nr. 100

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 2065/2003
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 
pamatojošo informāciju un pieteikuma 
iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, 
kā arī savus zinātniskos atzinumus 
Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 
40. pantu, publisko.”;

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 
pamatojošo informāciju un pieteikuma 
iesniedzēja iesniegto papildu informāciju
Iestāde publisko vienlaikus ar savu 
zinātnisko atzinumu saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 
40. pantu.”;

Grozījums Nr. 101

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 2065/2003
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) direktīvas 14. pantā iekļauj šādu 
1.a punktu:

“1.a Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 
1. punktā minēto informāciju saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 
39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai 
juridiskas personas tiesības piekļūt 
dokumentiem pēc pieprasījuma, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un 
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Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”

Grozījums Nr. 102

Regulas priekšlikums
5. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 178/2002
15. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pieteikuma iesniedzēja iesniegto 
konfidencialitātes pieprasījumu novērtē 
Iestāde.

(b) Iestāde novērtē pieteikuma 
iesniedzēja iesniegto konfidencialitātes 
pieprasījumu, un tai divu mēnešu laikā 
pēc pieteikuma saņemšanas ir jāatbild, 
sniedzot nepieciešamo pamatojumu.

Grozījums Nr. 103

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 1935/2004
9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) saskaņā ar 19. un 20. pantu 
nodrošina, ka pieteikums, attiecīga 
pamatojošā informācija un pieteikuma 
iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir 
publiski piekļūstami.”;

ii) saskaņā ar 19. un 20. pantu 
nodrošina, ka pieteikums, attiecīga 
pamatojošā informācija un pieteikuma 
iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir 
publiski piekļūstami vienlaikus ar Iestādes 
zinātniskā atzinuma publiskošanu.”;

Grozījums Nr. 104

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1935/2004
19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 
pamatojošo informāciju un pieteikuma 
iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, 
kā arī savus zinātniskos atzinumus 

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 
pamatojošo informāciju un pieteikuma 
iesniedzēja iesniegto papildu informāciju
Iestāde publisko vienlaikus ar savu 
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Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 
40. pantu un saskaņā ar šīs regulas 
20. pantu, publisko; Regulas (EK) 
Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 
40. pantu piemēro mutatis mutandis.”;

zinātnisko atzinumu saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 
40. pantu, ko piemēro mutatis mutandis,
un saskaņā ar šīs regulas 20. pantu.”;

Grozījums Nr. 105

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1935/2004
19. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) direktīvas 19. pantā iekļauj šādu 
2.a punktu:

“2.a Pienākums proaktīvi izplatīt 
1. punktā minēto informāciju neskar 
jebkuras fiziskas vai juridiskas personas 
tiesības piekļūt dokumentiem pēc 
pieprasījuma, kā noteikts Regulā (EK) 
Nr. 1049/2001 un Regulā (EK) 
Nr. 1367/2006.”

Grozījums Nr. 106

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 1331/2008
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pienākums proaktīvi izplatīt šā panta 
1. punktā minēto informāciju saskaņā ar 
12. pantu un Regulas (EK) Nr. 178/2002 
38. un 39. pantu neskar jebkuras fiziskas 
vai juridiskas personas tiesības piekļūt 
dokumentiem pēc pieprasījuma, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un 
Regulā (EK) Nr. 1367/2006.

Grozījums Nr. 107
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Regulas priekšlikums
7. pants – 1. daļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1331/2008
12. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1049/2001 Komisija, Iestāde un 
dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu saskaņā ar šo regulu 
saņemtās informācijas atbilstīgu 
konfidencialitāti, izņemot attiecībā uz 
informāciju, kas noteiktos apstākļos 
jāpublisko, lai aizsargātu cilvēku veselību, 
dzīvnieku veselību vai vidi.

Grozījums Nr. 108

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 1107/2009
63. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(5a) regulas 63. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

3. Šis pants neskar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvu 2003/4/EK (2003. gada 
28. janvāris) par vides informācijas 
pieejamību sabiedrībai. 

3. Šis pants neskar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2003. gada 
28. janvāra Direktīvu 2003/4/EK par 
vides informācijas pieejamību sabiedrībai, 
Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu 
(EK) Nr. 1367/2006.

Grozījums Nr. 109

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2015/2283
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja Komisija pieprasa Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestādes”) 
atzinumu, Iestāde saskaņā ar 23. pantu 

3. Ja Komisija pieprasa Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestādes”) 
atzinumu, Iestāde saskaņā ar 23. pantu 
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nodrošina pieteikuma publisku 
piekļūstamību un dod atzinumu par to, vai 
ir liela varbūtība, ka atjauninājums 
ietekmēs cilvēka veselību.”

nodrošina pieteikuma publisku 
piekļūstamību vienlaikus ar sava atzinuma 
publiskošanu par to, vai ir liela varbūtība, 
ka atjauninājums ietekmēs cilvēka 
veselību.”

Grozījums Nr. 110

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 2015/2283
16. pants – 2. punkts – pēdējais teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iestāde saskaņā ar 23. pantu nodrošina, ka 
pieteikums, attiecīga pamatojošā 
informācija un pieteikuma iesniedzēja 
iesniegtā papildu informācija ir publiski 
piekļūstami.”;

Iestāde saskaņā ar 23. pantu nodrošina, ka 
vienlaikus ar tās zinātnisko atzinumu 
publisko pieteikuma nekonfidenciālos 
elementus un 15. pantā minēto 
paziņojumu par nekaitīguma 
apsvērumiem.

Grozījums Nr. 111

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 2015/2283
23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja Komisija saskaņā ar šīs regulas 
10. panta 3. punktu un 16. pantu pieprasa 
Iestādes atzinumu, Iestāde, rīkodamās 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 
39. līdz 39.f un 40. pantu un ar šo pantu, 
pieteikumu uz atļauju, attiecīgu pamatojošo 
informāciju un pieteikuma iesniedzēja 
iesniegto papildu informāciju, kā arī savus 
zinātniskos atzinumus publisko.

1. Ja Komisija saskaņā ar šīs regulas 
10. panta 3. punktu un 16. pantu pieprasa 
Iestādes atzinumu, Iestāde, rīkodamās 
saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 
39. līdz 39.f un 40. pantu un ar šo pantu, 
pieteikumu uz atļauju, attiecīgu pamatojošo 
informāciju un pieteikuma iesniedzēja 
iesniegto papildu informāciju, kā arī savus 
zinātniskos atzinumus publisko vienlaikus 
ar savu atzinumu par pieteikumu.

Grozījums Nr. 112

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
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Regula (ES) Nr. 2015/2283
25. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) direktīvas 25. pantā iekļauj šādu 
1.a punktu:

“1.a Pienākums proaktīvi izplatīt šajā 
regulā minēto informāciju saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 178/2002 38. un 
39. pantu neskar jebkuras fiziskas vai 
juridiskas personas tiesības piekļūt 
dokumentiem pēc pieprasījuma, kā 
noteikts Regulā (EK) Nr. 1049/2001 un 
Regulā (EK) Nr. 1367/2006.”
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