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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0417/141 

Muudatusettepanek  141 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Amet võib konfidentsiaalsena 

käsitlemise heaks kiita üksnes seoses 

järgmise teabega, mille avalikustamist võib 

kontrollitava põhjenduse alusel pidada 
asjaomaseid huve oluliselt kahjustavaks: 

2. Amet kiidab konfidentsiaalsena 

käsitlemise heaks üksnes seoses järgmise 

teabega, mille avalikustamist peetakse 

asjaomaseid huve oluliselt kahjustavaks, 

välja arvatud juhul, kui on tõestatud, et 

see nii ei ole: 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekuga muudetakse ümber liidu toidualaste õigusnormide alla kuuluvates 

ELi sektoripõhistes õigusaktides teatava olulise teabe tõendamiskohustus, kuna juba kaua 

aega on teadvustatud, et selle teabe näol on tegemist konfidentsiaalse äriteabega. 

Ettepanekus seda olulist muutust ei selgitata. See põhjendamatu muutus tuleks ära 

parandada. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/142 

Muudatusettepanek  142 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 39 d – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Komisjon ja liikmesriigid võtavad 

vajalikke meetmeid, et teavet, mille nad on 

saanud vastavalt liidu toidualastele 

õigusnormidele ja mille puhul on taotletud 

selle konfidentsiaalsena käsitlemist, ei 

avalikustataks enne, kui amet on teinud 

konfidentsiaalsustaotluse suhtes otsuse ja 

see otsus on lõplik. Komisjon ja 

liikmesriigid võtavad ka vajalikke 

meetmeid, et teavet, mille puhul amet on 

konfidentsiaalsena käsitlemise heaks 

kiitnud, ei avalikustata. 

2. Komisjon ja liikmesriigid võtavad 

vajalikke meetmeid, et teavet, mille nad on 

saanud vastavalt liidu toidualastele 

õigusnormidele ja mille puhul on taotletud 

selle konfidentsiaalsena käsitlemist, ei 

avalikustataks enne, kui amet on teinud 

konfidentsiaalsustaotluse suhtes otsuse ja 

avaldanud kooskõlas artikliga 38 

teadusliku arvamuse kavandi. Komisjon ja 

liikmesriigid võtavad ka vajalikke 

meetmeid, et teavet, mille puhul amet on 

konfidentsiaalsena käsitlemise heaks 

kiitnud, ei avalikustata. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/143 

Muudatusettepanek  143 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 39 e – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Olenemata lõikest 1 käsitatakse 

selgroogsetega katsete tegemisse või 

toksikoloogiliste andmete saamisesse 

kaasatud füüsiliste isikute nimede ja 

aadresside avalikustamist asjaomaste 

füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja 

isikupuutumatust oluliselt kahjustavana 

ning neid ei tohi avalikustada, välja 

arvatud juhul, kui selleks on avalikust 

huvist tulenevad ülekaalukad põhjused. 

(2) Olenemata lõikest 1 käsitatakse 

selgroogsetega katsete tegemisse või 

toksikoloogiliste andmete saamisesse 

kaasatud füüsiliste isikute nimede ja 

aadresside avalikustamist asjaomaste 

füüsiliste isikute eraelu puutumatust ja 

isikupuutumatust oluliselt kahjustavana 

ning neid ei tohi avalikustada. 

Or. en 

Selgitus 

See lõik tuleks välja jätta, kuna mõistet „avalikust huvist tulenevad ülekaalukad põhjused” ei 

ole määratletud. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/144 

Muudatusettepanek  144 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 178/2002 

Artikkel 39 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Lõikes 2 osutatud teabe loetelu ei 

piira ühtki konkreetset liidu toidualast 

õigusnormi. 

3. Lõikes 2 osutatud teabe loetelu ei 

välista konfidentsiaalsena käsitlemise 

taotluse esitamist muu teabe kohta, mille 

puhul ei eeldata konfidentsiaalsena 

käsitlemist selle lõike kohaselt, ning see ei 

piira ühtki konkreetset liidu toidualast 

õigusnormi. 

Or. en 

Selgitus 

Komisjoni ettepanekuga vähendatakse sellise teabe hulka, mille puhul võidakse nõuda 

konfidentsiaalsena käsitlemist, ja luuakse teabeelementide ammendav loetelu. Sel tagajärjel 

ei ole EFSA-l enam võimalik võtta oma otsustes arvesse iga juhtumi konkreetseid asjaolusid. 

See on selges vastuolus määrusega (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa 

Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele), mida kohaldatakse ka EFSA valduses 

olevate dokumentide suhtes. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/145 

Muudatusettepanek  145 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 4 

Direktiiv 2001/18/EÜ 

Artikkel 28 – lõige 4 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

4. Kui asjaomase teaduskomiteega 

konsulteeritakse vastavalt lõikele 1, 

avalikustab ta teate/taotluse, asjaomase 

toetava teabe ja kogu teataja/taotleja 

esitatud lisateabe, samuti teaduslikud 

arvamused kooskõlas määruse (EÜ) 

nr 178/2002 artikliga 38 ja artiklitega 39–

39f, mida kohaldatakse mutatis mutandis, 

ning käesoleva direktiivi artikliga 25.“ 

4. Kui asjaomase teaduskomiteega 

konsulteeritakse vastavalt lõikele 1, 

avalikustab ta teate/taotluse, asjaomase 

toetava teabe ja kogu teataja/taotleja 

esitatud lisateabe teaduslike arvamuste 

kavanditega samal ajal, kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38 ja 

artiklitega 39–39f, mida kohaldatakse 

mutatis mutandis, ning käesoleva direktiivi 

artikliga 25.“ 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/146 

Muudatusettepanek  146 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9 

Määrus (EÜ) nr 1829/2003 

Artikkel 29 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Amet avalikustab loataotluse, 

asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 

lisateabe, samuti ameti teaduslikud 

arvamused ning direktiivi 2001/18/EÜ 

artiklis 4 osutatud pädevate asutuste 

arvamused kooskõlas määruse (EÜ) 

nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 

ning artikliga 40 ning võttes arvesse 

käesoleva määruse artiklit 30. 

1. Amet avalikustab loataotluse, 

asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 

lisateabe, samuti ameti teaduslikud 

arvamused ning direktiivi 2001/18/EÜ 

artiklis 4 osutatud pädevate asutuste 

arvamused oma teadusliku arvamuse 

kavandiga samal ajal, kooskõlas määruse 

(EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, 

artiklitega 39–39f ning artikliga 40 ning 

võttes arvesse käesoleva määruse 

artiklit 30. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/147 

Muudatusettepanek  147 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 1 – punkt b 

Määrus (EÜ) nr 1831/2003 

Artikkel 7 – lõige 2– punkt c 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

c) tagab üldsuse juurdepääsu 

taotlusele ning kogu taotleja esitatud 

teabele kooskõlas artikliga 18.“; 

c) tagab üldsuse juurdepääsu 

taotlusele ning kogu taotleja esitatud 

teabele samal ajal, kui amet avaldab 

teadusliku arvamuse kavandi, kooskõlas 

artikliga 18.“; 

Or. en 



 

AM\1171409ET.docx  PE623.765v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/148 

Muudatusettepanek  148 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 4 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 1831/2003 

Artikkel 18 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Amet avalikustab loataotluse, 

asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 

lisateabe, samuti ameti teaduslikud 

arvamused kooskõlas määruse (EÜ) 

nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 

ja artikliga 40, mida kohaldatakse mutatis 

mutandis. 

1. Amet avalikustab loataotluse, 

asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 

lisateabe ameti teaduslike arvamuste 

kavanditega samal ajal, kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, 

artiklitega 39–39f ja artikliga 40, mida 

kohaldatakse mutatis mutandis. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/149 

Muudatusettepanek  149 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 1 – punkt a 

Määrus (EÜ) nr 2065/2003 

Artikkel 7 – lõige 2 – punkt c – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) tagab üldsuse juurdepääsu 

taotlusele, asjaomasele toetavale teabele 

ning taotleja esitatud lisateabele kooskõlas 

artiklitega 14 ja 15.“; 

ii) tagab teadusliku arvamuse 

avaldamisel üldsuse juurdepääsu 

taotlusele, asjaomasele toetavale teabele 

ning taotleja esitatud lisateabele kooskõlas 

artiklitega 14 ja 15.“; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/150 

Muudatusettepanek  150 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Toidutarneahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 5 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 2065/2003 

Artikkel 14 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Amet avalikustab loataotluse, 

asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 

lisateabe, samuti ameti teaduslikud 

arvamused kooskõlas määruse (EÜ) 

nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 

ja artikliga 40.“; 

1. Amet avalikustab loataotluse, 

asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 

lisateabe ameti teaduslike arvamuste 

kavanditega samal ajal, kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, 

artiklitega 39–39f ja artikliga 40. 

Or. en 

 

 


