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5.12.2018 A8-0417/141 

Pakeitimas 141 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

39 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Tarnyba gali sutikti laikyti 

konfidencialia tik toliau išvardytą 

informaciją, kurią atskleidus, kaip matyti iš 

įmanomo patikrinti pagrindimo, gali būti 

padaryta didelė žala tam tikriems 

interesams: 

2. Tarnyba sutinka laikyti 

konfidencialia toliau išvardytą informaciją, 

kurią atskleidus, kaip matyti iš įmanomo 

patikrinti pagrindimo, būtų padaryta didelė 

žala tam tikriems interesams, išskyrus 

atvejus, kai įrodoma priešingai: 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal Komisijos pasiūlymą su tam tikrais svarbiais informacijos aspektais, kurie ES 

konkrečių sektorių teisės aktuose, susijusiuose su ES maisto teise, ilgą laiką buvo pripažįstami 

konfidencialia verslo informacija (KVI), susijusi prievolė įrodyti konfidencialumą perkeliama 

priešingai šaliai. Tai daroma nepaaiškinant, kodėl atliekamas toks esminis pakeitimas. Šis 

nepagrįstas prievolės įrodyti perkėlimas turėtų būti ištaisytas. 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

5.12.2018 A8-0417/142 

Pakeitimas 142 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

39 d straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Komisija ir valstybės narės imasi 

reikiamų priemonių, kad pagal Sąjungos 

maistui skirtus teisės aktus jų gauta 

informacija, kurią prašoma laikyti 

konfidencialia, nebūtų skelbiama viešai, 

kol Tarnyba nepriims sprendimo dėl 

prašymo laikyti informaciją konfidencialia 

ir jis netaps galutinis. Komisija ir 

valstybės narės taip pat imasi reikiamų 

priemonių, kad informacija, kurią Tarnyba 

sutiko laikyti konfidencialia, nebūtų 

paskelbta. 

2. Komisija ir valstybės narės imasi 

reikiamų priemonių, kad pagal Sąjungos 

maistui skirtus teisės aktus jų gauta 

informacija, kurią prašoma laikyti 

konfidencialia, nebūtų skelbiama viešai, 

kol Tarnyba nepriims sprendimo dėl 

prašymo laikyti informaciją konfidencialia 

ir kol nebus paskelbtas jos mokslinės 

nuomonės projektas pagal 38 straipsnį. 

Komisija ir valstybės narės taip pat imasi 

reikiamų priemonių, kad informacija, kurią 

Tarnyba sutiko laikyti konfidencialia, 

nebūtų paskelbta. 

Or. en 



 

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

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

5.12.2018 A8-0417/143 

Pakeitimas 143 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

39 e straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Neatsižvelgiant į 1 dalį, laikoma, 

kad atskleidus fizinių asmenų, 

dalyvaujančių bandymuose su stuburiniais 

gyvūnais arba gaunant toksikologinę 

informaciją, vardus, pavardes ir adresus 

daroma didelė žala tų fizinių asmenų 

privatumui ir neliečiamumui, ir tokia 

informacija nėra skelbiama, nebent būtų 

viršesnis viešasis interesas. 

2. Neatsižvelgiant į 1 dalį, laikoma, 

kad atskleidus fizinių asmenų, 

dalyvaujančių bandymuose su stuburiniais 

gyvūnais arba gaunant toksikologinę 

informaciją, vardus, pavardes ir adresus 

daroma didelė žala tų fizinių asmenų 

privatumui ir neliečiamumui, ir tokia 

informacija nėra skelbiama. 

Or. en 

Pagrindimas 

Kadangi sąvoka „viršesnis viešasis interesas“ nėra apibrėžta, tokią sąlygą reikėtų išbraukti. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Pakeitimas 144 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 

39 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 2 dalyje pateiktu informacijos 

sąrašu nėra pažeidžiami jokie konkretūs 

Sąjungos maistui skirti teisės aktai. 

3. 2 dalyje pateiktu informacijos 

sąrašu nepanaikinama galimybė pateikti 

prašymą laikyti konfidencialia kitą 

informaciją, kuriai netaikoma toje dalyje 

numatyta konfidencialumo prezumpcija, 

ir nėra pažeidžiami jokie konkretūs 

Sąjungos maistui skirti teisės aktai. 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlyme informacijos, kurią galima prašyti laikyti konfidencialia, kiekis 

sumažinamas pateikiant išsamų tokios informacijos sąrašą. Tai reiškia, kad EFSA, priimdama 

sprendimus dėl informacijos atskleidimo, nebegali atsižvelgti į kiekvieno atvejo aplinkybes. Ši 

situacija gerokai skiriasi nuo Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei 

susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais, kuris taip pat 

taikomas EFSA turimiems dokumentams, nuostatų. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Pakeitimas 145 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas 

Direktyva 2001/18/EB 

28 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Kai pagal 1 dalį konsultuojamasi su 

atitinkamu Mokslo komitetu, jis skelbia 

pranešimą (prašymą), atitinkamą 

patvirtinamąją informaciją ir bet kokią 

pranešėjo (pareiškėjo) pateiktą papildomą 

informaciją ir mokslines nuomones, kaip 

numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 

38 ir 39–39f straipsniuose, kurie yra 

taikomi mutatis mutandis, ir šios 

direktyvos 25 straipsnyje. 

4. Kai pagal 1 dalį konsultuojamasi su 

atitinkamu Mokslo komitetu, jis skelbia 

pranešimą (prašymą), atitinkamą 

patvirtinamąją informaciją ir bet kokią 

pranešėjo (pareiškėjo) pateiktą papildomą 

informaciją tuo pat metu kaip ir mokslinių 

nuomonių projektą, kaip numatyta 

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 ir 39–

39f straipsniuose, kurie yra taikomi mutatis 

mutandis, ir šios direktyvos 25 

straipsnyje.“. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Pakeitimas 146 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 

29 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tarnyba paskelbia prašymą suteikti 

leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją 

ir pareiškėjo pateiktą papildomą 

informaciją, savo mokslines nuomones ir 

Direktyvos 2001/18/EB 4 straipsnyje 

nurodytų kompetentingų institucijų 

nuomones, kaip numatyta Reglamento 

(EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 

straipsniuose ir atsižvelgiant į šio 

reglamento 30 straipsnį. 

1. Tarnyba paskelbia prašymą suteikti 

leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją 

ir pareiškėjo pateiktą papildomą 

informaciją, savo nuomones ir Direktyvos 

2001/18/EB 4 straipsnyje nurodytų 

kompetentingų institucijų nuomones tuo 

pat metu kaip ir savo mokslinės 

nuomonės projektą, kaip numatyta 

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f 

ir 40 straipsniuose ir atsižvelgiant į šio 

reglamento 30 straipsnį. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Pakeitimas 147 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 

7 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) užtikrina galimybę visuomenei 

susipažinti su prašymu ir bet kokia 

pareiškėjo pateikta informacija, kaip 

numatyta 18 straipsnyje. 

c) užtikrina galimybę visuomenei 

susipažinti su prašymu ir bet kokia 

pareiškėjo pateikta informacija tuo pat 

metu, kai Tarnyba paskelbia savo 

mokslinės nuomonės projektą, kaip 

numatyta 18 straipsnyje. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Pakeitimas 148 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 

18 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tarnyba paskelbia prašymą suteikti 

leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją 

ir pareiškėjo pateiktą papildomą 

informaciją ir savo mokslines nuomones, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 

straipsniuose, kurie yra taikomi mutatis 

mutandis. 

1. Tarnyba paskelbia prašymą suteikti 

leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją 

ir pareiškėjo pateiktą papildomą 

informaciją tuo pat metu kaip ir savo 

mokslinių nuomonių projektus, kaip 

numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 

38, 39–39f ir 40 straipsniuose, kurie yra 

taikomi mutatis mutandis. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Pakeitimas 149 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 

7 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) užtikrina galimybę visuomenei 

susipažinti su paraiška, svarbia 

patvirtinamąja informacija ir bet kokia 

pareiškėjo pateikta informacija, kaip 

numatyta 14 ir 15 straipsniuose. 

ii) užtikrina galimybę visuomenei 

susipažinti su paraiška, svarbia 

patvirtinamąja informacija ir bet kokia 

pareiškėjo pateikta informacija, tuo metu, 

kai paskelbiamas jos mokslinės nuomonės 

projektas, kaip numatyta 14 ir 15 

straipsniuose.“; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Pakeitimas 150 

Renate Sommer 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas 

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

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 

14 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tarnyba paskelbia prašymą išduoti 

leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją 

ir pareiškėjo pateiktą papildomą 

informaciją ir savo mokslines nuomones, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 

straipsniuose. 

1. Tarnyba paskelbia prašymą išduoti 

leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją 

ir pareiškėjo pateiktą papildomą 

informaciją tuo pat metu kaip ir savo 

mokslinės nuomonės projektą, kaip 

numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 

38, 39–39f ir 40 straipsniuose. 

Or. en 

 

 


