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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/158 

Muudatusettepanek  158 

Martin Häusling 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 21 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(21) Ettevõtjate poolt loataotluse 

toetamiseks liidu valdkondlike toidualaste 

õigusaktide kohaselt esitatud uuringud, 

sealhulgas katsed, vastavad tavaliselt 

rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetele, 

mis tagab ühtlase aluse nende kvaliteedile, 

eriti tulemuste korratavuse osas. Mõnel 

juhul võivad siiski esineda probleemid 

vastavusega kohaldatavatele standarditele 

ja seepärast on kehtestatud riiklikud 

süsteemid sellise vastavuse 

kontrollimiseks. On asjakohane sätestada 

täiendavad tagatised, et anda üldsusele 

kindlus uuringute kvaliteedi suhtes, ning 

kehtestada tõhustatud auditeerimise 

süsteem, mille kohaselt komisjon 

kontrolliks liikmesriikide tehtud kontrolle, 

mis hõlmavad nende põhimõtete 

rakendamist selliseid uuringuid ja katseid 

tegevates laborites. 

(21) Ettevõtjate poolt loataotluse 

toetamiseks liidu valdkondlike toidualaste 

õigusaktide kohaselt esitatud uuringud, 

sealhulgas katsed, peaksid tuginema 

sõltumatule eelretsenseeritud 

teaduskirjandusele või vastama 
rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele 

ja hea laboritava põhimõtetele, mis tagab 

ühtlase aluse nende kvaliteedile, eriti 

tulemuste korratavuse osas. Mõnel juhul 

võivad siiski esineda probleemid 

vastavusega kohaldatavatele standarditele 

ja seepärast on kehtestatud riiklikud 

süsteemid sellise vastavuse 

kontrollimiseks. On asjakohane sätestada 

täiendavad tagatised, et anda üldsusele 

kindlus uuringute kvaliteedi suhtes, ning 

kehtestada tõhustatud auditeerimise 

süsteem, mille kohaselt komisjon 

kontrolliks liikmesriikide või kolmandate 

riikide tehtud kontrolle, mis on tehtud 

koostöös komisjoni tervise ja toidu 

valdkonna auditite ja analüüsi 

direktoraadiga ja mis hõlmavad nende 

põhimõtete rakendamist selliseid uuringuid 

ja katseid tegevates liidu ja kolmandate 

riikide laborites. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

Selgitus 

See muudatusettepanek põhineb ENVI-komisjoni raporti muudatusettepanekul 21 ning 

kohandab vastava artikli sõnastust (muudatusettepanek 67: „sõltumatu eelretsenseeritud 

teaduskirjandus“ „avatud teaduskirjanduse“ asemel).  
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/159 

Muudatusettepanek  159 

Martin Häusling 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt -a (uus) 

Määrus 178/2002 – artikkel 28 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

Määrus 178/2002 – artikkel 28 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 -a) -a) lõike 4 sissejuhatavat lauset 

muudetakse järgmiselt: 

 „Teaduskomisjonid moodustatakse 

sõltumatutest teadlastest, kes viivad 

aktiivselt läbi teadusuuringuid ja 

avaldavad oma uuringute tulemusi 

eelretsenseeritud teadusajakirjades.“ 

Or. en 

Selgitus 

Praegune tekst: „Teaduskomisjonid moodustatakse sõltumatutest teadusasjatundjatest.“ See 

säte on vajalik EFSA arvamuste tippkvaliteedi tagamiseks. Tänapäeval on paljud 

„teadusasjatundjad“ tegelikult ametnikud, kes avaldavad kas väga vähe või üldse mitte. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/160 

Muudatusettepanek  160 

Martin Häusling 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus 178/2002 – artikkel 32ea (uus) 

Määrus 178/2002 – artikkel 32ea (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 4 b) lisatakse artikkel 32ea: 

 „Artikkel 32ea 

 Ohutuskatsed 

 EFSA pädevusse kuuluvate toodete 

ohutuse katsetamine põhineb ameti poolt 

määratud kohustuslike katsete kogumil. 

Nn hea laboritava alusel läbi viidud 

uuringuid tuleb täiendada ja kontrollida 

muude, sõltumatute teadusuuringutega.“ 

Or. en 

Selgitus 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/161 

Muudatusettepanek  161 

Martin Häusling 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus 178/2002 – artikkel 32e 

Määrus 178/2002 – artikkel 32e 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Ilma et see piiraks toidualaste 

õigusnormide kohase loa taotlejate 

kohustust tõendada loa andmise süsteemile 

esitatud eseme ohutust, võib komisjon 

erandlikel asjaoludel paluda ametit tellida 

teadusuuringud, et kontrollida tema 

riskihindamisprotsessis kasutatavat 

tõendusmaterjali. Tellitud uuringute ulatus 

võib olla laiem kui kontrollitav 

tõendusmaterjal.“; 

Ilma et see piiraks toidualaste 

õigusnormide kohase loa taotlejate 

kohustust tõendada loa andmise süsteemile 

esitatud eseme ohutust, võib komisjon 

vastuoluliste teadusuuringute tulemuste 

korral paluda ametit tellida 

teadusuuringud, et kontrollida tema 

riskihindamisprotsessis kasutatavat 

tõendusmaterjali. Tellitud uuringute ulatus 

võib olla laiem kui riskihindamisprotsessi 

käigus kontrollitav tõendusmaterjal. 

Kontrolluuringuid rahastatakse taotlejate 

makstud vahenditest moodustuvast 

ühisfondist. Komisjon võtab kooskõlas 

artikliga 57a vastu delegeeritud akti, 

millega määratakse kindlaks selle fondi 

tingimused. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek põhineb ENVI-komisjoni raporti muudatusettepanekul 69 ning 

sellega lisatakse kaks viimast lauset. Selliste toodete või ainete hindamiseks, millele loa 

andmine toob kasu taotlejatele, ei tohiks kasutada avaliku sektori raha. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/162 

Muudatusettepanek  162 

Martin Häusling 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt a 

Määrus 178/2002 – artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2 

Määrus 178/2002 – artikkel 38 – lõige 1 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Esimeses lõigus osutatud andmed 

avalikustatakse ameti veebisaidi selleks 

ettenähtud rubriigis. See rubriik peab 

olema üldsusele kergesti kättesaadav. 

Elektroonilises vormingus asjaomaseid 

dokumente peab saama alla laadida, 

printida ning teha neis kogu ulatuses 

päringuid.“; 

Esimeses lõigus osutatud andmed 

avalikustatakse ameti veebisaidi selleks 

ettenähtud rubriigis. See rubriik peab 

olema üldsusele kergesti kättesaadav, 

eeldusel, et sellele ligipääsevate isikute 

toimingud registreeritakse elektrooniliselt 

ning selle suhtes kohaldatakse tõhusaid, 

proportsionaalseid ja ärilisel eesmärgil 

kasutamise eest hoiatavaid meetmeid ja 

karistusi. Elektroonilises masinloetavas 

vormingus asjaomaseid dokumente peab 

saama alla laadida, printida koos 

vesimärgiga jälgitavuse tagamiseks ning 

teha neis kogu ulatuses päringuid. 

Meetmetes käsitletakse dokumentide 

kasutamist ärilisel eesmärgil ja nende 

esitamist. Meetmete eesmärk on hoida 

tõhusalt ära esimeses lõigus osutatud 

elementide ärilisel eesmärgil kasutamine 

nii liidus kui ka kolmandates riikides. 

Nende kasutamine teadusuuringute ja 

muude mitteärilise eesmärgiga uuringute 

jaoks on täiel määral lubatud. 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek põhineb ENVI-komisjoni vastu võetud muudatusettepanekul 78 

ning sellega lisatakse viimane lause. On vaja selgitada, et teadusuuringud ei kuulu 
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kaubanduslikul eesmärgil kasutamise alla ning teadlased saavad neid andmeid oma töös 

vabalt kasutada. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/163 

Muudatusettepanek  163 

Martin Häusling 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 – alapunkt b 

Määrus 178/2002 – artikkel 38 – lõige 1a – lõik 2 

Määrus 178/2002 – artikkel 38 – lõige 1a – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Lõike 1 punktis c märgitud teabe 

avalikustamist ei käsitata otsese ega kaudse 

loana ega litsentsina asjaomaste andmete ja 

teabe ning nende sisu kasutamiseks, 

reprodutseerimiseks või muul moel 

kasutamiseks ning nende kasutamine 

kolmandate isikute poolt ei kuulu Euroopa 

Liidu vastutusalasse. 

Lõike 1 punktis c märgitud teabe 

avalikustamist ei käsitata otsese ega kaudse 

loana ega litsentsina asjaomaste andmete ja 

teabe ning nende sisu äriliseks 

kasutamiseks, reprodutseerimiseks või 

muul moel ärilisel eesmärgil kasutamiseks. 

Kahtluste välistamiseks võib avaldatud 

teavet kasutada tulemuste avalikuks ja 

teaduslikuks kontrollimiseks, sh selleks, et 

võimalikku kahjulikku tervise- ja 

keskkonnamõju paremini mõista, ning 

teabe kasutamine kolmandate isikute poolt 

ei kuulu liidu vastutusalasse. 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanek põhineb ENVI-komisjoni raporti muudatusettepanekul 81. Tuleb tagada, 

et andmete kasutamist põhjendamatult ei piirata, seetõttu lisatakse „ja teaduslikuks“ ning 

kustutatakse „sellel eesmärgil“. Väljendi „sellel eesmärgil“ kustutamise eesmärk on sätet 

selgemaks muuta ja kaitsta ELi võimalike kulukate kohtumenetluste eest: ei tohi jääda 

vähimatki kahtlust, et ELi ei saa pidada vastutavaks kolmandate isikute poolse mis tahes 

kasutamise korral. Praegusest sõnastusest jääb mulje, nagu võiks ELi vastutavaks pidada, kui 

tegemist on ärilisel eesmärgil kasutamisega. 

 


