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6.12.2018 A8-0417/158 

Pakeitimas 158 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 

21 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(21) tyrimai, įskaitant bandymus, 

kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai 

siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti 

leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus 

teisės aktus, paprastai atitinka tarptautiniu 

lygmeniu pripažintus principus, kuriais 

sukuriamas vienodas jų kokybės pagrindas, 

visų pirma, susijęs su rezultatų 

atkuriamumu. Tačiau tam tikrais atvejais 

gali kilti taikytinų standartų laikymosi 

problemų, tad tokiam laikymuisi patikrinti 

įdiegtos nacionalinės sistemos. Reikėtų 

numatyti papildomas garantijas, kad 

plačioji visuomenė būtų tikra dėl tyrimų 

kokybės ir kad būtų sukurta išsamesnė 

audito sistema, kurią taikydama Komisija 

patvirtintų valstybių narių taikomas 

kontrolės priemones, susijusias su tų 

principų įgyvendinimu tyrimus ir 

bandymus atliekančiose laboratorijose; 

(21) tyrimai, įskaitant bandymus, 

kuriuos pateikia verslo veiklos vykdytojai 

siekdami pagrįsti savo prašymus suteikti 

leidimą pagal Sąjungos maistui skirtus 

teisės aktus, turėtų būti grindžiami 

nepriklausomo tarpusavio vertinimo 

literatūra arba atitikti tarptautiniu 

lygmeniu pripažintus standartus ir geros 

laboratorinės praktikos (GLP) principus, 

kuriais sukuriamas vienodas jų kokybės 

pagrindas, visų pirma, susijęs su rezultatų 

atkuriamumu. Tačiau tam tikrais atvejais 

gali kilti taikytinų standartų laikymosi 

problemų, tad tokiam laikymuisi patikrinti 

įdiegtos nacionalinės sistemos. Reikėtų 

numatyti papildomas garantijas, kad 

plačioji visuomenė būtų tikra dėl tyrimų 

kokybės ir kad būtų sukurta išsamesnė 

audito sistema, kurią taikydama Komisija 

patvirtintų valstybių narių arba trečiųjų 

šalių bendradarbiaujant su Komisijos 

Sveikatos ir maisto audito bei analizės 

direktoratu taikomas kontrolės priemones, 

susijusias su tų principų įgyvendinimu 

Sąjungos ir trečiųjų šalių tyrimus ir 

bandymus atliekančiose laboratorijose; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Šis pakeitimas grindžiamas ENVI komiteto pranešimo 21 pakeitimu, o jo formuluotė 

pritaikoma prie atitinkamo straipsnio (67 pakeitimas: „nepriklausomo tarpusavio vertinimo“ 

vietoj „viešai prieinama mokslinė“ literatūra.) 
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6.12.2018 A8-0417/159 

Pakeitimas 159 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 3 punkto -a papunktis (naujas) 

Reglamento 178/2002 28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis 

Reglamento 178/2002 28 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -a) -a) 4 dalies įžanginis sakinys iš 

dalies keičiamas taip: 

 „Mokslinės grupės susideda iš 

nepriklausomų mokslininkų, kurie 

aktyviai vykdo mokslinius tyrimus ir 

skelbia savo mokslinių tyrimų išvadas 

recenzuojamuose mokslo žurnaluose.“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal dabartinę formuluotę: „Mokslinės grupės susideda iš nepriklausomų mokslinių 

ekspertų.“ Ši nuostata būtina siekiant užtikrinti EFSA nuomonių kokybę. Šiuo metu daug 

„mokslo ekspertų“ yra valstybės tarnautojai, kurie tik retkarčiais paskelbia arba iš viso nėra 

paskelbę jokių straipsnių. 
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6.12.2018 A8-0417/160 

Pakeitimas 160 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 4 punktas 

Reglamento 178/2002 32ea straipsnis (naujas) 

Reglamento 178/2002 32ea straipsnis (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4b) Įterpiamas šis 32ea straipsnis: 

 „32ea straipsnis 

 Saugos bandymai 

 Į EFSA kompetencijos sritį patenkantys 

produktų saugos bandymai atliekami 

remiantis Tarnybos apibrėžtų privalomų 

bandymų rinkiniu. Bet kokie vadinamąja 

gera laboratorine praktika paremti 

tyrimai turi būti papildomi ir patvirtinami 

atliekant kitą nepriklausomą mokslinį 

tyrimą.“ 

Or. en 

Pagrindimas 

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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6.12.2018 A8-0417/161 

Pakeitimas 161 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 4 punktas 

Reglamento 178/2002 32e straipsnis 

Reglamento 178/2002 32e straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nepažeisdama pareiškėjų prievolės pagal 

maistui skirtus teisės aktus įrodyti tvirtinti 

pateikimo produkto saugą, išimtinėmis 

aplinkybėmis Komisija gali prašyti 

Tarnybos užsakyti mokslinius tyrimus 

siekiant patvirtinti rizikos vertinimo 

procese naudojamus įrodymus. Užsakytų 

tyrimų taikymo sritis gali būti didesnė nei 

įrodymų, kuriuos reikia patvirtinti. 

Nepažeisdama pareiškėjų prievolės pagal 

maistui skirtus teisės aktus įrodyti tvirtinti 

pateikimo produkto saugą, jei mokslinės 

išvados skiriasi, Komisija gali prašyti 

Tarnybos užsakyti mokslinius tyrimus 

siekiant patvirtinti rizikos vertinimo 

procese naudojamus įrodymus. Užsakytų 

tyrimų taikymo sritis gali būti didesnė nei 

įrodymų, kuriuos reikia patvirtinti vykdant 

rizikos vertinimo procesą. Patvirtinamieji 

tyrimai finansuojami naudojant 

pareiškėjų įmokas į bendrą fondą. 

Komisija priima deleguotąjį aktą pagal 

57a straipsnį, kad nustatytų to fondo 

veikimo sąlygas. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas grindžiamas ENVI komiteto pranešimo 69 pakeitimu, pridedant du 

baigiamuosius sakinius. Viešosios lėšos neturėtų būti naudojamos produktams ir (arba) 

medžiagoms tirti, kai, suteikus leidimą juos naudoti, pareiškėjas gaus pelną. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Pakeitimas 162 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 5 punkto a papunktis 

Reglamento 178/2002 38 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Reglamento 178/2002 38 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pirmoje pastraipoje išvardyta informacija 

skelbiama specialiame Tarnybos interneto 

svetainės skirsnyje. Tas skirsnis yra 

lengvai prieinamas visuomenei. Tam tikrą 

informaciją galima atsisiųsti, atsispausdinti 

ir atlikti jos paiešką elektroniniu formatu.“, 

Pirmoje pastraipoje išvardyta informacija 

skelbiama specialiame Tarnybos interneto 

svetainės skirsnyje. Tas skirsnis yra 

lengvai prieinamas visuomenei, tačiau 

elektroniniu būdu aiškiai užfiksuojami 

prieigą prie skirsnio gavusių asmenų 

įsipareigojimai dėl jo naudojimo ir 

taikomos veiksmingos, proporcingos ir 

nuo bet kokio naudojimo komerciniais 

tikslais atgrasančios priemonės. Tam tikrą 

informaciją galima parsisiųsti, 

atsispausdinti su vandenženkliais 

atsekamumo tikslais ir atlikti jos paiešką 

elektroniniu, automatizuotai nuskaitomu 

formatu. Tos priemonės orientuotos į 

komercinį dokumentų naudojimą ir jų 

pateikimą. Tokios priemonės sukuriamos 

taip, kad užtikrintų veiksmingą pirmoje 

pastraipoje nurodytos informacijos 

apsaugą nuo naudojimo komerciniais 

tikslais Sąjungoje ir trečiosiose šalyse. 

Leidžiama laisvai visapusiškai juos 

naudoti mokslo ir kitų nekomercinių 

tyrimų tikslais. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Šis pakeitimas grindžiamas ENVI komiteto pranešimo 78 pakeitimu, pridedant baigiamąjį 

sakinį. Turi būti aišku, kad moksliniai tyrimai nepatenka į „komercinio naudojimo“ sritį ir 

kad mokslininkai savo darbe duomenis gali laisvai naudoti. 
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6.12.2018 A8-0417/163 

Pakeitimas 163 

Martin Häusling 

Verts/ALE 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 5 punkto b papunktis 

Reglamento 178/2002 38 straipsnio 1a dalies 2 pastraipa 

Reglamento 178/2002 38 straipsnio 1a dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1 dalies c punkte nurodytos informacijos 

atskleidimas visuomenei nelaikomas aiškiu 

arba numanomu leidimu arba licencija 

atitinkamus duomenis ir informaciją ir jų 

turinį naudoti, dauginti arba kitaip naudoti; 

Europos Sąjunga neatsako už tai, kaip juos 

naudoja trečiosios šalys. 

1 dalies c punkte nurodytos informacijos 

atskleidimas visuomenei nelaikomas aiškiu 

arba numanomu leidimu arba licencija 

atitinkamus duomenis ir informaciją ir jų 

turinį naudoti, dauginti arba kitaip naudoti 

komerciniais tikslais. Siekiant išvengti 

abejonių, paskelbta informacija gali būti 

naudojama tik viešai ir mokslinei 

rezultatų patikrai, be kita ko, siekiant 

geriau suprasti galimą neigiamą poveikį 

sveikatai ir aplinkai, ir Sąjunga neatsako 

už tai, kaip juos naudoja trečiosios šalys. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis pakeitimas grindžiamas ENVI komiteto pranešimo 81 pakeitimu. Turi būti užtikrinta, kad 

duomenų naudojimas nebūtų bereikalingai ribojamas: todėl įtraukiamas žodis „mokslinei“ ir 

ištrinami žodžiai „tuo tikslu“. Ištrinant žodžius „tuo tikslu“ siekiama, kad nuostata būtų 

aiškesnė ir kad ES būtų apsaugota nuo galimų brangiai kainuojančių teisinių veiksmų – reikia 

nepalikti jokių abejonių dėl to, kad ES negali būti laikoma atsakinga už bet kokį trečiųjų šalių 

vykdomą duomenų naudojimą. Pagal dabartinę formuluotę gali būti reikalaujama 

atsakomybės tuo atveju, jei naudojama komerciniais tikslais. 

 


