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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/164 

Muudatusettepanek  164 

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 6 

Määrus 178/2002 – artikkel 39 – lõige 2 – sissejuhatav osa 

Määrus 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 võib konfidentsiaalsena 

käsitlemise heaks kiita üksnes seoses 

järgmise teabega ning tingimusel, et 

konfidentsiaalsena käsitlemise taotluses 

on esitatud piisav ja kontrollitav 

põhjendus, et avalikustamine kahjustaks 
oluliselt, konkreetselt ja reaalselt ettevõtja 

ärihuve:  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/165 

Muudatusettepanek  165 

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 6 

Määrus 178/2002 – artikkel 39 – lõige 2 – punkt 3 

Määrus 178/2002 – artikkel 39 – lõige 2 – punkt 3 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3) äriteave, millest selguvad taotleja 

hanked, turuosa või äristrateegia; ning 

3) äriteave, millest selguvad taotleja 

hanked, teave tulevaste uurimis- ja 

arendusstrateegiatega seotud 

innovaatiliste ideede kohta, turuosa või 

äristrateegia; ning 

Or. en 

Selgitus 

Käesolev muudatusettepanek on mõeldud kompromissina, et muuta muudatusettepanek 85 

kõigi fraktsioonide jaoks vastuvõetavaks. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/166 

Muudatusettepanek  166 

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 6 

Määrus 178/2002 – artikkel 39 – lõige 2a (uus) 

Määrus 178/2002 – artikkel 39 – lõige 2a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Lõikes 2 osutatud erandeid 

käsitatakse piiravatena. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/167 

Muudatusettepanek  167 

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 7 

Määrus 178/2002 – artikkel 39b – lõige 1 

Määrus 178/2002 – artikkel 39b – lõige 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

a) avalikustab viivitamata 

mittekonfidentsiaalse versiooni sellisena, 

nagu taotleja selle esitas; 

a) kui taotlus on tunnistatud 

vastuvõetavaks, avalikustab viivitamata 

taotluse mittekonfidentsiaalse versiooni 

sellisena, nagu taotleja selle esitas; 

Or. en 

Selgitus 

Muudatusettepanekut tuleks vaadelda kui alternatiivset varianti raportööri ettepanekule 

avalikustada teave alles siis, kui EFSA on avaldanud oma arvamuse projekti. Määruses, mille 

eesmärk on parandada läbipaistvust, ei ole õigustatud lasta EFSA-l alustada oma tööd kogu 

ülevaadet, sealhulgas sõltumatute teadlaste arvamusi omamata. Pealegi esitab EFSA 

arvamuste projekte praegu väga harvadel juhtudel. Selle nõudmine üldreeglina paneks 

ametile lisakoormuse ning asetaks ameti projekti ja lõpparvamuste lahknevate tulemuste 

korral ka haavatavasse olukorda. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/168 

Muudatusettepanek  168 

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 2 – lõik 1 – punkt 3 

Määrus 2001/18 – artikkel 25 – lõige 2 

Määrus 2001/18 – artikkel 25 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lisaks määruse (EÜ) nr 178/2002 

artikli 39 lõikele 2 ning vastavalt 

kõnealuse määruse artikli 39 lõikele 3, 

mida kohaldatakse mutatis mutandis, 

võidakse konfidentsiaalsena käsitlemine 

heaks kiita järgmise teabe suhtes, mille 

avalikustamist võib kontrollitava 

põhjenduse alusel pidada asjaomaseid 

huve oluliselt kahjustavaks: 

välja jäetud 

a) DNA järjestuse teave, välja arvatud 

järjestused, mida kasutatakse 

transformatsioonide avastamiseks, 

identifitseerimiseks ja 

kvantifitseerimiseks; ning 

 

b) aretusprofiilid ja -strateegiad.“;  

Or. en 

Selgitus 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/169 

Muudatusettepanek  169 

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 3 – lõik 1 – punkt 10 

Määrus 1829/2003 – artikkel 30 – lõige 2 

Määrus 1829/2003 – artikkel 30 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Lisaks määruse (EÜ) nr 178/2002 

artikli 39 lõikele 2 ning vastavalt 

kõnealuse määruse artikli 39 lõikele 3 

võib amet konfidentsiaalsena käsitlemise 

heaks kiita järgmise teabe suhtes, mille 

avalikustamist võib kontrollitava 

põhjenduse alusel pidada asjaomaseid 

huve oluliselt kahjustavaks: 

välja jäetud 

a) DNA järjestuse teave, välja arvatud 

järjestused, mida kasutatakse 

transformatsioonide avastamiseks, 

identifitseerimiseks ja 

kvantifitseerimiseks; ning 

 

b) aretusprofiilid ja strateegiad.“;  

Or. en 

Selgitus 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

6.12.2018 A8-0417/170 

Muudatusettepanek  170 

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 8 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus 1107/2009 – artikkel 16 

Määrus 1107/2009 – artikkel 16 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Amet hindab viivitamata iga 

konfidentsiaalsustaotlust ning teeb 

üldsusele kättesaadavaks teabe, mille 

taotleja on esitanud vastavalt artiklile 15, 

samuti taotleja esitatud mis tahes muu 

lisateabe, välja arvatud teabe, mille puhul 

on taotletud konfidentsiaalset käsitlemist, 

mis on ameti poolt heaks kiidetud vastavalt 

määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 38, 

artiklitele 39–39f ja artiklile 40, mida 

kohaldatakse mutatis mutandis, ja vastavalt 

käesoleva määruse artiklile 63.“; 

Amet hindab viivitamata iga 

konfidentsiaalsustaotlust ning teeb 

üldsusele kättesaadavaks teabe, mille 

taotleja on esitanud vastavalt artiklile 15, 

samuti taotleja esitatud mis tahes muu 

lisateabe, välja arvatud teabe, mille puhul 

on taotletud konfidentsiaalset käsitlemist, 

mis on ameti poolt heaks kiidetud vastavalt 

määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 38, 

artiklitele 39–39f ja artiklile 40, mida 

kohaldatakse mutatis mutandis, ja vastavalt 

käesoleva määruse artiklile 63, välja 

arvatud kui avalikustamist nõuab 

põhjendatud avalik huvi“; 

Or. en 

Selgitus 

Säte tuleneb praeguse määruse 1107/2009 artiklist 16. Pole põhjust, miks seda praegustes 

eeskirjades muuta. 

 


