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Grozījums Nr. 1
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē to, kā Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 
palīdz uzlabot Savienības pārtikas un 
dzīvnieku barības ķēdes nekaitīgumu, un 
tās ievērojamos pūliņus sniegt riska 
pārvaldniekiem visaptverošus, neatkarīgus 
un mūsdienīgus zinātniskos ieteikumus par 
jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas ķēdi, 
skaidri informēt sabiedrību par rezultātiem 
un informāciju, uz ko tie ir balstīti, un 
sadarboties ar ieinteresētajām personām un 
institucionālajiem partneriem, lai veicinātu 
saskaņotību un uzticēšanos pārtikas 
nekaitīguma sistēmai;

1. atzinīgi vērtē to, kā Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) 
palīdz uzlabot Savienības pārtikas un 
dzīvnieku barības ķēdes nekaitīgumu, un 
uzsver nepieciešamību nodrošināt riska 
pārvaldniekiem visaptverošus, neatkarīgus 
un mūsdienīgus zinātniskos ieteikumus par 
jautājumiem, kas saistīti ar pārtikas ķēdi, 
skaidri informēt sabiedrību par rezultātiem 
un informāciju, uz ko tie ir balstīti, un 
sadarboties ar ieinteresētajām personām un 
institucionālajiem partneriem, lai veicinātu 
saskaņotību un uzticēšanos pārtikas 
nekaitīguma sistēmai;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Tilly Metz

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka EFSA 2019. gada 
galīgais budžets bija 79 986 785 EUR, 
proti, par 1 % lielāks nekā 2018. gadā; 
norāda, ka visa summa tiek finansēta no 
Savienības budžeta; ar gandarījumu 
norāda, ka 2019. finanšu gadā īstenoto 
budžeta uzraudzības centienu rezultātā 
saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 
100 % un maksājumu apropriāciju izpildes 
līmenis – 91 %;

2. norāda, ka EFSA 2019. gada 
galīgais budžets bija 79 986 785 EUR, 
proti, par 1 % lielāks nekā 2018. gadā; 
norāda, ka visa summa tiek finansēta no 
Savienības budžeta; ar gandarījumu 
norāda, ka 2019. finanšu gadā īstenoto 
budžeta uzraudzības centienu rezultātā 
saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 
100 % un maksājumu apropriāciju izpildes 
līmenis – 91 %; ar bažām atzīmē, ka 
EFSA, kas ir Savienības regulatīvā 
aģentūra, kura atbild par reglamentētu 
produktu riska izvērtēšanu, nesaņem 
pietiekamus resursus, lai efektīvi pildītu 
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savus pienākumus; uzstāj, ka EFSA ir 
jāpiešķir pietiekami resursi, lai tā varētu 
veikt savus uzdevumus;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka EFSA 2019. gada 
galīgais budžets bija 79 986 785 EUR, 
proti, par 1 % lielāks nekā 2018. gadā; 
norāda, ka visa summa tiek finansēta no 
Savienības budžeta; ar gandarījumu 
norāda, ka 2019. finanšu gadā īstenoto 
budžeta uzraudzības centienu rezultātā 
saistību apropriāciju izpildes līmenis bija 
100 % un maksājumu apropriāciju izpildes 
līmenis – 91 %;

2. norāda, ka EFSA 2019. gada 
galīgais budžets bija 79 986 785 EUR, 
proti, par 1 % lielāks nekā 2018. gadā; 
uzsver, ka visa summa tiek finansēta no 
Savienības budžeta un tādējādi tiek 
veicināta EFSA neatkarība; ar 
gandarījumu norāda, ka 2019. finanšu gadā 
īstenoto budžeta uzraudzības centienu 
rezultātā saistību apropriāciju izpildes 
līmenis bija 100 % un maksājumu 
apropriāciju izpildes līmenis – 91 %;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a atkārtoti pauž nožēlu par to, ka 
pētniecības finansējums no uzņēmumiem, 
kas ietilpst EFSA kompetencē, netiek 
uzskatīts par tādu, kas attiecas uz 
nogaidīšanas periodu, ja vien attiecīgās 
summas nepārsniedz 25 % no kopējā 
pētniecības budžeta, ko pārvalda 
attiecīgais eksperts un/vai viņa 
pētniecības grupa, un ka robežvērtība tiek 
piemērota atsevišķiem avotiem, nevis 
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visiem privātajiem avotiem kopā; atkārtoti 
prasa nekavējoties atjaunināt šo politiku, 
lai no EFSA neatkarības politikas 
izņemtu finansējuma robežvērtību un 
nodrošinātu, ka ekspertu intereses tiek 
izvērtētas EFSA vispārējās kompetences 
kontekstā, ņemot vērā Parlamenta 
atkārtotās prasības šajā jautājumā;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Tilly Metz, Anja Hazekamp

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a ar gandarījumu norāda, ka EFSA 
aktīvi virzās uz vismodernāko tehnoloģiju 
izmantošanu, iekļaujot jaunās pieejas 
metodikas (NAM) un mākslīgo intelektu, 
lai izvairītos no izmēģinājumiem ar 
dzīvniekiem; jo īpaši atzinīgi vērtē in vitro 
testu sērijas attiecībā uz neiroloģiskās 
attīstības traucējumiem bērniem;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Tilly Metz, Anja Hazekamp

Atzinuma projekts
4.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.b atzinīgi vērtē EFSA centienus 
palielināt jaunās pieejas metodiku (NAM) 
izmantošanu aģentūras cilvēku veselības 
riska novērtēšanā, lai samazinātu un 
aizstātu nepieciešamību veikt tādus 
verifikācijas pētījumus, kuros izmanto 
dzīvniekus, un tādējādi līdz 2027. gadam 
lielākā daļa EFSA pieprasījumu pēc 
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papildu datiem balstīsies uz NAM;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Tilly Metz

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka 2019. gadā Parlaments 
pieņēma 16 iebildumus pret ģenētiski 
modificētu (ĢM) kultūraugu importu 
pārtikai un barībai; uzsver, ka viens no šo 
iebildumu iemesliem ir nepilnības EFSA 
Ekspertu grupas ģenētiski modificētu 
organismu jautājumos veiktajā riska 
novērtējumā; mudina EFSA steidzami 
risināt un novērst šīs nepilnības; šīs 
nepilnības cita starpā ietver to, ka netiek 
pārbaudīta kokteiļietekme, ko rada 
herbicīdu atliekas, Bacillus thuringiensis 
(Bt) toksīni un augu sastāvdaļas, kā arī 
komplementāro herbicīdu 
izsmidzināšanas līmeņa palielināšanās 
ietekme uz ĢM auga vispārējo drošību, un 
pienācīgas Bt proteīnu toksicitātes 
testēšanas trūkumu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Monika Beňová, Simona Bonafè

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5 a. aicina Eiropas Komisiju pienācīgi 
pamatotos gadījumos piešķirt EFSA 
līdzekļu kopumu, lai tā savu budžetu 
izmantotu optimālā veidā, kas cita starpā 
ietvertu iespēju pieņemt darbā 
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līgumdarbiniekus, uz noteiktu laikposmu 
pārsniedzot štatu sarakstos paredzēto, bet 
nepārsniedzot EFSA apstiprināto gada 
budžeta finansējumu; uzskata, ka šāda 
elastība sniegtu iespēju paātrināti pabeigt 
iekavēto darbu, kura apjoms dažādās 
jomās arvien pieaug galvenokārt 
cilvēkresursu lielās nepietiekamības dēļ;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Tilly Metz

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. uzskata, ka EFSA būtu jāpievērš 
īpaša uzmanība sabiedriskajai domai un 
jācenšas nodrošināt atklātību un 
pārredzamību;

6. uzskata, ka EFSA būtu jāpievērš 
īpaša uzmanība sabiedriskajai domai un 
jācenšas nodrošināt atklātību un 
pārredzamību; pauž nožēlu, ka EFSA 
attiecībā uz divu gadu nogaidīšanas 
periodu tās neatkarības politikā joprojām 
ietver pienākumu pārbaudīt ekspertu 
intereses tikai saistībā ar tās zinātniskās 
grupas pilnvarām, darbam kurā eksperts 
piesakās; nepiekrīt aģentūras 
apgalvojumiem, ka pašreizējā politika ir 
“stingrs un sarežģīts veids, kā izvairīties 
no iespējamiem konfliktiem”; atkārtoti 
prasa nekavējoties atjaunināt šo politiku, 
lai nodrošinātu, ka ekspertu intereses tiek 
skatītas saistībā ar EFSA vispārējo 
kompetenci, kā to atkārtoti prasījis 
Parlaments; atgādina EFSA — lai 
saglabātu EFSA ekspertu grupu 
neatkarību, aģentūra var saņemt visas tai 
nepieciešamās speciālās zināšanas, 
uzaicinot ekspertus piedalīties 
uzklausīšanās, bet nedodot viņiem tiesības 
piedalīties ekspertu grupas apspriedēs un 
secinājumu sagatavošanā;

Or. en
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Grozījums Nr. 10
Tilly Metz

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a pauž nožēlu par to, ka pētniecības 
finansējums no uzņēmumiem, kas ietilpst 
EFSA kompetencē, netiek uzskatīts par 
tādu, kas attiecas uz nogaidīšanas 
periodu, ja vien attiecīgās summas 
nepārsniedz 25 % no kopējā pētniecības 
budžeta, ko pārvalda attiecīgais eksperts 
un/vai viņa pētniecības grupa, un ka 
robežvērtība tiek piemērota atsevišķiem 
avotiem, nevis visiem privātajiem avotiem 
kopā; atkārtoti prasa minēto finansējuma 
robežvērtību saskaņā ar Parlamenta 
atkārtotajiem pieprasījumiem izņemt no 
EFSA neatkarības politikas; uzsver, ka 
nav pieņemams tas, ka EFSA pilnībā 
noraida1a Eiropas Parlamenta bažas par 
šo trūkumu EFSA neatkarības politikā;
_________________
1a EFSA ziņojums par turpmākajiem 
pasākumiem saistībā ar Eiropas 
Parlamenta ieteikumiem attiecībā uz 
EFSA 2018. finanšu gada budžeta izpildes 
apstiprināšanu, 2020. gada 28. augusts.

Or. en

Grozījums Nr. 11
Mick Wallace, Clare Daly

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. norāda, ka ir pieņemta Regula (ES) 
2019/13812(jaunā pārredzamības regula), 
kuras mērķis ir uzlabot riska novērtēšanas 
pārredzamību pārtikas apritē un jo īpaši 
stiprināt EFSA izmantoto pētījumu 

7. norāda, ka Regula (ES) 2019/13812 
(jaunā pārredzamības regula), kas ir tieša 
reakcija uz Eiropas Pilsoņu iniciatīvu 
“Aizliegt glifosātu”, tika pieņemta ar 
mērķi uzlabot riska novērtēšanas 
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ticamību, objektivitāti un neatkarību; 
norāda, ka 2019. gadā tā kopā ieguldīja 
3,03 pilnslodzes ekvivalentus un nedaudz 
vairāk kā 196 000 EUR neatkarības 
politikas īstenošanā un interešu konfliktu 
pārvaldībā;

pārredzamību pārtikas apritē un jo īpaši 
stiprināt EFSA izmantoto pētījumu 
ticamību, objektivitāti un neatkarību; 
norāda, ka 2019. gadā tā kopā ieguldīja 
3,03 pilnslodzes ekvivalentus un nedaudz 
vairāk kā 196 000 EUR neatkarības 
politikas īstenošanā un interešu konfliktu 
pārvaldībā;

_________________ _________________
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. 
gada 20. jūnija Regula (ES) 2019/1381 par 
ES riska novērtēšanas pārredzamību un 
ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko 
groza Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) 
Nr. 1829/2003, (EK) Nr. 1831/2003, (EK) 
Nr. 2065/2003, (EK) Nr. 1935/2004, (EK) 
Nr. 1331/2008, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) 
2015/2283 un Direktīvu 2001/18/EK (OV 
L 231, 6.9.2019., 1. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 
2019/1381 par ES riska novērtēšanas 
pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites 
ķēdē un ar ko groza Regulas (EK) 
Nr. 178/2002, (EK) Nr. 1829/2003, (EK) 
Nr. 1831/2003, (EK) Nr. 2065/2003, (EK) 
Nr. 1935/2004, (EK) Nr. 1331/2008, (EK) 
Nr. 1107/2009, (ES) 2015/2283 un 
Direktīvu 2001/18/EK (OV L 231, 
6.9.2019., 1. lpp.).

Or. en


