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BG Единство в многообразието BG 

5.12.2018 A8-0417/151 

Изменение   151 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква а 

Регламент (ЕО) № 1935/2004 

Член 9 – параграф 1 – буква в – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) осигурява обществен достъп до 

заявлението, съответната подкрепяща 

информация и друга допълнителна 

информация, предоставена от заявителя, 

в съответствие с членове 19 и 20; 

ii) осигурява обществен достъп до 

заявлението, съответната подкрепяща 

информация и друга допълнителна 

информация, предоставена от заявителя, 

едновременно с публикуването на 

проекта на своето научно становище, 

в съответствие с членове 19 и 20. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0417/152 

Изменение  152 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 – точка 2  

Регламент (ЕО) № 1935/2004 

Член 19 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Органът обявява публично 

заявлението за разрешение, съответната 

подкрепяща информация и всякаква 

допълнителна информация, 

предоставена от заявителя, както и 

своите научни становища в 

съответствие с член 38, членове 39—39е 

и член 40 от Регламент (ЕО) 

№ 178/2002, които се прилагат с 

необходимите изменения, и член 20 от 

настоящия регламент.“; 

1. Органът обявява 

публично заявлението за разрешение, 

съответната подкрепяща информация и 

всякаква допълнителна информация, 

предоставена от заявителя, 

едновременно с проектите на своите 

научни становища, в съответствие с 

член 38, членове 39—39е и член 40 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002, които се 

прилагат с необходимите изменения, и 

член 20 от настоящия регламент.“; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0417/153 

Изменение  153 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – точка 2  

Регламент (ЕО) № 1331/2008 

Член 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В случаите, когато Комисията изисква 

становището му в съответствие с член 3, 

параграф 2 от настоящия регламент, 

Органът обявява публично заявлението 

за разрешение, съответната подкрепяща 

информация и всякаква допълнителна 

информация, предоставена от заявителя, 

както и своите научни становища в 

съответствие с член 38, членове 39—39е 

и член 40 от Регламент (ЕО) № 

178/2002. Той обявява публично и 

всякакви искания за становището му, 

както и всякакви удължавания на срока 

съгласно член 6, параграф 1 от 

настоящия регламент. 

В случаите, когато Комисията изисква 

становището му в съответствие с член 3, 

параграф 2 от настоящия регламент, 

Органът обявява публично заявлението 

за разрешение, съответната подкрепяща 

информация и всякаква допълнителна 

информация, предоставена от заявителя, 

едновременно с публикуването на 

проектите на своите научни 

становища, в съответствие с член 38, 

членове 39 – 39е и член 40 от Регламент 

(ЕО) № 178/2002. Той обявява публично 

и всякакви искания за становището му, 

както и всякакви удължавания на срока 

съгласно член 6, параграф 1 от 

настоящия регламент. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0417/154 

Изменение  154 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (EС) 2015/2283 

Член 10 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В случаите, когато Комисията 

изисква становище от Европейския 

орган за безопасност на храните 

(„Органа“), Органът осигурява 

обществен достъп до заявлението в 

съответствие с член 23 и предоставя 

своето становище относно това дали 

актуализацията може да окаже 

въздействие върху човешкото здраве. 

3. В случаите, когато Комисията 

изисква становище от Европейския 

орган за безопасност на храните 

(„Органа“), Органът осигурява 

обществен достъп до заявлението в 

съответствие с член 23, едновременно с 

публикуването на проекта на своето 

становище в отговор на въпроса дали 

актуализацията може да окаже 

въздействие върху човешкото здраве. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0417/155 

Изменение  155 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (EС) 2015/2283 

Член 15 – параграф 1 – последното изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът осигурява обществен достъп до 

уведомлението съгласно член 23. 

Органът осигурява обществен достъп до 

уведомлението съгласно член 23 при 

публикуването на своя технически 

доклад. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0417/156 

Изменение  156 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – точка 3 – буква б 

Регламент (EС) 2015/2283 

Член 16 – параграф 2 – последното изречение 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Органът осигурява обществен достъп до 

заявлението, съответната подкрепяща 

информация и друга допълнителна 

информация, предоставена от заявителя, 

в съответствие с член 23. 

Органът осигурява обществен достъп до 

неповерителните елементи на 

заявлението, съответната подкрепяща 

информация и друга допълнителна 

информация, предоставена от заявителя, 

както и до уведомлението относно 

опасенията във връзка с 

безопасността, едновременно с 

публикуването на проекта на своето 

научно становище, в съответствие с 

член 23. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

5.12.2018 A8-0417/157 

Изменение  157 

Ренате Зомер 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0417/2018 

Ренате Зомер 

Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига 

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

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 – точка 4 

Регламент (EС) 2015/2283 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В случаите, когато Комисията 

изисква становището му в съответствие 

с член 10, параграф 3 и член 16 от 

настоящия регламент, Органът обявява 

публично заявлението за разрешение, 

съответната подкрепяща информация и 

всякаква допълнителна информация, 

предоставена от заявителя, както и 

своите научни становища в 

съответствие с член 38, членове 39—39е 

и член 40 от Регламент (ЕО) № 178/2002 

и с настоящия член.  

1. В случаите, когато Комисията 

изисква становището му в съответствие 

с член 10, параграф 3 и член 16 от 

настоящия регламент, Органът обявява 

публично заявлението за разрешение, 

съответната подкрепяща информация и 

всякаква допълнителна информация, 

предоставена от заявителя, 

едновременно с проекта на своето 

научно становище, в съответствие с 

член 38, членове 39 – 39е и член 40 от 

Регламент (ЕО) № 178/2002 и с 

настоящия член.  

Or. en 

 

 


