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5.12.2018 A8-0417/151 

Pakeitimas 151 

Renate Sommer 

PPE 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 

6 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 

9 straipsnio 1 dalies c punkto ii papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) užtikrina galimybę visuomenei 

susipažinti su paraiška, svarbia 

patvirtinamąja informacija ir bet kokia 

pareiškėjo pateikta informacija, kaip 

numatyta 19 ir 20 straipsniuose. 

ii) užtikrina galimybę visuomenei 

susipažinti su paraiška, svarbia 

patvirtinamąja informacija ir bet kokia 

pareiškėjo pateikta informacija, tuo metu, 

kai paskelbiamas jos mokslinės nuomonės 

projektas, kaip numatyta 19 ir 20 

straipsniuose. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/152 

Pakeitimas 152 

Renate Sommer 

PPE 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 

6 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas  

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 

19 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Tarnyba paskelbia paraišką suteikti 

leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją 

ir pareiškėjo pateiktą papildomą 

informaciją ir savo mokslines nuomones, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 

straipsniuose, kurie yra taikomi mutatis 

mutandis, ir šio reglamento 20 straipsnyje. 

1. Tarnyba paskelbia paraišką suteikti 

leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją 

ir pareiškėjo pateiktą papildomą 

informaciją tuo pat metu, kai paskelbiami 

jos mokslinių nuomonių projektai, kaip 

numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 

38, 39–39f ir 40 straipsniuose, kurie yra 

taikomi mutatis mutandis, ir šio reglamento 

20 straipsnyje. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/153 

Pakeitimas 153 

Renate Sommer 

PPE 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 

7 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas  

Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 

11 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai Komisija prašo Tarnybos pateikti jos 

nuomonę pagal šio reglamento 3 straipsnio 

2 dalį, Tarnyba paskelbia prašymą suteikti 

leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją 

ir pareiškėjo pateiktą papildomą 

informaciją ir savo mokslines nuomones, 

kaip numatyta Reglamento (EB) 

Nr. 178/2002 38, 39–39f ir 40 

straipsniuose. Be to, ji viešai paskelbia 

prašymus pateikti nuomonę ir terminų 

pratęsimus pagal šio reglamento 

6 straipsnio 1 dalį. 

Kai Komisija prašo Tarnybos pateikti jos 

nuomonę pagal šio reglamento 3 straipsnio 

2 dalį, Tarnyba paskelbia prašymą suteikti 

leidimą, svarbią patvirtinamąją informaciją 

ir pareiškėjo pateiktą papildomą 

informaciją tuo pat metu kaip ir savo 

mokslinių nuomonių projektus, kaip 

numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 

38, 39–39f ir 40 straipsniuose. Be to, ji 

viešai paskelbia prašymus pateikti 

nuomonę ir terminų pratęsimus pagal šio 

reglamento 6 straipsnio 1 dalį. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/154 

Pakeitimas 154 

Renate Sommer 

PPE 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 

9 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis 

Reglamentas (ES) 2015/2283 

10 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Jeigu Komisija prašo Europos 

maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) 

pateikti nuomonę, Tarnyba užtikrina 

galimybę visuomenei susipažinti su 

paraiška pagal 23 straipsnį ir pateikia savo 

nuomonę, ar atnaujinus sąrašą tikėtina, kad 

bus padarytas poveikis žmonių sveikatai. 

3. Jeigu Komisija prašo Europos 

maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) 

pateikti nuomonę, Tarnyba užtikrina 

galimybę visuomenei susipažinti su 

paraiška pagal 23 straipsnį tuo pat metu, 

kai paskelbia savo nuomonės projektą, 

atsakydama į klausimą, ar atnaujinus 

sąrašą tikėtina, kad bus padarytas poveikis 

žmonių sveikatai. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/155 

Pakeitimas 155 

Renate Sommer 

PPE 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 

9 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas 

Reglamentas (ES) 2015/2283 

15 straipsnio 1 dalies paskutinis sakinys 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tarnyba užtikrina galimybę visuomenei 

susipažinti su pranešimu pagal 23 straipsnį. 
Paskelbusi savo techninę ataskaitą, 

Tarnyba užtikrina galimybę visuomenei 

susipažinti su pranešimu pagal 23 straipsnį. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/156 

Pakeitimas 156 

Renate Sommer 

PPE 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 

9 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis 

Reglamentas (ES) 2015/2283 

16 straipsnio 2 pastraipos paskutinis sakinys 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tarnyba užtikrina galimybę visuomenei 

susipažinti su paraiška, svarbia 

patvirtinamąja informacija ir bet kokia 

pareiškėjo pateikta informacija, kaip 

numatyta 23 straipsnyje. 

Tarnyba užtikrina galimybę visuomenei 

susipažinti su nekonfidencialiais paraiškos 

elementais, svarbia patvirtinamąja 

informacija ir bet kokia pareiškėjo pateikta 

informacija taip pat su pranešimu, 

susijusiu su saugos problemomis, tuo pat 

metu, kai paskelbiamas jos mokslinės 

nuomonės projektas, kaip numatyta 23 

straipsnyje. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/157 

Pakeitimas 157 

Renate Sommer 

PPE 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 

9 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas 

Reglamentas (ES) 2015/2283 

23 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kai Komisija prašo Tarnybos 

pateikti jos nuomonę pagal šio reglamento 

10 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnį, Tarnyba 

paskelbia paraišką suteikti leidimą, svarbią 

patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo 

pateiktą papildomą informaciją, taip pat 

savo mokslines nuomones, kaip numatyta 

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f 

ir 40 straipsniuose ir šiame straipsnyje.  

1. Kai Komisija prašo Tarnybos 

pateikti jos nuomonę pagal šio reglamento 

10 straipsnio 3 dalį ir 16 straipsnį, Tarnyba 

paskelbia paraišką suteikti leidimą, svarbią 

patvirtinamąją informaciją ir pareiškėjo 

pateiktą papildomą informaciją tuo pat 

metu, kai paskelbia savo mokslinės 

nuomonės projektą, kaip numatyta 

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38, 39–39f 

ir 40 straipsniuose ir šiame straipsnyje.  

Or. en 

 

 


