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5.12.2018 A8-0417/151 

Predlog spremembe  151 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka 1 – točka a 

Uredba (ES) št. 1935/2004 

Člen 9 – odstavek 1 – točka c – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) v skladu s členoma 19 in 20 

zagotovi javni dostop do vloge, zadevnih 

podpornih informacij in vseh dodatnih 

informacij, ki jih je predložil vlagatelj. 

(ii) v skladu s členoma 19 in 20 skupaj 

z objavo osnutka svojega znanstvenega 

mnenja zagotovi javni dostop do vloge, 

zadevnih podpornih informacij in vseh 

dodatnih informacij, ki jih je predložil 

vlagatelj. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/152 

Predlog spremembe  152 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 1 – točka 2  

Uredba (ES) št. 1935/2004 

Člen 19 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Agencija v skladu s členom 38, 

členi 39 do 39f in členom 40 Uredbe (ES) 

št. 178/2002, ki se uporabljajo smiselno, ter 

členom 20 te uredbe javno objavi vlogo za 

odobritev, ustrezne podporne informacije 

in vse dodatne informacije, ki jih je 

predložil vlagatelj, ter svoja znanstvena 

mnenja. 

1. Agencija v skladu s členom 38, 

členi 39 do 39f in členom 40 Uredbe (ES) 

št. 178/2002, ki se uporabljajo smiselno, ter 

členom 20 te uredbe skupaj z osnutki 

svojih znanstvenih mnenj javno objavi 

vlogo za odobritev, ustrezne podporne 

informacije in vse dodatne informacije, ki 

jih je predložil vlagatelj. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/153 

Predlog spremembe  153 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 1 – točka 2  

Uredba (ES) št. 1331/2008 

Člen 11 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Kadar Komisija v skladu s členom 3(2) te 

uredbe zaprosi za mnenje Agencije, 

Agencija v skladu s členom 38, členi 39 do 

39f in členom 40 Uredbe (ES) št. 178/2002 

javno objavi zahtevek za odobritev, 

ustrezne podporne informacije in vse 

dodatne informacije, ki jih je predložil 

predlagatelj, ter svoja znanstvena mnenja. 

Objavi tudi vsako zaprosilo za mnenje in 

vsako podaljšanje roka v skladu s členom 

6(1) te uredbe. 

Kadar Komisija v skladu s členom 3(2) te 

uredbe zaprosi za mnenje Agencije, 

Agencija v skladu s členom 38, členi 39 do 

39f in členom 40 Uredbe (ES) št. 178/2002 

skupaj z objavo osnutkov svojih 

znanstvenih mnenj javno objavi zahtevek 

za odobritev, ustrezne podporne 

informacije in vse dodatne informacije, ki 

jih je predložil predlagatelj. Objavi tudi 

vsako zaprosilo za mnenje in vsako 

podaljšanje roka v skladu s členom 6(1) te 

uredbe. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/154 

Predlog spremembe  154 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

Uredba (EU) št. 2015/2283 

Člen 10 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar Komisija zahteva mnenje 

Evropske agencije za varnost hrane (v 

nadaljnjem besedilu: Agencija), Agencija v 

skladu s členom 23 zagotovi javni dostop 

do vloge in poda mnenje, ali bi lahko 

posodobitev vplivala na zdravje ljudi.“; 

3. Kadar Komisija zahteva mnenje 

Evropske agencije za varnost hrane (v 

nadaljnjem besedilu: Agencija), Agencija v 

skladu s členom 23 zagotovi javni dostop 

do vloge, obenem pa objavi osnutek 

svojega mnenja, s katerim odgovori na 

vprašanje, ali bi lahko posodobitev 

vplivala na zdravje ljudi.“; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/155 

Predlog spremembe  155 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – točka 2 

Uredba (EU) št. 2015/2283 

Člen 15 – odstavek 1 – zadnji stavek 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Agencija v skladu s členom 23 zagotovi 

javni dostop do priglasitve. 

Agencija v skladu s členom 23 ob objavi 

tehničnega poročila zagotovi javni dostop 

do priglasitve. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/156 

Predlog spremembe  156 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – točka 3 – točka b 

Uredba (EU) št. 2015/2283 

Člen 16 – odstavek 2 – zadnji stavek 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Agencija v skladu s členom 23 zagotovi 

javni dostop do vloge, zadevnih podpornih 

informacij in vseh dodatnih informacij, ki 

jih je predložil vložnik. 

Agencija v skladu s členom 23 zagotovi 

javni dostop do nezaupnih elementov 

vloge, zadevnih podpornih informacij in 

vseh dodatnih informacij, ki jih je predložil 

vložnik, ob objavi osnutka svojega 

znanstvenega mnenja pa tudi do 

priglasitve v zvezi z varnostnimi pomisleki. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/157 

Predlog spremembe  157 

Renate Sommer 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU 

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

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – točka 4 

Uredba (EU) št. 2015/2283 

Člen 23 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar Komisija v skladu s členom 

10(3) in členom 16 te uredbe zaprosi za 

mnenje Agencije, Agencija v skladu s 

členom 38, členi 39 do 39f in členom 40 

Uredbe (ES) št. 178/2002 ter s tem členom 

javno objavi vlogo za odobritev, ustrezne 

podporne informacije in vse dodatne 

informacije, ki jih je predložil vložnik, ter 

svoja znanstvena mnenja.  

1. Kadar Komisija v skladu s členom 

10(3) in členom 16 te uredbe zaprosi za 

mnenje Agencije, Agencija v skladu s 

členom 38, členi 39 do 39f in členom 40 

Uredbe (ES) št. 178/2002 ter s tem členom 

skupaj z osnutkom svojega znanstvenega 

mnenja javno objavi vlogo za odobritev, 

ustrezne podporne informacije in vse 

dodatne informacije, ki jih je predložil 

vložnik.  

Or. en 

 

 


