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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

5.12.2018 A8-0417/151 

Pozměňovací návrh  151 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – bod 1 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 1935/2004 

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) v souladu s články 19 a 20 zajistí 

přístup veřejnosti k žádosti, příslušným 

podpůrným informacím a veškerým 

doplňujícím informacím předloženým 

žadatelem. 

ii) v souladu s články 19 a 20 zajistí 

přístup veřejnosti k žádosti, příslušným 

podpůrným informacím a veškerým 

doplňujícím informacím předloženým 

žadatelem a zároveň zveřejní návrh svého 

vědeckého stanoviska. 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0417/152 

Pozměňovací návrh  152 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – bod 2  

Nařízení (ES) č. 1935/2004 

Čl. 19 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Úřad zveřejní žádost o povolení, 

příslušné podpůrné informace a veškeré 

doplňující informace předložené 

žadatelem, jakož i svá vědecká stanoviska, 

v souladu s článkem 38, články 39 až 39f 

a článkem 40 nařízení (ES) č. 178/2002, 

které se použijí obdobně, a s článkem 20 

tohoto nařízení. 

1. Úřad zveřejní žádost o povolení, 

příslušné podpůrné informace a veškeré 

doplňující informace předložené 

žadatelem, spolu s návrhy svých 

vědeckých stanovisek, v souladu 

s článkem 38, články 39 až 39f 

a článkem 40 nařízení (ES) č. 178/2002, 

které se použijí obdobně, a s článkem 20 

tohoto nařízení.“; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0417/153 

Pozměňovací návrh  153 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – bod 2  

Nařízení (ES) č. 1331/2008 

Článek 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pokud si Komise vyžádá stanovisko úřadu 

v souladu s čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení, 

úřad zveřejní žádost o povolení, příslušné 

podpůrné informace a veškeré doplňující 

informace předložené žadatelem, jakož 

i svá vědecká stanoviska, v souladu 

s článkem 38, články 39 až 39f 

a článkem 40 nařízení (ES) č. 178/2002. 

Kromě toho zveřejní všechny žádosti o 

jeho stanovisko, jakož i veškerá 

prodloužení lhůt podle čl. 6 odst. 1 tohoto 

nařízení. 

Pokud si Komise vyžádá stanovisko úřadu 

v souladu s čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení, 

úřad zveřejní žádost o povolení, příslušné 

podpůrné informace a veškeré doplňující 

informace předložené žadatelem, současně 

se svým návrhy vědeckých stanovisek, v 

souladu s článkem 38, články 39 až 39f a 

článkem 40 nařízení (ES) č. 178/2002. 

Kromě toho zveřejní všechny žádosti o 

jeho stanovisko, jakož i veškerá 

prodloužení lhůt podle čl. 6 odst. 1 tohoto 

nařízení. 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0417/154 

Pozměňovací návrh  154 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – bod 1 – písm. b 

Nařízení (EU) č. 2015/2283 

Čl. 10 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pokud si Komise vyžádá stanovisko 

Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 

(dále jen „úřad“), zajistí úřad přístup 

veřejnosti k žádosti v souladu s článkem 23 

a vydá své stanovisko k tomu, zda může 

mít aktualizace seznamu vliv na lidské 

zdraví. 

3. Pokud si Komise vyžádá stanovisko 

Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 

(dále jen „úřad“), zajistí úřad přístup 

veřejnosti k žádosti v souladu s článkem 23 

a zveřejní návrh svého stanoviska k 

otázce, zda může mít aktualizace seznamu 

vliv na lidské zdraví. 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0417/155 

Pozměňovací návrh  155 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – bod 2 

Nařízení (EU) č. 2015/2283 

Čl. 15 – odst. 1 – poslední věta 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Úřad zajistí přístup veřejnosti k oznámení 

podle článku 23. 

Úřad po zveřejnění své technické zprávy 

zajistí přístup veřejnosti k oznámení podle 

článku 23. 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0417/156 

Pozměňovací návrh  156 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – bod 3 – písm. b 

Nařízení (EU) č. 2015/2283 

Čl. 16 – odst. 2 – poslední věta 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V souladu s článkem 23 zajistí úřad přístup 

veřejnosti k žádosti, příslušným 

podpůrným informacím a veškerým 

doplňujícím informacím předloženým 

žadatelem. 

V souladu s článkem 23 zajistí úřad přístup 

veřejnosti k nedůvěrným částem žádosti, 

příslušným podpůrným informacím 

a veškerým doplňujícím informacím 

předloženým žadatelem, jakož i k 

oznámení, které se týká bezpečnostních 

otázek, a zveřejní návrh svého vědeckého 

stanoviska. 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.12.2018 A8-0417/157 

Pozměňovací návrh  157 

Renate Sommer 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci 

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

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – bod 4 

Nařízení (EU) č. 2015/2283 

Čl. 23 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud si Komise vyžádá stanovisko 

úřadu v souladu s čl. 10 odst. 3 a článkem 

16 tohoto nařízení, úřad zveřejní žádost 

o povolení, příslušné podpůrné informace 

a veškeré doplňující informace předložené 

žadatelem, jakož i svá vědecká stanoviska, 

v souladu s článkem 38, články 39 až 39f 

a článkem 40 nařízení (ES) č. 178/2002 a s 

tímto článkem.  

1. Pokud si Komise vyžádá stanovisko 

úřadu v souladu s čl. 10 odst. 3 a článkem 

16 tohoto nařízení, úřad zveřejní žádost 

o povolení, příslušné podpůrné informace 

a veškeré doplňující informace předložené 

žadatelem, spolu s návrhy svého 

vědeckého stanoviska, v souladu 

s článkem 38, články 39 až 39f 

a článkem 40 nařízení (ES) č. 178/2002 a s 

tímto článkem.  

Or. en 

 

 


