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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0417/151 

Muudatusettepanek  151 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 1935/2004 

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt c – alapunkt ii 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) tagab üldsuse juurdepääsu 

taotlusele, asjaomasele toetavale teabele 

ning taotleja esitatud lisateabele kooskõlas 

artiklitega 19 ja 20. 

ii) tagab üldsuse juurdepääsu 

taotlusele, asjaomasele toetavale teabele 

ning taotleja esitatud lisateabele samal 

ajal, kui ta avaldab oma teadusliku 

arvamuse projekti kooskõlas artiklitega 19 

ja 20. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/152 

Muudatusettepanek  152 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 6 – lõik 1 – punkt 2  

Määrus (EÜ) nr 1935/2004 

Artikkel 19 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Amet avalikustab loataotluse, 

asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 

lisateabe, samuti ameti teaduslikud 

arvamused kooskõlas määruse (EÜ) 

nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f 

ja artikliga 40, mida kohaldatakse mutatis 

mutandis, ja käesoleva määruse artikliga 

20. 

1. Amet avalikustab loataotluse, 

asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 

lisateabe samal ajal kui oma teadusliku 

arvamuse projekti kooskõlas määruse 

(EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 

39–39f ja artikliga 40, mida kohaldatakse 

mutatis mutandis, ja kõnealuse määruse 

artikliga 20. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/153 

Muudatusettepanek  153 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 7 – lõik 1 – punkt 2  

Määrus (EÜ) nr 1331/2008 

Artikkel 11 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui komisjon taotleb ameti arvamust 

vastavalt käesoleva määruse artikli 3 

lõikele 2, avalikustab amet loataotluse, 

asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 

lisateabe, samuti ameti teaduslikud 

arvamused kooskõlas määruse (EÜ) nr 

178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–39f ja 

artikliga 40. Lisaks avalikustab ta kõik 

ameti arvamuste ja artikli 6 lõikes 1 

osutatud tähtaegade pikendamise taotlused. 

Kui komisjon taotleb ameti arvamust 

vastavalt kõnealuse määruse artikli 3 

lõikele 2, avalikustab amet loataotluse, 

asjaomase toetava teabe ja taotleja esitatud 

lisateabe samal ajal, kui ta avaldab 

teadusliku arvamuse projekti kooskõlas 

määruse (EÜ) nr 178/2002 artikliga 38, 

artiklitega 39–39f ja artikliga 40. Lisaks 

avalikustab ta kõik ameti arvamuste ja 

artikli 6 lõikes 1 osutatud tähtaegade 

pikendamise taotlused. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/154 

Muudatusettepanek  154 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b 

Määrus (EL) 2015/2283 

Artikkel 10 – lõige 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

3. Kui komisjon on taotlenud Euroopa 

toiduohutusameti (edaspidi „amet“) 

arvamust, tagab amet üldsuse juurdepääsu 

taotlusele vastavalt artiklile 23 ning esitab 

oma arvamuse, kas uuendamisel võib olla 

mõju inimtervisele. 

3. Kui komisjon on taotlenud Euroopa 

toiduohutusameti (edaspidi „amet“) 

arvamust, tagab amet üldsuse juurdepääsu 

taotlusele vastavalt artiklile 23 samal ajal, 

kui ta avaldab oma arvamuse projekti 

vastuseks küsimusele, kas uuendamisel 

võib olla mõju inimtervisele. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/155 

Muudatusettepanek  155 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 2015/2283 

Artikkel 15 – lõige 1 – viimane lause 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Amet tagab üldsuse juurdepääsu teatisele 

vastavalt artiklile 23. 

Amet tagab üldsuse juurdepääsu teatisele 

vastavalt artiklile 23, kui ta avaldab oma 

tehnilise aruande. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/156 

Muudatusettepanek  156 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b 

Määrus (EL) nr 2015/2283 

Artikkel 16 – lõik 2 – viimane lause 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Amet tagab üldsuse juurdepääsu 

taotlusele, asjaomasele toetavale teabele 

ning taotleja esitatud lisateabele kooskõlas 

artikliga 23. 

Amet tagab, et üldsusel on tema 

teadusliku arvamuse projekti avaldamise 

ajal kooskõlas artikliga 23 juurdepääs 

taotluse mittekonfidentsiaalsetele osadele, 

asjaomasele toetavale teabele ning taotleja 

esitatud lisateabele ning teatisele 

ohutusküsimuste kohta. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

5.12.2018 A8-0417/157 

Muudatusettepanek  157 

Renate Sommer 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus 

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

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 9 – lõik 1 – punkt 4 

Määrus (EL) nr 2015/2283 

Artikkel 23 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kui komisjon taotleb ameti 

arvamust vastavalt käesoleva määruse 

artikli 10 lõikele 3 ja artiklile 16, 

avalikustab amet loataotluse, asjaomase 

toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe, 

samuti ameti teaduslikud arvamused 
kooskõlas määruse (EÜ) nr 178/2002 

artiklitega 38, artiklitega 39–39f ja 

artikliga 40 ning käesoleva artikliga.  

1. Kui komisjon taotleb ameti 

arvamust vastavalt kõnealuse määruse 

artikli 10 lõikele 3 ja artiklile 16, 

avalikustab amet loataotluse, asjaomase 

toetava teabe ja taotleja esitatud lisateabe 

samal ajal kui oma teadusliku arvamuse 

projekti kooskõlas määruse (EÜ) 

nr 178/2002 artikliga 38, artiklitega 39–

39f ja artikliga 40 ning kõnealuse artikliga.  

Or. en 

 

 


