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5.12.2018 A8-0417/151 

Tarkistus  151 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 1935/2004 

9 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) julkaisee viipymättä hakijan 

toimittaman hakemuksen, sitä koskevat 

tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot 19 

ja 20 artiklan mukaisesti.”; 

ii) julkaisee viipymättä hakijan 

toimittaman hakemuksen, sitä koskevat 

tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot 

samaan aikaan tieteellisen lausuntonsa 

luonnoksen julkaisemisen kanssa 19 ja 

20 artiklan mukaisesti.”; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/152 

Tarkistus  152 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

6 artikla – 1 kohta – 2 alakohta  

Asetus (EY) N:o 1935/2004 

19 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Viranomainen julkaisee hakijan 

toimittaman hyväksyntää koskevan 

hakemuksen, sitä koskevat tukevat tiedot ja 

muut täydentävät tiedot sekä antamansa 

tieteelliset lausunnot asetuksen (EY) N:o 

178/2002 38, 39–39 f ja 40 artiklan 

mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin 

osin, ja tämän asetuksen 20 artiklan 

mukaisesti.”; 

1. Viranomainen julkaisee hakijan 

toimittaman hyväksyntää koskevan 

hakemuksen, sitä koskevat tukevat tiedot ja 

muut täydentävät tiedot samaan aikaan 

tieteellisten lausuntojensa luonnosten 

kanssa asetuksen (EY) N:o 178/2002 38, 

39–39 f ja 40 artiklan mukaisesti, joita 

sovelletaan soveltuvin osin, ja tämän 

asetuksen 20 artiklan mukaisesti.”; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/153 

Tarkistus  153 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta  

Asetus (EY) N:o 1331/2008 

11 artikla 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Jos komissio pyytää viranomaisen 

lausuntoa tämän asetuksen 3 artiklan 2 

kohdan mukaisesti, viranomainen julkaisee 

hakijan toimittaman hyväksyntää koskevan 

hakemuksen, sitä koskevat tukevat tiedot ja 

muut täydentävät tiedot sekä antamansa 

tieteelliset lausunnot asetuksen (EY) N:o 

178/2002 38, 39–39 f ja 40 artiklan 

mukaisesti. Lisäksi se julkaisee kaikki 

lausuntopyynnöt ja tämän asetuksen 6 

artiklan 1 kohdassa tarkoitetut määräajan 

pidennykset.”; 

”Jos komissio pyytää viranomaisen 

lausuntoa tämän asetuksen 3 artiklan 2 

kohdan mukaisesti, viranomainen julkaisee 

hakijan toimittaman hyväksyntää koskevan 

hakemuksen, sitä koskevat tukevat tiedot ja 

muut täydentävät tiedot samaan aikaan 

julkaisemiensa tieteellisten lausuntojen 

luonnosten kanssa asetuksen (EY) N:o 

178/2002 38, 39–39 f ja 40 artiklan 

mukaisesti. Lisäksi se julkaisee kaikki 

lausuntopyynnöt ja tämän asetuksen 6 

artiklan 1 kohdassa tarkoitetut määräajan 

pidennykset.”; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/154 

Tarkistus  154 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/2283 

10 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Jos komissio pyytää lausuntoa 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaiselta, 

jäljempänä 

’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 

elintarviketurvallisuusviranomainen 

julkaisee hakemuksen 23 artiklan 

mukaisesti ja antaa lausunnon siitä, voiko 

ajan tasalle saattamisella olla vaikutusta 

ihmisten terveyteen.”; 

3. Jos komissio pyytää lausuntoa 

Euroopan 

elintarviketurvallisuusviranomaiselta, 

jäljempänä 

’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 

elintarviketurvallisuusviranomainen 

julkaisee hakemuksen 23 artiklan 

mukaisesti samanaikaisesti kuin se 

julkaisee lausuntoluonnoksensa 

vastauksena siihen, voiko ajan tasalle 

saattamisella olla vaikutusta ihmisten 

terveyteen.”; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/155 

Tarkistus  155 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/2283 

1 artikla – 1 kohta – viimeinen virke 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Elintarviketurvallisuusviranomainen 

julkaisee ilmoituksen 23 artiklan 

mukaisesti.”; 

”Elintarviketurvallisuusviranomainen 

julkaisee ilmoituksen 23 artiklan 

mukaisesti julkaistessaan teknisen 

kertomuksensa.”; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/156 

Tarkistus  156 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/2283 

16 artikla – 2 kohta – viimeinen virke 

 

Komission teksti Tarkistus 

”Elintarviketurvallisuusviranomainen 

julkaisee hakijan toimittaman hakemuksen, 

sitä koskevat tukevat tiedot ja muut 

täydentävät tiedot 23 artiklan mukaisesti.”; 

”Elintarviketurvallisuusviranomainen 

julkaisee hakijan toimittaman hakemuksen, 

sitä koskevien tukevien tietojen ja muiden 

täydentävien tietojen muut kuin 

luottamukselliset osat sekä ilmoituksen 

turvallisuuskysymyksistä samaan aikaan 

tieteellisen lausuntonsa luonnoksen 

julkaisemisen kanssa 23 artiklan 

mukaisesti.”; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/157 

Tarkistus  157 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

9 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EU) N:o 2015/2283 

23 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Jos komissio pyytää 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

lausuntoa tämän asetuksen 10 artiklan 3 

kohdan ja 16 artiklan mukaisesti, 

elintarviketurvallisuusviranomainen 

julkaisee hakijan toimittaman hyväksyntää 

koskevan hakemuksen, sitä koskevat 

tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot 

sekä antamansa tieteelliset lausunnot 

asetuksen (EY) N:o 178/2002 38, 39–39 f 

ja 40 artiklan ja tämän artiklan mukaisesti.  

1. Jos komissio pyytää 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

lausuntoa tämän asetuksen 10 artiklan 3 

kohdan ja 16 artiklan mukaisesti, 

elintarviketurvallisuusviranomainen 

julkaisee hakijan toimittaman hyväksyntää 

koskevan hakemuksen, sitä koskevat 

tukevat tiedot ja muut täydentävät tiedot 

samaan aikaan antamansa tieteellisen 

lausunnon luonnoksen kanssa asetuksen 

(EY) N:o 178/2002 38, 39–39 f ja 40 

artiklan ja tämän artiklan mukaisesti.  

Or. en 

 

 


