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5.12.2018 A8-0417/151 

Grozījums Nr.  151 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1935/2004 

9. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – ii punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(ii) saskaņā ar 19. un 20. pantu 

nodrošina, ka pieteikums, attiecīga 

pamatojošā informācija un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir 

publiski piekļūstami. 

(ii) saskaņā ar 19. un 20. pantu 

nodrošina, ka pieteikums, attiecīga 

pamatojošā informācija un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegtā papildu informācija ir 

publiski piekļūstami vienlaikus, kad tā 

publicē sava zinātniskā atzinuma 

projektu. 

Or. en 



 

AM\1171407LV.docx  PE631.553v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

5.12.2018 A8-0417/152 

Grozījums Nr.  152 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

6. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 1935/2004 

19. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 

pamatojošo informāciju un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, 

kā arī savus zinātniskos atzinumus 
Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas 

(EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 

40. pantu un saskaņā ar šīs regulas 

20. pantu, publisko; Regulas (EK) 

Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu 

piemēro mutatis mutandis. 

1. Atļaujas pieteikumu, attiecīgu 

pamatojošo informāciju un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegto papildu informāciju 

vienlaicīgi ar tās zinātnisko atzinumu 

projektus Iestāde publisko, rīkodamās 

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 

39. līdz 39.f un 40. pantu un saskaņā ar šīs 

regulas 20. pantu; Regulas (EK) 

Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 40. pantu 

piemēro mutatis mutandis. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/153 

Grozījums Nr.  153 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

7. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (EK) Nr. 1331/2008 

11. pants 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Ja Komisija saskaņā ar šīs regulas 3. panta 

2. punktu pieprasa Iestādes atzinumu, 

Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas 

(EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 

40. pantu, pieteikumu uz atļauju, attiecīgu 

pamatojošo informāciju un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegto papildu informāciju, 

kā arī savus zinātniskos atzinumus 

publisko. Iestāde publisko arī visus sev 

adresētos pieprasījumus sniegt atzinumu, 

kā arī jebkādus termiņa pagarinājumus 

saskaņā ar šīs regulas 6. panta 1. punktu. 

Ja Komisija saskaņā ar šīs regulas 3. panta 

2. punktu pieprasa Iestādes atzinumu, 

Iestāde, rīkodamās saskaņā ar Regulas 

(EK) Nr. 178/2002 38., 39. līdz 39.f un 

40. pantu, publisko pieteikumu uz atļauju, 

attiecīgu pamatojošo informāciju un 

pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu 

informāciju vienlaikus ar tās zinātnisko 

atzinumu projektiem. Iestāde publisko arī 

visus sev adresētos pieprasījumus sniegt 

atzinumu, kā arī jebkādus termiņa 

pagarinājumus saskaņā ar šīs regulas 

6. panta 1. punktu. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/154 

Grozījums Nr.  154 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa – 1. punkts – b apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 2015/2283 

10. pants – 3. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Ja Komisija pieprasa Eiropas 

Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestādes”) 

atzinumu, Iestāde saskaņā ar 23. pantu 

nodrošina pieteikuma publisku 

piekļūstamību un dod atzinumu par to, vai 

ir liela varbūtība, ka atjauninājums 

ietekmēs cilvēka veselību. 

3. Ja Komisija pieprasa Eiropas 

Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestādes”) 

atzinumu, Iestāde saskaņā ar 23. pantu 

nodrošina pieteikuma publisku 

piekļūstamību vienlaikus ar tās atzinuma 

projekta publicēšanu, atbildot uz 

jautājumu, vai ir liela varbūtība, ka 

atjauninājums ietekmēs cilvēku veselību. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/155 

Grozījums Nr.  155 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) Nr. 2015/2283 

15. pants – 1. punkts – pēdējais teikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Iestāde uz 23. panta pamata nodrošina 

paziņojuma publisku piekļūstamību. 

Iestāde uz 23. panta pamata nodrošina 

paziņojuma publisku piekļūstamību, kad tā 

publicē savu tehnisko ziņojumu. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/156 

Grozījums Nr.  156 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts 

Regula (ES) Nr. 2015/2283 

16. pants – 2. punkts – pēdējais teikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Iestāde saskaņā ar 23. pantu nodrošina, ka 

pieteikums, attiecīga pamatojošā 

informācija un pieteikuma iesniedzēja 

iesniegtā papildu informācija ir publiski 

piekļūstami. 

Iestāde nodrošina, ka pieteikuma 

nekonfidenciālie elementi, attiecīga 

pamatojošā informācija un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegtā papildu informācija, 

kā arī paziņojums attiecībā uz drošības 

apsvērumiem ir publiski piekļūstami 

vienlaicīgi ar zinātniskā atzinuma 

projekta publicēšanu un saskaņā ar 

23. pantu. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/157 

Grozījums Nr.  157 

Renate Sommer 

PPE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0417/2018 

Renate Sommer 

ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē 

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

Regulas priekšlikums 

9. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (ES) Nr. 2015/2283 

23. pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Ja Komisija saskaņā ar šīs regulas 

10. panta 3. punktu un 16. pantu pieprasa 

Iestādes atzinumu, Iestāde, rīkodamās 

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 

39. līdz 39.f un 40. pantu un ar šo pantu, 

pieteikumu uz atļauju, attiecīgu pamatojošo 

informāciju un pieteikuma iesniedzēja 

iesniegto papildu informāciju, kā arī savus 

zinātniskos atzinumus publisko.  

1. Ja Komisija saskaņā ar šīs regulas 

10. panta 3. punktu un 16. pantu pieprasa 

Iestādes atzinumu, Iestāde, rīkodamās 

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 38., 

39. līdz 39.f un 40. pantu un ar šo pantu, 

publisko pieteikumu uz atļauju, attiecīgu 

pamatojošo informāciju un pieteikuma 

iesniedzēja iesniegto papildu informāciju 

vienlaikus ar tās zinātniskā atzinuma 

projektu.  

Or. en 


