LV
PIELIKUMS
I PIELIKUMS
PAZIŅOJUMA PAR TRADICIONĀLO PĀRTIKAS PRODUKTU NO TREŠĀS VALSTS
REGULAS (ES) 2015/2283 14. PANTA PRASĪBĀM PAVADVĒSTULES VEIDNE

ATBILSTOŠI

EIROPAS KOMISIJA
Ģenerāldirektorāts
Direktorāts
Nodaļa
Datums: ________
Temats: paziņojums atļaujas saņemšanai attiecībā uz tradicionālo pārtikas produktu no trešās
valsts saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2283
(Norādiet, atzīmējot attiecīgo lodziņu.)
Paziņojums atļaujas saņemšanai attiecībā uz tradicionālo pārtikas produktu, par kuru
pieteikumu iesniedz pirmreizēji.
Paziņojums, kas attiecas uz jau atļauta tradicionālā pārtikas produkta lietošanas
nosacījumiem, konkrētāk, to pievienošanu, svītrošanu vai grozījumiem. Sniedziet
atsauci uz minēto paziņojumu.
Paziņojums, kas attiecas uz jau atļauta tradicionālā pārtikas produkta specifikāciju,
konkrētāk, tās pievienošanu, svītrošanu vai grozījumiem. Sniedziet atsauci uz minēto
paziņojumu.
Paziņojums, kas attiecas uz jau atļauta tradicionālā pārtikas produkta īpašajām
papildu prasībām attiecībā uz marķēšanu, konkrētāk, to pievienošanu, svītrošanu vai
grozījumiem. Sniedziet atsauci uz minēto paziņojumu.
Paziņojums, kas attiecas uz jau atļauta tradicionālā pārtikas produkta prasībām par
uzraudzību pēc laišanas tirgū, konkrētāk, to pievienošanu, svītrošanu vai
grozījumiem. Sniedziet atsauci uz minēto paziņojumu.
Pieteikuma iesniedzējs(-i) vai tā/to pārstāvis(-ji) Savienībā
(vārds, uzvārds / nosaukums(-i), adrese(-es), …)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
iesniedz šo paziņojumu, lai atjauninātu jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.
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Tradicionālā pārtikas produkta identifikācija:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Konfidencialitāte1. Attiecīgā gadījumā norāda, vai pieteikums ietver konfidenciālus datus
saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 23. pantu.
Jā
Nē
Pārtikas kategorijas, izmantošanas nosacījumi un prasības attiecībā uz marķējumu
Pārtikas kategorija

Īpaši
nosacījumi

izmantošanas Īpaša
papildu
prasība
attiecībā uz marķēšanu

-

Ar cieņu
Paraksts ____________________________________
Pielikumi:
Pilnīga tehniskā dokumentācija
Dokumentācijas kopsavilkums
To dokumentācijas daļu saraksts, kuras pieprasīts uzskatīt par konfidenciālām, un
šādu prasību pārbaudāms pamatojums
Pieteikuma iesniedzēja(-u) administratīvo datu kopija

1

Pieteikuma iesniedzējiem būtu jāizmanto III pielikumā noteiktais formāts, lai norādītu, kura informācija
pēc to ieskatiem būtu uzskatāma par konfidenciālu, un būtu jāsniedz visa nepieciešamā informācija, kas
pamato konfidencialitātes pieprasījumu.
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II PIELIKUMS
VEIDNE PAVADVĒSTULEI, KURU PIEVIENO PIETEIKUMAM ATĻAUJAS SAŅEMŠANAI ATTIECĪBĀ
UZ TRADICIONĀLO PĀRTIKAS PRODUKTU NO TREŠĀS VALSTS ATBILSTOŠI REGULAS (ES)
2015/2283 16. PANTA PRASĪBĀM
EIROPAS KOMISIJA
Ģenerāldirektorāts
Direktorāts
Nodaļa
Datums: ________
Temats: pieteikums atļaujas saņemšanai attiecībā uz tradicionālo pārtikas produktu no trešās
valsts atbilstoši Regulas (ES) 2015/2283 16. panta prasībām
Pieteikuma iesniedzējs(-i) vai tā/to pārstāvis(-ji) Eiropas Savienībā
(vārds, uzvārds / nosaukums(-i), adrese(-es), …)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
iesniedz šo pieteikumu, lai atjauninātu jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.
Tradicionālā pārtikas produkta identifikācija:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Konfidencialitāte2. Attiecīgā gadījumā norāda, vai pieteikums ietver konfidenciālus datus
saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 23. pantu.
Jā
Nē

2

Pieteikuma iesniedzējiem būtu jāizmanto III pielikumā noteiktais formāts, lai norādītu, kura informācija
pēc to ieskatiem būtu uzskatāma par konfidenciālu, un būtu jāsniedz visa nepieciešamā informācija, kas
pamato konfidencialitātes pieprasījumu.
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Pārtikas kategorijas, izmantošanas nosacījumi un prasības attiecībā uz marķējumu
Pārtikas kategorija

Īpaši izmantošanas
nosacījumi

Īpaša papildu prasība
attiecībā uz marķējumu

Ar cieņu
Paraksts ____________________________________
Pielikumi:
Pilnīgs pieteikums
Pieteikuma kopsavilkums
To pieteikuma daļu saraksts, kuras pieprasīts uzskatīt par konfidenciālām, un šādu
prasību pārbaudāms pamatojums
Ar dokumentiem apliecināti dati, kas attiecas uz pienācīgi pamatotiem iebildumiem
saistībā ar nekaitīgumu
Pieteikuma iesniedzēja(-u) administratīvo datu kopija
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III PIELIKUMS
Informācijas konfidencialitātes pamatojums
Šo pielikumu atjaunina paziņojuma vai pieteikuma procedūras laikā, ik reizi, kad pieteikuma
iesniedzējs iesniedz pieprasījumu par informācijas konfidenciālu apstrādi.
Ja ražošanas process ietver konfidenciālus datus, par ražošanas procesu sniedz
nekonfidenciālu kopsavilkumu.
Informācija, kuru pieprasīts
uzskatīt par konfidenciālu

Pamatojums

Iedaļa x.y. (iesniegts GGGG/MM/DD)
X pielikums (iesniegts GGGG/MM/DD)
Iedaļa x.y. (iesniegts GGGG/MM/DD)
X pielikums (iesniegts GGGG/MM/DD)
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