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5.12.2018 A8-0417/132 

Tarkistus  132 

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 

Johdanto-osan 25 kappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

(25)  Sen vuoksi on tarpeen parantaa 

aktiivisesti riskinarvioinnin avoimuutta. 

Riskinarviointiprosessin mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa olisi varmistettava, 

että kaikki unionin 

elintarvikelainsäädännön nojalla tehtäviä 

lupahakemuksia samoin kuin tieteellisiä 

selvityksiä koskevia pyyntöjä tukevat 

tieteelliset tiedot asetetaan julkisesti 

saataville. Tämän prosessin ei pitäisi 

kuitenkaan estää voimassa olevien 

immateriaalioikeuksien tai muiden unionin 

elintarvikelainsäädännön sellaisten 

säännösten soveltamista, joilla suojataan 

innovoijien tekemiä investointeja 

lupahakemuksia tukevien tietojen 

keruuseen.  

(25)  Sen vuoksi on tarpeen parantaa 

aktiivisesti riskinarvioinnin avoimuutta. 

Olisi varmistettava, että kaikki unionin 

elintarvikelainsäädännön nojalla tehtäviä 

lupahakemuksia samoin kuin tieteellisiä 

selvityksiä koskevia pyyntöjä tukevat 

tieteelliset tiedot asetetaan julkisesti 

saataville. Tämän prosessin ei pitäisi 

kuitenkaan estää voimassa olevien 

immateriaalioikeuksien tai muiden unionin 

elintarvikelainsäädännön sellaisten 

säännösten soveltamista, joilla suojataan 

innovoijien tekemiä investointeja 

lupahakemuksia tukevien tietojen 

keruuseen. 

Or. en 

Perustelu 

Kun tiedot julkaistaan samaan aikaan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellisen 

lausunnon kanssa, voidaan ottaa huomioon sekä julkinen saatavuus että investointien ja 

henkisen omaisuuden suojelu. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Tarkistus  133 

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 

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

32 b artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Ilmoitetut tiedot julkaistaan vasta, 

kun vastaava lupahakemus on saatu ja sen 

jälkeen, kun 

elintarviketurvallisuusviranomainen on 

päättänyt mukaan liitettyjen tutkimusten 

julkaisemisesta 38 artiklan ja 39–39 f 

artiklan mukaisesti. 

3. Ilmoitetut tiedot julkaistaan vasta, 

kun vastaava lupahakemus on saatu ja sen 

jälkeen, kun 

elintarviketurvallisuusviranomainen on 

päättänyt mukaan liitettyjen tutkimusten 

julkaisemisesta ja julkaissut tieteellisen 

lausuntonsa luonnoksen 38 artiklan ja 39–

39 f artiklan mukaisesti. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Tarkistus  134 

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 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

38 artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) unionin elintarvikelainsäädännön 

nojalla tehtyjen lupahakemusten tueksi 

esitetyt tieteelliset tiedot, tutkimukset ja 

muut tiedot, mukaan luettuna hakijan 

toimittamat täydentävät tiedot, sekä 

tieteellisiä selvityksiä, myös tieteellistä 

lausuntoa, koskevia Euroopan 

parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden 

pyyntöjä tukevat muut tieteelliset tiedot, 

ottaen huomioon luottamuksellisten 

tietojen ja henkilötietojen suoja 39–39 f 

artiklan mukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Artikla on jäsenneltävä paremmin. Esittelijä jakaa tiedot a) tietoihin, jotka on julkaistava 

välittömästi, ja b) tietoihin, jotka on julkaistava vasta elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteellisen lausunnon hyväksymishetkellä. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Tarkistus  135 

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 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

38 artikla – 1 kohta – d alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) tiedot, joihin sen tieteelliset 

selvitykset, myös tieteelliset lausunnot, 

perustuvat, ottaen huomioon 

luottamuksellisten tietojen ja 

henkilötietojen suoja 39–39 f artiklan 

mukaisesti; 

Poistetaan. 

Or. en 

Perustelu 

Artikla on jäsenneltävä paremmin. Esittelijä jakaa tiedot a) tietoihin, jotka on julkaistava 

välittömästi, ja b) tietoihin, jotka on julkaistava vasta elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteellisen lausunnon hyväksymishetkellä. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Tarkistus  136 

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 

1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

38 artikla – 1 kohta – i alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

i) elintarviketurvallisuusviranomaisen 32 

a ja 32 c artiklan nojalla mahdollisille 

hakijoille antamat neuvot hakemuksen 

toimittamista edeltävässä vaiheessa. 

Poistetaan.  

  

Or. en 

Perustelu 

Artikla on jäsenneltävä paremmin. Esittelijä jakaa tiedot a) tietoihin, jotka on julkaistava 

välittömästi, ja b) tietoihin, jotka on julkaistava vasta elintarviketurvallisuusviranomaisen 

tieteellisen lausunnon hyväksymishetkellä.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Tarkistus  137 

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 

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi) 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

38 a artikla (uusi) 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a) Lisätään 38 a artikla seuraavasti: 

 ”38 a artikla 

 Riskinarvioinnin avoimuuden lisäämiseen 

tähtääviä kuulemisia koskevien 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

ohjeiden mukaisesti 

elintarviketurvallisuusviranomainen 

noudattaa seuraavaa kolmevaiheista 

menettelyä: Ensin 

elintarviketurvallisuusviranomainen 

julkaisee tieteellisen lausunnon 

luonnoksen. 

 Samaan aikaan tieteellisen lausunnon 

luonnoksen kanssa se julkaisee myös 

seuraavat tiedot: 

 a) unionin elintarvikelainsäädännön 

nojalla tehtyjen lupahakemusten tueksi 

esitetyt tieteelliset tiedot, tutkimukset ja 

muut tiedot, mukaan luettuina hakijan 

toimittamat täydentävät tiedot, sekä 

tieteellistä lausuntoa koskevia Euroopan 

parlamentin, komission ja jäsenvaltioiden 

pyyntöjä tukevat muut tieteelliset tiedot, 

ottaen huomioon luottamuksellisten 

tietojen ja henkilötietojen suoja 39–39 f 

artiklan mukaisesti; 
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 b)  koko hakemusasiakirja ottaen 

huomioon luottamuksellisten tietojen ja 

henkilötietojen suoja 39–39 f artiklan 

mukaisesti; 

 c)  tiedot, joihin sen tieteelliset 

selvitykset, myös tieteelliset lausunnot, 

perustuvat ottaen huomioon 

luottamuksellisten tietojen ja 

henkilötietojen suoja 39–39 f artiklan 

mukaisesti; 

 d)  tiedot hakijoiden kuulemisista, 

joita elintarviketurvallisuusviranomainen 

on järjestänyt 32 a ja 32 c artiklan 

mukaisesti ennen hakemusten jättämistä. 

 Tieteellisen lausunnon luonnoksen 

julkaisemisen jälkeen 

elintarviketurvallisuusviranomainen 

kuulee kuuden viikon kuluessa 

sidosryhmiä ja kansalaisia 

lupahakemusten tueksi esitetyistä 

tieteellisistä tutkimuksista, jotta voidaan 

määrittää, onko lupahakemuksen 

kohteena olevaa asiaa koskevia muita 

merkityksellisiä tieteellisiä tietoja tai 

tutkimuksia saatavilla. Kuulemisen 

tulokset ja sidosryhmien esittämät 

huomautukset on julkaistava teknisessä 

raportissa, joka liitetään 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

lopulliseen tieteelliseen lausuntoon. 

Elintarviketurvallisuusviranomainen 

ilmoittaa lopullisessa tieteellisessä 

lausunnossaan, kuinka se on ottanut 

huomioon sidosryhmien esittämät 

huomautukset.” 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistuksessa otetaan käyttöön kolmivaiheinen lähestymistapa, jotta voidaan parantaa 

elintarviketurvallisuusviranomaisen kuulemisia koskeviin ohjeisiin perustuvan 

riskinarviointimenettelyn avoimuutta. Elintarviketurvallisuusviranomainen soveltaa kyseisiä 

ohjeita jo nyt aineisiin, joille ei tarvita virallista hakumenettelyä (esimerkiksi aspartaami, 

BPA, kofeiini). Tämän menetelmän avulla saadaan hyvä tasapaino hakijan kaupallisten 
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intressien suojeluntarpeen sekä tieteellisen riskinarvioinnin avoimuuden ja näkyvyyden 

lisäämistarpeen välillä, kun on kyse sidosryhmistä. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Tarkistus  138 

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 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

1 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

a)  julkaistava viipymättä 

luvanhakijan toimittama ei-

luottamuksellinen versio;  

Poistetaan.  

Or. en 

Perustelu 

Tieteelliset tiedot ja tutkimukset sekä muut lupahakemuksiin liittyvät tiedot olisi julkaistava vasta 

sitten, kun elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisee tieteelliset selvityksensä. Muutoin on 

olemassa riski, että kilpailijat saavat käsiinsä tietoja innovatiivisista tuotteista tai 

valmistusprosesseista. Sen lisäksi on olemassa vaara, että riskinarviointiprosessiin puututaan 

poliittisesti. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Tarkistus  139 

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 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

39 b artikla – 1 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) ilmoitettava luvanhakijalle 

kirjallisesti aikeestaan julkaista tiedot ja 

syyt tähän, ennen kuin 

elintarviketurvallisuusviranomainen tekee 

virallisesti päätöksen luottamuksellista 

käsittelyä koskevasta pyynnöstä. Jos 

luvanhakija on eri mieltä 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

arvioinnista, se voi esittää kantansa tai 

peruuttaa hakemuksensa kahden viikon 

kuluessa päivämäärästä, jona sille 

ilmoitettiin 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

kannasta; 

c) ilmoitettava luvanhakijalle 

kirjallisesti aikeestaan julkaista tiedot ja 

syyt tähän, ennen kuin 

elintarviketurvallisuusviranomainen tekee 

virallisesti päätöksen luottamuksellista 

käsittelyä koskevasta pyynnöstä. Jos 

luvanhakija on eri mieltä 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

arvioinnista, se voi esittää kantansa tai 

peruuttaa hakemuksensa kuukauden 

kuluessa päivämäärästä, jona sille 

ilmoitettiin 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

kannasta; 

Or. en 

Perustelu 

Hakijoiden on tällaisessa tapauksessa ensin varmistettava oikeudellisesti, vaikuttaako 

suunniteltu tietojen julkaisu arkaluonteisiin tietoihin. Erityisesti pk-yritykset, joilla ei ole 

omaa oikeudellista osastoa, tarvitsevat siihen enemmän aikaa. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Tarkistus  140 

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 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

39 b artikla – 1 kohta – e alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) julkaistava mahdolliset lisätiedot, 

joiden osalta luottamuksellista käsittelyä 

koskevaa pyyntöä ei pidetty perusteltuna, 

aikaisintaan kaksi viikkoa sen jälkeen, 

kun sen päätöksestä on ilmoitettu 

luvanhakijalle d alakohdan mukaisesti. 

e) julkaistava hakemusta koskevat ei-

luottamukselliset tiedot vasta sitten, kun 
luottamuksellista käsittelyä koskevasta 

pyynnöstä on annettu lopullinen päätös 

tämän artiklan mukaisesti ja kun 

elintarviketurvallisuusviranomainen on 

julkaissut tieteellisen lausuntonsa 

luonnoksen 38 artiklan mukaisesti. Jos 

luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa 

39 artiklan c kohdan mukaisesti, koska 

elintarviketurvallisuusviranomaisen 

suunnittelema tietojen julkaisu on sen 

mielestä liian kattava, 

elintarviketurvallisuusviranomainen, 

komissio ja jäsenvaltiot eivät julkaise 

lupahakemusta koskevia tietoja. 

Or. en 

Perustelu 

Tieteelliset tiedot ja tutkimukset sekä muut lupahakemusta tukevat tiedot olisi julkaistava 

vasta sitten, kun elintarviketurvallisuusviranomainen julkaisee tieteellisen lausuntonsa 

luonnoksen 38 artiklan mukaisesti. 

 

 


