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5.12.2018 A8-0417/132 

Amendement  132 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

Voorstel voor een verordening 

Overweging 25 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(25)  Het is derhalve noodzakelijk om de 

transparantie van het 

risicobeoordelingsproces op proactieve 

wijze te verbeteren. De toegang van het 

publiek tot alle wetenschappelijke 

gegevens en informatie ter ondersteuning 

van aanvragen voor vergunningen 

krachtens de levensmiddelenwetgeving van 

de Unie, alsook andere verzoeken om 

wetenschappelijke output, moet worden 

gewaarborgd in een zo vroeg mogelijk 

stadium van het risicobeoordelingsproces. 

Dit proces mag echter geen afbreuk doen 

aan bestaande intellectuele-

eigendomsrechten of aan bepalingen in de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie ter 

bescherming van de investeringen die 

innovatoren hebben gedaan om de bij de 

desbetreffende vergunningsaanvragen 

ingediende ondersteunende informatie en 

gegevens te verzamelen.  

(25)  Het is derhalve noodzakelijk om de 

transparantie van het 

risicobeoordelingsproces op proactieve 

wijze te verbeteren. De toegang van het 

publiek tot alle wetenschappelijke 

gegevens en informatie ter ondersteuning 

van aanvragen voor vergunningen 

krachtens de levensmiddelenwetgeving van 

de Unie, alsook andere verzoeken om 

wetenschappelijke output, moet worden 

gewaarborgd. Dit proces mag echter geen 

afbreuk doen aan bestaande intellectuele-

eigendomsrechten of aan bepalingen in de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie ter 

bescherming van de investeringen die 

innovatoren hebben gedaan om de bij de 

desbetreffende vergunningsaanvragen 

ingediende ondersteunende informatie en 

gegevens te verzamelen. 

Or. en 

Motivering 

Wanneer de informatie openbaar wordt gemaakt op het moment van de bekendmaking van het 

wetenschappelijk advies van de Autoriteit, wordt rekening gehouden met zowel de toegang 

van het publiek als de bescherming van investeringen en intellectuele eigendom. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Amendement  133 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 32 ter – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De meegedeelde gegevens worden 

uitsluitend openbaar gemaakt indien een 

overeenkomstige vergunningsaanvraag is 

ontvangen en nadat de Autoriteit heeft 

beslist over de openbaarmaking van de 

begeleidende studies overeenkomstig 

artikel 38 en de artikelen 39 tot en met 

39 septies. 

3. De meegedeelde gegevens worden 

uitsluitend openbaar gemaakt indien een 

overeenkomstige vergunningsaanvraag is 

ontvangen en nadat de Autoriteit heeft 

beslist over de openbaarmaking van de 

begeleidende studies en haar ontwerp van 

wetenschappelijk advies heeft 

bekendgemaakt overeenkomstig artikel 38 

en de artikelen 39 tot en met 39 septies. 

Or. en 



 

AM\1171408NL.docx  PE631.553v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.12.2018 A8-0417/134 

Amendement  134 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 38 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) wetenschappelijke gegevens, 

studies en andere informatie ter 

ondersteuning van aanvragen voor een 

vergunning krachtens de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie, 

met inbegrip van de door de aanvragers 

verstrekte aanvullende informatie, 

alsmede andere wetenschappelijke 

gegevens en informatie ter ondersteuning 

van verzoeken van het Europees 

Parlement, de Commissie en de lidstaten 

om een specifiek product van 

wetenschappelijke output, met inbegrip 

van een wetenschappelijk advies, rekening 

houdend met de bescherming van 

vertrouwelijke informatie en de 

bescherming van persoonsgegevens 

overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 

39 septies; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het artikel moet beter worden gestructureerd. De rapporteur maakt een verdeling in a) 

informatie die meteen moet worden gepubliceerd en b) informatie die pas op het moment van 

de vaststelling van het wetenschappelijk advies van de EFSA moet worden gepubliceerd. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Amendement  135 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 38 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de informatie waarop haar 

wetenschappelijke output, met inbegrip 

van wetenschappelijke adviezen, is 

gebaseerd, rekening houdend met de 

bescherming van vertrouwelijke gegevens 

en de bescherming van persoonsgegevens 

overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 

39 septies; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Het artikel moet beter worden gestructureerd. De rapporteur maakt een verdeling in a) 

informatie die meteen moet worden gepubliceerd en b) informatie die pas op het moment van 

de vaststelling van het wetenschappelijk advies van de EFSA moet worden gepubliceerd. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Amendement  136 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 38 – lid 1 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) advies dat de Autoriteit 

overeenkomstig de artikelen 32 bis en 

32 quater aan potentiële aanvragers heeft 

verleend in de fase vóór de indiening. 

Schrappen  

Or. en 

Motivering 

Het artikel moet beter worden gestructureerd. De rapporteur maakt een verdeling in a) 

informatie die meteen moet worden gepubliceerd en b) informatie die pas op het moment van 

de vaststelling van het wetenschappelijk advies van de EFSA moet worden gepubliceerd.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Amendement  137 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 38 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis) Het volgende artikel 38 bis wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 38 bis 

 Overeenkomstig de EFSA-richtsnoeren 

inzake raadplegingen die gericht zijn op 

het vergroten van de transparantie van de 

risicobeoordeling, volgt de Autoriteit een 

driestappenprocedure. Eerst maakt de 

Autoriteit een ontwerp van 

wetenschappelijk advies bekend. 

 Op hetzelfde moment dat zij het ontwerp 

van wetenschappelijk advies publiceert, 

maakt de Autoriteit bovendien de 

volgende informatie openbaar: 

 a) wetenschappelijke gegevens, 

studies en andere informatie ter 

ondersteuning van aanvragen voor een 

vergunning krachtens de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie, 

met inbegrip van de door de aanvragers 

verstrekte aanvullende informatie, 

alsmede andere wetenschappelijke 

gegevens en informatie ter ondersteuning 

van verzoeken van het Europees 

Parlement, de Commissie en de lidstaten 

om een wetenschappelijk advies, rekening 

houdend met de bescherming van 
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vertrouwelijke informatie en de 

bescherming van persoonsgegevens 

overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 

39 septies; 

 b)  het volledige aanvraagdocument, 

rekening houdend met de bescherming 

van vertrouwelijke informatie en de 

bescherming van persoonsgegevens 

overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 

39 septies; 

 c)  de informatie waarop haar 

wetenschappelijke resultaten, met 

inbegrip van wetenschappelijke adviezen, 

is gebaseerd, rekening houdend met de 

bescherming van vertrouwelijke gegevens 

en de bescherming van persoonsgegevens 

overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 

39 septies; 

 d)  informatie over de 

raadplegingsrondes die de Autoriteit 

overeenkomstig de artikelen 32 bis en 

32 quater met aanvragers heeft gehouden 

vóór de indiening van hun aanvraag. 

 Na de publicatie van haar ontwerp van 

wetenschappelijk advies raadpleegt de 

Autoriteit belanghebbenden en het 

publiek binnen zes weken met betrekking 

tot de studies ter ondersteuning van 

aanvragen voor een vergunning, teneinde 

vast te stellen of er andere relevante 

wetenschappelijke gegevens of studies 

beschikbaar zijn over het onderwerp 

waarop de aanvraag voor een vergunning 

betrekking heeft. De resultaten van de 

raadpleging, met inbegrip van 

opmerkingen van belanghebbenden, 

worden openbaar gemaakt in een 

technisch verslag dat bij het definitief 

wetenschappelijk advies van de Autoriteit 

wordt gevoegd. In haar definitief 

wetenschappelijk advies geeft de 

Autoriteit aan hoe rekening is gehouden 

met de opmerkingen van 

belanghebbenden." 
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Or. en 

Motivering 

De indiener introduceert een driestappenbenadering om de transparantie van de 

risicobeoordeling te verbeteren op basis van de richtsnoeren inzake EFSA-raadplegingen die 

de Autoriteit reeds gebruikt voor stoffen waarvoor geen officiële aanvraagprocedure moet 

worden uitgevoerd (bv. aspartaam, BPA, cafeïne). Door deze methode te gebruiken, wordt 

gezorgd voor een goed evenwicht tussen de noodzaak om commerciële belangen van 

aanvragers te beschermen en de noodzaak om de transparantie, zichtbaarheid en openheid 

van de wetenschappelijke risicobeoordeling voor belanghebbenden te verbeteren. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Amendement  138 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 39 ter – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a)  maakt de niet-vertrouwelijke 

versie, zoals ingediend door de aanvrager, 

onverwijld openbaar;  

Schrappen  

Or. en 

Motivering 

Wetenschappelijke gegevens en studies, evenals overige informatie ter ondersteuning van 

aanvragen, dienen pas openbaar te worden gemaakt zodra de Autoriteit haar wetenschappelijke 

resultaten bekendmaakt. Anders bestaat het risico dat concurrenten toegang krijgen tot informatie 

over innovatieve producten of productieprocessen. Bovendien bestaat verder het risico op 

politieke beïnvloeding van het proces van de risicobeoordeling. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Amendement  139 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 39 ter – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) stelt de aanvrager schriftelijk in 

kennis van haar voornemen om informatie 

openbaar te maken en de redenen daarvoor, 

voordat de Autoriteit formeel een besluit 

neemt over het verzoek om vertrouwelijke 

behandling. Indien de aanvrager het niet 

eens is met de beoordeling van de 

Autoriteit kan hij binnen twee weken vanaf 

de datum waarop hij in kennis werd gesteld 

van het standpunt van de Autoriteit zijn 

standpunten kenbaar maken of zijn 

aanvraag intrekken; 

c) stelt de aanvrager schriftelijk in 

kennis van haar voornemen om informatie 

openbaar te maken en de redenen daarvoor, 

voordat de Autoriteit formeel een besluit 

neemt over het verzoek om vertrouwelijke 

behandeling. Indien de aanvrager het niet 

eens is met de beoordeling van de 

Autoriteit kan hij binnen één maand vanaf 

de datum waarop hij in kennis werd gesteld 

van het standpunt van de Autoriteit zijn 

standpunten kenbaar maken of zijn 

aanvraag intrekken; 

Or. en 

Motivering 

Aanvragers moeten zich er eerst juridisch van kunnen verzekeren dat de geplande publicatie 

van gegevens geen gevoelige bedrijfsgeheimen in gevaar brengt. Met name kmo's die niet 

over een eigen juridische afdeling beschikken, hebben hiervoor meer tijd nodig. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Amendement  140 

Renate Sommer 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 39 ter – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) maakt eventuele aanvullende 
gegevens en informatie openbaar 

waarvoor het verzoek om vertrouwelijke 

behandeling niet als gerechtvaardigd is 

erkend, ten vroegste twee weken nadat de 

aanvrager in kennis is gesteld van haar 

beslissing, zoals bepaald onder d). 

e) publiceert niet-vertrouwelijke 

gegevens en informatie over de aanvraag 

pas nadat een definitief besluit over het 

verzoek om vertrouwelijke behandeling 

overeenkomstig dit artikel is genomen en 

de Autoriteit haar ontwerp van 

wetenschappelijk advies overeenkomstig 

artikel 38 heeft gepubliceerd. Wanneer 

een aanvrager de aanvraag 

overeenkomstig artikel 39, onder c), 

intrekt, omdat de door de Autoriteit 

geplande publicatie van de informatie 

naar zijn mening te omvangrijk is, maken 

de Autoriteit, de Commissie en de 

lidstaten geen informatie over de 

vergunningsaanvraag openbaar. 

Or. en 

Motivering 

Wetenschappelijke gegevens en studies, evenals overige informatie ter ondersteuning van 

aanvragen, dienen pas openbaar te worden gemaakt zodra de Autoriteit haar ontwerp van 

wetenschappelijk advies overeenkomstig artikel 38 publiceert. 

 

 


