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5.12.2018 A8-0417/132 

Ändringsförslag  132 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

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

Förslag till förordning 

Skäl 25 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(25)  Det är därför nödvändigt att stärka 

insynen i riskbedömningsförfarandet på ett 

proaktivt sätt. Allmänhetens tillgång till 

alla vetenskapliga uppgifter och 

information som ligger till grund för 

ansökningar om godkännanden enligt 

unionens livsmedelslagstiftning, samt 

andra begäranden om vetenskapliga 

produkter, bör säkerställas så tidigt som 

möjligt i riskbedömningsförfarandet. 

Detta bör dock inte påverka befintliga 

immateriella rättigheter eller bestämmelser 

i unionens livsmedelslagstiftning som 

skyddar den investering som görs av 

innovatörer vid insamling av information 

och uppgifter till stöd för ansökningar om 

godkännande.  

(25)  Det är därför nödvändigt att stärka 

insynen i riskbedömningsförfarandet på ett 

proaktivt sätt. Allmänhetens tillgång till 

alla vetenskapliga uppgifter och 

information som ligger till grund för 

ansökningar om godkännanden enligt 

unionens livsmedelslagstiftning, samt 

andra begäranden om vetenskapliga 

produkter, bör säkerställas. Detta bör dock 

inte påverka befintliga immateriella 

rättigheter eller bestämmelser i unionens 

livsmedelslagstiftning som skyddar den 

investering som görs av innovatörer vid 

insamling av information och uppgifter till 

stöd för ansökningar om godkännande. 

Or. en 

Motivering 

Offentliggörandet av information vid tidpunkten för offentliggörandet av myndighetens 

vetenskapliga yttrande tar hänsyn både till allmänhetens tillgång och till skyddet av 

investeringar och immateriella rättigheter. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Ändringsförslag  133 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 

Förordning (EG) nr 178/2002 

Artikel 32b – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. De anmälda uppgifterna ska endast 

offentliggöras i samband med att en 

motsvarande ansökan om godkännande har 

mottagits och efter det att myndigheten har 

beslutat om utlämnande av de åtföljande 

undersökningarna enlighet med artikel 38 

och artiklarna 39–39f. 

3. De anmälda uppgifterna ska endast 

offentliggöras i samband med att en 

motsvarande ansökan om godkännande har 

mottagits och efter det att myndigheten har 

beslutat om utlämnande av de åtföljande 

undersökningarna och offentliggjort sitt 

vetenskapliga yttrande i enlighet med 

artikel 38 och artiklarna 39–39f. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Ändringsförslag  134 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 178/2002 

Artikel 38 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Vetenskapliga uppgifter, 

undersökningar och annan information 

som ligger till grund för ansökningar om 

godkännande enligt unionens 

livsmedelslagstiftning, inklusive 

kompletterande uppgifter som lämnas av 

de sökande, samt andra vetenskapliga 

uppgifter och information till stöd för 

begäranden från Europaparlamentet, 

kommissionen och medlemsstaterna om 

en vetenskaplig produkt, inklusive ett 

vetenskapligt yttrande, med beaktande av 

skyddet för konfidentiella uppgifter och av 

personuppgifter i enlighet med artiklarna 

39–39f. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Artikeln behöver struktureras bättre. Föredraganden skiljer på a) uppgifter som ska 

offentliggöras omedelbart, och b) uppgifter som ska offentliggöras först när det vetenskapliga 

yttrandet från Efsa har antagits. 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.12.2018 A8-0417/135 

Ändringsförslag  135 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 178/2002 

Artikel 38 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) De uppgifter på vilka 

vetenskapliga produkter, däribland 

vetenskapliga yttranden, grundar sig, med 

beaktande av skyddet för konfidentiella 

uppgifter och av personuppgifter i 

enlighet med artiklarna 39–39f. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Artikeln behöver struktureras bättre. Föredraganden skiljer på a) uppgifter som ska 

offentliggöras omedelbart, och b) uppgifter som ska offentliggöras först när det vetenskapliga 

yttrandet från Efsa har antagits. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Ändringsförslag  136 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 178/2002 

Artikel 38 – punkt 1 – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) De råd som myndigheten ger till 

potentiella sökande innan ansökan görs 

enligt artiklarna 32a och 32c. 

utgår  

Or. en 

Motivering 

Artikeln behöver struktureras bättre. Föredraganden skiljer på a) uppgifter som ska 

offentliggöras omedelbart, och b) uppgifter som ska offentliggöras först när det vetenskapliga 

yttrandet från Efsa har antagits.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Ändringsförslag  137 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5a (nytt) 

Förordning (EG) nr 178/2002 

Artikel 38a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Följande artikel ska införas som 

artikel 38a: 

 ”Artikel 38a 

 Enligt Efsas riktlinjer för samråd i syfte 

att öka myndighetens öppenhet gällande 

riskbedömningen måste myndigheten 

följa ett förfarande i tre steg. Först ska 

myndigheten offentliggöra ett preliminärt 

vetenskapligt utlåtande. 

 Vid tidpunkten för offentliggörandet av 

myndighetens preliminära vetenskapliga 

utlåtande ska myndigheten dessutom 

offentliggöra följande uppgifter: 

 a) Vetenskapliga uppgifter, 

undersökningar och annan information 

som ligger till grund för ansökningar om 

godkännande enligt unionens 

livsmedelslagstiftning, inklusive 

kompletterande uppgifter från de 

sökande, samt andra vetenskapliga 

uppgifter och information som 

Europaparlamentet, kommissionen och 

medlemsstaterna begär för ett 

vetenskapligt yttrande, med beaktande av 

skyddet för konfidentiella uppgifter och av 

personuppgiftsskyddet i enlighet med 

artiklarna 39–39f. 
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 b)  Den fullständiga 

ansökningshandlingen, med beaktande av 

skyddet för konfidentiella uppgifter och 

skyddet för personuppgifter i enlighet med 

artiklarna 39-39f. 

 c)  De uppgifter på vilka 

vetenskapliga produkter, däribland 

vetenskapliga yttranden, grundar sig, med 

beaktande av skyddet för konfidentiella 

uppgifter och av personuppgifter i 

enlighet med artiklarna 39–39f. 

 d)  Information om de samråd som 

myndigheten enligt artiklarna 32a och 

32c har haft med de sökande innan 

inlämnandet av deras ansökningar. 

 Senast sex veckor efter offentliggörandet 

av det preliminära utlåtandet ska 

myndigheten samråda med berörda parter 

och allmänheten gällande de studier som 

stöder ansökningarna om godkännande i 

syfte att upptäcka om det finns ytterligare 

relevanta vetenskapliga uppgifter eller 

studier kring det ämne ansökan om 

godkännande gäller. Resultatet av detta 

samråd, inklusive synpunkter från 

berörda parter, ska offentliggöras i en 

teknisk rapport som bifogas myndighetens 

slutgiltiga vetenskapliga yttrande. I sitt 

slutgiltiga vetenskapliga yttrande ska 

myndigheten visa hur de berörda 

parternas synpunkter har hanterats.” 

Or. en 

Motivering 

Författaren föreslår ett förfarande i tre steg i syfte att öka öppenheten gällande 

riskbedömningsförfarandet baserat på de riktlinjer gällande samråd med Efsa som 

myndigheten redan använder för ämnen som inte måste genomgå ett officiellt 

ansökningsförfarande (t.ex. aspartam, bisfenol A eller koffein). Denna metod ger en bra 

balans mellan behovet att skydda sökandens affärsintressen och behovet att öka 

riskbedömningens tydlighet, tillgänglighet och öppenhet gentemot berörda parter. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Ändringsförslag  138 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 7 

Förordning (EG) nr 178/2002 

Artikel 39b – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a)  Utan dröjsmål offentliggöra den 

icke-konfidentiella version som den 

sökande lämnat in.  

utgår  

Or. en 

Motivering 

Vetenskapliga uppgifter och studier samt annan information till stöd för ansökningarna om 

godkännande bör offentliggöras först när myndigheten offentliggör sina vetenskapliga resultat. 

Annars finns det en risk att konkurrenter får tillgång till information om innovativa produktidéer 

eller tillverkningsprocesser. Dessutom finns det en risk för politiskt inflytande på 

riskbedömningsförfarandet. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Ändringsförslag  139 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 7 

Förordning (EG) nr 178/2002 

Artikel 39b – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Skriftligen underrätta sökanden om 

sin avsikt att lämna ut uppgifter och skälen 

för detta, innan myndigheten formellt fattar 

ett beslut om begäran om konfidentiell 

behandling. Om sökanden inte håller med 

om myndighetens bedömning får sökanden 

lämna synpunkter eller dra tillbaka sin 

ansökan inom två veckor från den dag då 

den meddelades myndighetens ståndpunkt. 

c) Skriftligen underrätta sökanden om 

sin avsikt att lämna ut uppgifter och skälen 

för detta, innan myndigheten formellt fattar 

ett beslut om begäran om konfidentiell 

behandling. Om sökanden inte håller med 

om myndighetens bedömning får sökanden 

lämna synpunkter eller dra tillbaka sin 

ansökan inom en månad från den dag då 

den meddelades myndighetens ståndpunkt. 

Or. en 

Motivering 

Om det planerade offentliggörandet av uppgifterna påverkar känsliga affärshemligheter 

måste den sökande under sådana omständigheter först söka juridisk återförsäkring. Särskilt 

små och medelstora företag, som inte har någon egen juridisk avdelning, behöver därför mer 

tid. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Ändringsförslag  140 

Renate Sommer 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan 

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

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 7 

Förordning (EG) nr 178/2002 

Artikel 39b – punkt 1 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) Offentliggöra alla ytterligare 

uppgifter för vilka en begäran om 

konfidentiell behandling inte har godkänts 

som berättigad tidigast två veckor efter det 

att sökanden har meddelats beslutet i 

enlighet med led d. 

e) Offentliggöra icke-konfidentiella 

uppgifter i samband med ansökan först 

när ett slutgiltigt beslut har fattats 

gällande en begäran om konfidentiell 

behandling i enlighet med denna artikel 

och myndigheten har offentliggjort sitt 

preliminära vetenskapliga yttrande i 

enlighet med artikel 38. Om en sökande 

återkallar sin ansökan om godkännande 

enligt artikel 39 c, eftersom sökanden 

anser att myndighetens planerade 

offentliggörande av uppgifterna är för 

omfattande ska myndigheten, 

kommissionen och medlemsstaterna inte 

offentliggöra några uppgifter om ansökan 

om godkännande. 

Or. en 

Motivering 

Vetenskapliga uppgifter och studier samt annan information till stöd för ansökningarna om 

godkännande bör inte offentliggöras förrän myndigheten offentliggör sina vetenskapliga 

resultat i enlighet med artikel 38. 

 

 


