
 

AM\1171409NL.docx  PE623.765v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

5.12.2018 A8-0417/141 

Amendement  141 

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 6 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 39 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Autoriteit kan alleen akkoord 

gaan met vertrouwelijke behandeling met 

betrekking tot de volgende informatie, 

waarvan de openbaarmaking op grond van 

een verifieerbare motivering kan worden 

geacht de betrokken belangen aanzienlijk 

te schaden: 

2. De Autoriteit gaat akkoord met 

vertrouwelijke behandeling met betrekking 

tot de volgende informatie, waarvan de 

openbaarmaking wordt geacht de 

betrokken belangen aanzienlijk te schaden, 

tenzij wordt bewezen dat dit niet het geval 

is: 

Or. en 

Motivering 

In het voorstel van de Commissie wordt de bewijslast omgedraaid voor bepaalde belangrijke 

informatie waarvan reeds geruime tijd in de sectorale EU-wetgeving die onder de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie valt, is erkend dat deze vertrouwelijke 

bedrijfsinformatie (VBI) vormt. Zij doet dit zonder deze significante wijziging toe te lichten. 

Deze ongerechtvaardigde omdraaiing moet worden gecorrigeerd. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Amendement  142 

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 quinquies – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Commissie en de lidstaten 

nemen de nodige maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de door hen in het kader van de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie 

ontvangen informatie waarvoor om 

vertrouwelijke behandeling is gevraagd, 

niet openbaar wordt gemaakt voordat door 

de Autoriteit is beslist over het verzoek om 

vertrouwelijke behandeling en die 

beslissing definitief is geworden. De 

Commissie en de lidstaten nemen ook de 

nodige maatregelen om ervoor te zorgen 

dat informatie waarvoor de Autoriteit 

ermee heeft ingestemd dat deze 

vertrouwelijk moet worden behandeld, niet 

openbaar wordt gemaakt. 

2. De Commissie en de lidstaten 

nemen de nodige maatregelen om ervoor te 

zorgen dat de door hen in het kader van de 

levensmiddelenwetgeving van de Unie 

ontvangen informatie waarvoor om 

vertrouwelijke behandeling is gevraagd, 

niet openbaar wordt gemaakt voordat door 

de Autoriteit is beslist over het verzoek om 

vertrouwelijke behandeling en haar 

ontwerp van wetenschappelijk advies is 

gepubliceerd in overeenstemming met 

artikel 38. De Commissie en de lidstaten 

nemen ook de nodige maatregelen om 

ervoor te zorgen dat informatie waarvoor 

de Autoriteit ermee heeft ingestemd dat 

deze vertrouwelijk moet worden 

behandeld, niet openbaar wordt gemaakt. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Amendement  143 

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 sexies – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In afwijking van lid 1, wordt het 

openbaar maken van de namen en adressen 

van natuurlijke personen die betrokken zijn 

bij proeven op gewervelde dieren of bij het 

verkrijgen van toxicologische informatie 

geacht aanzienlijke schade toe te brengen 

aan de persoonlijke levenssfeer en 

integriteit van die natuurlijke personen; die 

gegevens worden derhalve niet openbaar 

gemaakt, tenzij een hoger openbaar 

belang dit gebiedt. 

2. In afwijking van lid 1, wordt het 

openbaar maken van de namen en adressen 

van natuurlijke personen die betrokken zijn 

bij proeven op gewervelde dieren of bij het 

verkrijgen van toxicologische informatie 

geacht aanzienlijke schade toe te brengen 

aan de persoonlijke levenssfeer en 

integriteit van die natuurlijke personen; die 

gegevens worden derhalve niet openbaar 

gemaakt. 

Or. en 

Motivering 

Dit zinsdeel wordt geschrapt aangezien de term "hoger openbaar belang" niet is gedefinieerd. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Amendement  144 

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 6 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 39 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De lijst van informatie in lid 2 doet 

geen afbreuk aan eventuele specifieke 

levensmiddelenwetgeving van de Unie. 

3. De lijst van informatie in lid 2 belet 

niet dat een verzoek om vertrouwelijke 

behandeling wordt ingediend met 

betrekking tot andere informatie waarvan 

niet op grond van dat lid kan worden 

aangenomen dat deze vertrouwelijk is, en 

doet geen afbreuk aan eventuele specifieke 

levensmiddelenwetgeving van de Unie. 

Or. en 

Motivering 

In het voorstel van de Commissie wordt de informatie ten aanzien waarvan kan worden 

verzocht om vertrouwelijke behandeling, beperkt tot een uitputtende lijst van informatie. Dit 

leidt ertoe dat zij het niet langer toestaat dat de EFSA beslissingen neemt over de 

openbaarmaking om rekening te houden met de individuele omstandigheden van elk geval. 

Dit staat in schril contrast met Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het 

publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die ook van 

toepassing is op documenten die in het bezit zijn van de EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Amendement  145 

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 2 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 2001/18/EG 

Artikel 28 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Indien het terzake bevoegde 

wetenschappelijke comité op grond van 

lid 1 wordt geraadpleegd, maakt het de 

kennisgeving/aanvraag, relevante 

ondersteunende informatie en eventuele 

aanvullende informatie, zoals verstrekt 

door de kennisgever/aanvrager, alsmede 

zijn eigen wetenschappelijke adviezen 

openbaar, overeenkomstig de artikelen 38 

en 39 tot en met 39 septies van 

Verordening (EG) nr. 178/2002, die van 

overeenkomstige toepassing zijn, en 

artikel 25 van deze richtlijn. 

4. Indien het ter zake bevoegde 

wetenschappelijke comité op grond van 

lid 1 wordt geraadpleegd, maakt het de 

kennisgeving/aanvraag, relevante 

ondersteunende informatie en eventuele 

aanvullende informatie, zoals verstrekt 

door de kennisgever/aanvrager, tegelijk 

met zijn ontwerp van wetenschappelijke 

adviezen openbaar, overeenkomstig de 

artikelen 38 en 39 tot en met 39 septies van 

Verordening (EG) nr. 178/2002, die van 

overeenkomstige toepassing zijn, en 

artikel 25 van deze richtlijn. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Amendement  146 

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 3 – alinea 1 – punt 9 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 

Artikel 29 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De EAV maakt de 

vergunningsaanvraag, relevante 

ondersteunende informatie en eventuele 

aanvullende informatie, zoals verstrekt 

door de aanvrager, alsmede haar eigen 

wetenschappelijke adviezen en de adviezen 

van de in artikel 4 van Richtlijn 

2001/18/EG bedoelde bevoegde 

autoriteiten openbaar, overeenkomstig de 

artikelen 38, 39 tot en met 39 septies en 40 

van Verordening (EG) nr. 178/2002 en met 

inachtneming van artikel 30 van deze 

verordening. 

1. De EAV maakt de 

vergunningsaanvraag, relevante 

ondersteunende informatie en eventuele 

aanvullende informatie, zoals verstrekt 

door de aanvrager, alsmede haar eigen 

wetenschappelijke adviezen en de adviezen 

van de in artikel 4 van Richtlijn 

2001/18/EG bedoelde bevoegde 

autoriteiten tegelijk met haar ontwerp van 

wetenschappelijk advies openbaar, 

overeenkomstig de artikelen 38, 39 tot en 

met 39 septies en 40 van Verordening (EG) 

nr. 178/2002 en met inachtneming van 

artikel 30 van deze verordening. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Amendement  147 

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 4 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1831/2003 

Artikel 7 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) waarborgt de toegang van het 

publiek tot de aanvraag en alle door de 

aanvrager verstrekte informatie, 

overeenkomstig artikel 18. 

c) waarborgt de toegang van het 

publiek tot de aanvraag en alle door de 

aanvrager verstrekte informatie, tegelijk 

met de publicatie door de Autoriteit van 

haar ontwerp van wetenschappelijk 

advies, overeenkomstig artikel 18. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Amendement  148 

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 4 – alinea 1– punt 2 

Verordening (EG) nr. 1831/2003 

Artikel 18 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Autoriteit maakt de 

vergunningsaanvraag, relevante 

ondersteunende informatie en eventuele 

aanvullende informatie, zoals verstrekt 

door de aanvrager, alsmede haar eigen 

wetenschappelijke adviezen openbaar, 

overeenkomstig de artikelen 38, 39 tot en 

met 39 septies en 40 van Verordening (EG) 

nr. 178/2002, die van overeenkomstige 

toepassing zijn. 

1. De Autoriteit maakt de 

vergunningsaanvraag, relevante 

ondersteunende informatie en eventuele 

aanvullende informatie, zoals verstrekt 

door de aanvrager, tegelijk met haar 

ontwerp van wetenschappelijke adviezen 

openbaar, overeenkomstig de artikelen 38, 

39 tot en met 39 septies en 40 van 

Verordening (EG) nr. 178/2002, die van 

overeenkomstige toepassing zijn. 

Or. en 



 

AM\1171409NL.docx  PE623.765v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.12.2018 A8-0417/149 

Amendement  149 

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 5 – alinea 1 – punt 1 – letter a 

Verordening (EG) nr. 2065/2003 

Artikel 7 – lid 2 – letter c – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ii) waarborgt de toegang van het 

publiek tot de aanvraag, relevante 

ondersteunende informatie en eventuele 

aanvullende informatie, zoals verstrekt 

door de aanvrager, overeenkomstig de 

artikelen 14 en 15. 

ii) waarborgt de toegang van het 

publiek tot de aanvraag, relevante 

ondersteunende informatie en eventuele 

aanvullende informatie, zoals verstrekt 

door de aanvrager, wanneer zij haar 

ontwerp van wetenschappelijk advies 

publiceert, overeenkomstig de artikelen 14 

en 15. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Amendement  150 

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 5 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 2065/2003 

Artikel 14 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De Autoriteit maakt de 

vergunningsaanvraag, relevante 

ondersteunende informatie en eventuele 

aanvullende informatie, zoals verstrekt 

door de aanvrager, alsmede haar eigen 

wetenschappelijke adviezen openbaar, 

overeenkomstig de artikelen 38, 39 tot en 

met 39 septies en 40 van Verordening (EG) 

nr. 178/2002. 

1. De Autoriteit maakt de 

vergunningsaanvraag, relevante 

ondersteunende informatie en eventuele 

aanvullende informatie, zoals verstrekt 

door de aanvrager, tegelijk met haar 

ontwerp van wetenschappelijke adviezen 

openbaar, overeenkomstig de artikelen 38, 

39 tot en met 39 septies en 40 van 

Verordening (EG) nr. 178/2002. 

Or. en 

 

 


