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5.12.2018 A8-0417/141 

Ändringsförslag  141 

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 6 

Förordning (EG) nr 178/2002 

Artikel 39 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Myndigheten får endast godta 

konfidentiell behandling i fråga om 

följande uppgifter, vilkas utlämnande på 

verifierbara skäl kan anses vara till 

betydande skada för berörda intressen: 

2. Myndigheten ska godta 

konfidentiell behandling i fråga om 

följande uppgifter, vilkas utlämnande på 

verifierbara skäl bedöms vara till 

betydande skada för berörda intressen om 

inte motsatsen bevisas: 

Or. en 

Motivering 

Kommissionens förslag vänder på bevisbördan för vissa centrala uppgifter som sedan länge 

anses vara konfidentiell affärsinformation (”affärshemligheter”) i den del av EU:s 

sektorslagstiftning som utgörs av unionens livsmedelslagstiftning. Kommissionen gör detta 

utan att motivera denna väsentliga ändring. Denna omotiverade omkastning av bevisbördan 

bör korrigeras. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Ändringsförslag  142 

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 39d – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Kommissionen och 

medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 

är nödvändiga så att uppgifter som de 

mottagit enligt unionens 

livsmedelslagstiftning för vilka 

konfidentiell behandling har begärts inte 

offentliggörs förrän ett beslut om 

konfidentiell behandling har fattats av 

myndigheten och har blivit slutgiltigt. 

Kommissionen och medlemsstaterna ska 

också vidta de åtgärder som är nödvändiga 

så att uppgifter för vilka konfidentiell 

behandling har beviljats av myndigheten 

inte offentliggörs. 

2. Kommissionen och 

medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som 

är nödvändiga så att uppgifter som de 

mottagit enligt unionens 

livsmedelslagstiftning för vilka 

konfidentiell behandling har begärts inte 

offentliggörs förrän ett beslut om 

konfidentiell behandling har fattats av 

myndigheten och myndighetens utkast till 

vetenskapligt yttrande har offentliggjorts i 

enlighet med artikel 38. Kommissionen 

och medlemsstaterna ska också vidta de 

åtgärder som är nödvändiga så att uppgifter 

för vilka konfidentiell behandling har 

beviljats av myndigheten inte offentliggörs. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Ändringsförslag  143 

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 39e – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Trots vad som sägs i punkt 1, ska 

utlämnandet av namn och adresser till 

fysiska personer som är involverade i tester 

på ryggradsdjur eller erhållandet av 

toxikologisk information anses orsaka 

betydande skada för dessa personers 

privatliv och integritet och får inte 

offentliggöras, såvida det inte finns ett 

övervägande allmänt intresse. 

(2) Trots vad som sägs i punkt 1, ska 

utlämnandet av namn och adresser till 

fysiska personer som är involverade i tester 

på ryggradsdjur eller erhållandet av 

toxikologisk information anses orsaka 

betydande skada för dessa personers 

privatliv och integritet och får inte 

offentliggöras. 

Or. en 

Motivering 

Denna del av meningen ska strykas, eftersom begreppet ”övervägande allmänt intresse” inte 

definierats. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Ändringsförslag  144 

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 6 

Förordning (EG) nr 178/2002 

Artikel 39 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Förteckningen av uppgifter i punkt 

2 får inte påverka tillämpningen av någon 

specifik akt i unionens 

livsmedelslagstiftning. 

3. Förteckningen av uppgifter i punkt 

2 får inte utesluta en begäran om 

konfidentiell behandling av andra 

uppgifter som inte omfattas av presumtion 

om konfidentialitet enligt den punkten 

och får inte påverka tillämpningen av 

någon specifik akt i unionens 

livsmedelslagstiftning. 

Or. en 

Motivering 

Kommissionens förslag minskar omfattningen på den information för vilka konfidentiell 

behandling kan begäras till en uttömmande förteckning över information. Resultatet blir att 

det inte längre är möjligt att i de beslut om offentliggörande som fattas av Efsa ta hänsyn till 

omständigheterna i varje enskilt fall. Detta strider mot förordning (EG) nr 1049/2001 om 

allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar - vilken 

även gäller för handlingar som förvaltas av Efsa. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Ändringsförslag  145 

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 2 – led 4 

Direktiv 2001/18/EG 

Artikel 28 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”4. Om ett samråd har ägt rum med den 

berörda vetenskapliga kommittén i enlighet 

med punkt 1, ska den offentliggöra 

anmälan/ansökan, relevanta stödjande 

uppgifter och eventuella kompletterande 

uppgifter från anmälaren/sökanden samt 

sina vetenskapliga yttranden i enlighet med 

artikel 38 och artiklarna 39–39f i 

förordning (EG) nr 178/2002, som ska 

gälla i tillämpliga delar, samt artikel 25 i 

detta direktiv.” 

”4. Om ett samråd har ägt rum med den 

berörda vetenskapliga kommittén i enlighet 

med punkt 1, ska den offentliggöra 

anmälan/ansökan, relevanta stödjande 

uppgifter och eventuella kompletterande 

uppgifter från anmälaren/sökanden 

samtidigt som sina utkast till vetenskapliga 

yttranden i enlighet med artikel 38 och 

artiklarna 39-39f i förordning (EG) nr 

178/2002, som ska gälla i tillämpliga delar, 

samt artikel 25 i detta direktiv. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Ändringsförslag  146 

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 3 – led 9 

Förordning (EG) nr 1829/2003 

Artikel 29 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”1. Myndigheten ska offentliggöra 

ansökan om godkännande, relevanta 

stödjande uppgifter och andra 

kompletterande uppgifter som sökanden 

lämnat in, samt myndighetens 

vetenskapliga yttranden och yttranden från 

de behöriga myndigheter som avses i 

artikel 4 i direktiv 2001/18/EG, i enlighet 

med artikel 38, artiklarna 39–39f och 

artikel 40 i förordning (EG) nr 178/2002 

och med beaktande av artikel 30 i denna 

förordning. 

”1. Myndigheten ska offentliggöra 

ansökan om godkännande, relevanta 

stödjande uppgifter och andra 

kompletterande uppgifter som sökanden 

lämnat in, samt myndighetens 

vetenskapliga yttranden och yttranden från 

de behöriga myndigheter som avses i 

artikel 4 i direktiv 2001/18/EG, samtidigt 

som den offentliggör sitt utkast till 

vetenskapligt yttrande, i enlighet med 

artikel 38, artiklarna 39–39f och artikel 40 

i förordning (EG) nr 178/2002 och med 

beaktande av artikel 30 i denna förordning 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.12.2018 A8-0417/147 

Ändringsförslag  147 

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 4 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 1831/2003 

Artikel 7 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”c) säkerställa allmänhetens tillgång till 

ansökan och all annan information som 

sökanden lämnar i enlighet med 

artikel 18.” 

”c) säkerställa allmänhetens tillgång till 

ansökan och all annan information som 

sökanden lämnar, samtidigt som 

myndigheten offentliggör sitt utkast till 

vetenskapligt yttrande, i enlighet med 

artikel 18. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Ändringsförslag  148 

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 4 – led 2 

Förordning (EG) nr 1831/2003 

Artikel 18 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Myndigheten ska offentliggöra 

ansökan om godkännande, relevanta 

stödjande uppgifter och andra 

kompletterande uppgifter som sökanden 

lämnat in, samt myndighetens 

vetenskapliga yttranden, i enlighet med 

artikel 38, artiklarna 39–39f och artikel 40 

i förordning (EG) nr 178/2002 som ska 

gälla i tillämpliga delar. 

1. Myndigheten ska offentliggöra 

ansökan om godkännande, relevanta 

stödjande uppgifter och andra 

kompletterande uppgifter som sökanden 

lämnat in, samtidigt som den offentliggör 

sina utkast till vetenskapliga yttranden, i 

enlighet med artikel 38, artiklarna 39-39f 

och artikel 40 i förordning (EG) nr 

178/2002 som ska gälla i tillämpliga delar. 

Or. en 



 

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

SV Förenade i mångfalden SV 

 

5.12.2018 A8-0417/149 

Ändringsförslag  149 

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 5 – led 1 – led a 

Förordning (EG) nr 2065/2003 

Artikel 7 – punkt 2 – led c – led ii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) säkerställa allmänhetens tillgång 

till ansökan, relevanta stödjande uppgifter 

och all annan kompletterande information 

som sökanden lämnar i enlighet med 

artiklarna 14 och 15.” 

ii) när den offentliggör sitt utkast till 

vetenskapligt yttrande, säkerställa 
allmänhetens tillgång till ansökan, 

relevanta stödjande uppgifter och all annan 

kompletterande information som sökanden 

lämnar i enlighet med artiklarna 14 och 

15.” 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Ändringsförslag  150 

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 5 – led 2 

Förordning (EG) nr 2065/2003 

Artikel 14 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Myndigheten ska offentliggöra 

ansökan om godkännande, relevanta 

stödjande uppgifter och all annan 

kompletterande information som sökanden 

lämnat in, samt myndighetens 

vetenskapliga yttranden, i enlighet med 

artikel 38, artiklarna 39–39f och artikel 40 

i förordning (EG) nr 178/2002. 

1. Myndigheten ska offentliggöra 

ansökan om godkännande, relevanta 

stödjande uppgifter och all annan 

kompletterande information som sökanden 

lämnat in samtidigt som den offentliggör 

sina utkast till vetenskapliga yttranden i 

enlighet med artikel 38, artiklarna 39-39f 

och artikel 40 i förordning (EG) nr 

178/2002. 

Or. en 

 

 


