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5.12.2018 A8-0417/151 

Ændringsforslag  151 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1935/2004 

Artikel 9 – stk. 1 – litra c – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) sikrer offentlig adgang til 

ansøgningen, alle relevante understøttende 

oplysninger og eventuelle supplerende 

oplysning fra ansøgeren i 

overensstemmelse med artikel 19 og 20." 

ii) sikrer offentlig adgang til 

ansøgningen, relevante understøttende 

oplysninger og eventuelle supplerende 

oplysninger fra ansøgeren samtidig med, 

at den offentliggør sit forslag til 

videnskabelig udtalelse, i 

overensstemmelse med artikel 19 og 20. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/152 

Ændringsforslag  152 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2  

Forordning (EF) nr. 1935/2004 

Artikel 19 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Autoriteten offentliggør 

ansøgningen om godkendelse, relevante 

understøttende oplysninger og eventuelle 

supplerende oplysninger fra ansøgeren 

samt sine videnskabelige udtalelser i 

overensstemmelse med artikel 38, artikel 

39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 

178/2002, som finder tilsvarende 

anvendelse, og artikel 20 i nærværende 

forordning. 

1. Autoriteten offentliggør 

ansøgningen om godkendelse, relevante 

understøttende oplysninger og eventuelle 

supplerende oplysninger fra ansøgeren 

samtidig med sit forslag til videnskabelige 

udtalelser i overensstemmelse med artikel 

38, artikel 39-39f og artikel 40 i forordning 

(EF) nr. 178/2002, som finder tilsvarende 

anvendelse, og artikel 20 i nærværende 

forordning. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/153 

Ændringsforslag  153 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2  

Forordning (EF) nr. 1331/2008 

Artikel 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis Kommissionen anmoder autoriteten 

om at afgive udtalelse i overensstemmelse 

med artikel 3, stk. 2, i denne forordning 

offentliggør autoriteten ansøgningen om 

godkendelse, relevante understøttende 

oplysninger og eventuelle supplerende 

oplysninger fra ansøgeren samt sine 

videnskabelige udtalelser i 

overensstemmelse med artikel 38, artikel 

39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 

178/2002. Den offentliggør ligeledes 

enhver anmodning om en udtalelse og 

enhver fristforlængelse i henhold til 

artikel 6, stk. 1. 

Hvis Kommissionen anmoder autoriteten 

om at afgive udtalelse i overensstemmelse 

med artikel 3, stk. 2, i denne forordning 

offentliggør autoriteten ansøgningen om 

godkendelse, relevante understøttende 

oplysninger og eventuelle supplerende 

oplysninger fra ansøgeren, samtidig med at 

den offentliggør sit forslag til 
videnskabelige udtalelser, i 

overensstemmelse med artikel 38, artikel 

39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 

178/2002. Den offentliggør ligeledes 

enhver anmodning om en udtalelse og 

enhver fristforlængelse i henhold til 

artikel 6, stk. 1. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/154 

Ændringsforslag  154 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

Forordning (EU) nr. 2015/2283 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis Kommissionen anmoder om 

en udtalelse fra Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet ("EFSA"), 

sikrer EFSA offentlig adgang til 

ansøgningen i overensstemmelse med 

artikel 23 og afgiver udtalelse om, hvorvidt 

ajourføringen kan få virkninger for 

menneskers sundhed. 

3. Hvis Kommissionen anmoder om 

en udtalelse fra Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet ("EFSA"), 

sikrer EFSA offentlig adgang til 

ansøgningen i overensstemmelse med 

artikel 23 samtidig med, at den 

offentliggør sit forslag til udtalelse om 

spørgsmålet om, hvorvidt ajourføringen 

kan få virkninger for menneskers sundhed. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/155 

Ændringsforslag  155 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 2015/2283 

Artikel 15 – stk. 1 – sidste afsnit 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EFSA sikrer offentlig adgang til 

anmeldelsen i henhold til artikel 23. 

EFSA sikrer offentlig adgang til 

anmeldelsen i henhold til artikel 23, når 

den offentliggør sin tekniske rapport. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/156 

Ændringsforslag  156 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3 – litra b 

Forordning (EU) nr. 2015/2283 

Artikel 16 – stk. 2 – sidste afsnit 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

EFSA sikrer offentlig adgang til 

ansøgningen, alle relevante understøttende 

oplysninger og eventuelle supplerende 

oplysning fra ansøgeren i 

overensstemmelse med artikel 23. 

EFSA sikrer offentlig adgang til de 

ikkefortrolige elementer i ansøgningen, 

relevante understøttende oplysninger og 

eventuelle supplerende oplysninger fra 

ansøgeren samt meddelelsen om 

sikkerhedsproblemer, samtidig med at den 

offentliggør sit udkast til sin 

videnskabelige udtalelse i 

overensstemmelse med artikel 23. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/157 

Ændringsforslag  157 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EU) nr. 2015/2283 

Artikel 23 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis Kommissionen anmoder 

EFSA om at afgive udtalelse i 

overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, 

og artikel 16 i denne forordning, 

offentliggør EFSA ansøgningen om 

godkendelse, relevante understøttende 

oplysninger og eventuelle supplerende 

oplysninger fra ansøgeren samt sine 

videnskabelige udtalelser i 

overensstemmelse med artikel 38, artikel 

39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 

178/2002 og nærværende artikel.  

1. Hvis Kommissionen anmoder 

EFSA om at afgive udtalelse i 

overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, 

og artikel 16 i denne forordning, 

offentliggør EFSA ansøgningen om 

godkendelse, relevante understøttende 

oplysninger og eventuelle supplerende 

oplysninger fra ansøgeren, samtidig med at 

den offentliggør sit udkast til 

videnskabelig udtalelse i 

overensstemmelse med artikel 38, artikel 

39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 

178/2002 og nærværende artikel.  

Or. en 

 

 


