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5.12.2018 A8-0417/151 

Ändringsförslag  151 

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 6 – led 1 – led a 

Förordning (EG) nr 1935/2004 

Artikel 9 – punkt 1 – 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 

19 och 20.” 

ii) säkerställa allmänhetens tillgång till 

ansökan, relevanta stödjande uppgifter och 

all annan kompletterande information som 

sökanden lämnar, vid samma tidpunkt som 

den offentliggör sitt preliminära 

vetenskapliga yttrande, i enlighet med 

artiklarna 19 och 20.” 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/152 

Ändringsförslag  152 

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 6 – led 2  

Förordning (EG) nr 1935/2004 

Artikel 19 – 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 samt artikel 20 i 

den här förordningen.” 

”1. Myndigheten ska offentliggöra 

ansökan om godkännande, relevanta 

stödjande uppgifter och andra 

kompletterande uppgifter som sökanden 

lämnat in, vid samma tidpunkt som den 

offentliggör sina preliminära 
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 samt artikel 20 i 

den här förordningen.” 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/153 

Ändringsförslag  153 

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 7 – led 2  

Förordning (EG) nr 1331/2008 

Artikel 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Om kommissionen begär ett yttrande från 

myndigheten i enlighet med artikel 3.2 i 

den här förordningen ska myndigheten 

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. Den ska 

även offentliggöra varje begäran om 

yttrande samt eventuella förlängningar av 

tidsfristerna enligt artikel 6.1 i den här 

förordningen.” 

”Om kommissionen begär ett yttrande från 

myndigheten i enlighet med artikel 3.2 i 

den här förordningen ska myndigheten 

offentliggöra ansökan om godkännande, 

relevanta stödjande uppgifter och all annan 

kompletterande information som sökanden 

lämnat in, vid samma tidpunkt som den 

offentliggör sina preliminära 
vetenskapliga yttranden, i enlighet med 

artikel 38, artiklarna 39–39f och artikel 40 

i förordning (EG) nr 178/2002. Den ska 

även offentliggöra varje begäran om 

yttrande samt eventuella förlängningar av 

tidsfristerna enligt artikel 6.1 i den här 

förordningen.” 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/154 

Ändringsförslag  154 

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 9 – led 1 – led b 

Förordning (EU) 2015/2283 

Artikel 10 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”3. Om kommissionen begär ett 

yttrande från Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (nedan kallad 

myndigheten), ska myndigheten säkerställa 

att allmänheten har tillgång till ansökan i 

enlighet med artikel 23 och ska avge ett 

yttrande om huruvida uppdateringen kan 

påverka människors hälsa.” 

”3. Om kommissionen begär ett 

yttrande från Europeiska myndigheten för 

livsmedelssäkerhet (nedan kallad 

myndigheten), ska myndigheten säkerställa 

att allmänheten har tillgång till ansökan i 

enlighet med artikel 23 vid samma 

tidpunkt som den offentliggör sitt 

preliminära yttrande som svar på frågan 

om huruvida uppdateringen kan påverka 

människors hälsa.” 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/155 

Ändringsförslag  155 

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 9 – led 2 

Förordning (EU) 2015/2283 

Artikel 15 – punkt 1 – sista meningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Myndigheten ska säkerställa att 

allmänheten har tillgång till anmälan i 

enlighet med artikel 23.” 

”Myndigheten ska säkerställa att 

allmänheten har tillgång till anmälan i 

enlighet med artikel 23 när den 

offentliggör sin tekniska rapport.” 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/156 

Ändringsförslag  156 

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 9 – led 3 – led b 

Förordning (EU) 2015/2283 

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”Myndigheten ska säkerställa allmänhetens 

tillgång till ansökan, relevanta stödjande 

uppgifter och all annan kompletterande 

information som sökanden lämnar i 

enlighet med artikel 23.” 

”Myndigheten ska säkerställa allmänhetens 

tillgång till de icke-konfidentiella delarna 

av ansökan, relevanta stödjande uppgifter 

och all annan kompletterande information 

som sökanden lämnar såväl som till 

meddelandet om säkerhetsbrister, vid 

samma tidpunkt som den offentliggör sitt 

preliminära vetenskapliga yttrande, i 

enlighet med artikel 23.” 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/157 

Ändringsförslag  157 

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 9 – led 4 

Förordning (EU) 2015/2283 

Artikel 23 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Om kommissionen begär ett 

yttrande från myndigheten i enlighet med 

artiklarna 10.3 och 16 i den här 

förordningen ska myndigheten 

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 och med 

denna artikel.  

1. Om kommissionen begär ett 

yttrande från myndigheten i enlighet med 

artiklarna 10.3 och 16 i den här 

förordningen ska myndigheten 

offentliggöra ansökan om godkännande, 

relevanta stödjande uppgifter och all annan 

kompletterande information som sökanden 

lämnat in, vid samma tidpunkt som den 

offentliggör sitt preliminära vetenskapliga 

yttrande, i enlighet med artikel 38, 

artiklarna 39-39f och artikel 40 i 

förordning (EG) nr 178/2002 och med 

denna artikel.  

Or. en 

 

 


