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6.12.2018 A8-0417/158 

Ændringsforslag  158 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 

Betragtning 21 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(21) Undersøgelser, herunder test, som 

virksomhedsledere har forelagt til støtte for 

ansøgninger om godkendelse i henhold til 

Unionens sektorspecifikke 

fødevarelovgivning, er sædvanligvis i 

overensstemmelse med internationalt 

anerkendte principper, som tilvejebringer 

et ensartet grundlag for undersøgelsernes 

kvalitet navnlig for så vidt angår 

resultaternes reproducerbarhed. Der kan 

imidlertid i visse tilfælde opstå problemer 

med at overholde de gældende standarder, 

og derfor er der indført nationale systemer 

til verifikation af en sådan overholdelse. 

Der bør gives et yderligere garantiniveau 

for at forsikre offentligheden om 

undersøgelsernes kvalitet, og der bør 

indføres et forbedret auditsystem, der 

indebærer, at medlemsstaternes kontrol 

med gennemførelsen af disse principper i 

de laboratorier, som gennemfører sådanne 

undersøgelser og test, vil blive verificeret 

af Kommissionen. 

(21) Undersøgelser, herunder test, som 

virksomhedsledere har forelagt til støtte for 

ansøgninger om godkendelse i henhold til 

Unionens sektorspecifikke 

fødevarelovgivning, bør være baseret på 

uafhængig peerevalueret litteratur eller 

være i overensstemmelse med 

internationalt anerkendte standarder og 

principper for god laboratoriepraksis 

(GLP), som tilvejebringer et ensartet 

grundlag for undersøgelsernes kvalitet 

navnlig for så vidt angår resultaternes 

reproducerbarhed. Der kan imidlertid i 

visse tilfælde opstå problemer med at 

overholde de gældende standarder, og 

derfor er der indført nationale systemer til 

verifikation af en sådan overholdelse. Der 

bør gives et yderligere garantiniveau for at 

forsikre offentligheden om 

undersøgelsernes kvalitet, og der bør 

indføres et forbedret auditsystem, der 

indebærer, at Kommissionen verificerer 

den kontrol, som medlemsstaterne eller 

tredjelande i samarbejde med 

Kommissionens direktorat for audit og 

analyse på sundheds- og fødevareområdet 

fører med gennemførelsen af disse 

principper i de laboratorier, som 

gennemfører sådanne undersøgelser og test 

i Unionen og i tredjelande. 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag er baseret på ændringsforslag 21 i ENVI's betænkning og tilpasser 

ordlyden til den pågældende artikel (ÆF 67: "uafhængig peerevalueret litteratur" i stedet for 

"tilgængelig videnskabelig  litteratur"). 
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6.12.2018 A8-0417/159 

Ændringsforslag  159 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 1 – stk. 1 – nr. – litra a (nyt) 

Forordning 178/2002 – artikel 28 – stk. 4 – indledning 

Forordning 178/2002 – artikel 28 – stk. 4 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -a) -a) -a) I den indledende sætning i 

stk. 4 foretages følgende ændringer: 

 "Ekspertpanelerne består af uafhængige 

videnskabsfolk, som forsker aktivt og 

offentliggør deres resultater i 

peerevaluerede videnskabelige 

tidsskrifter." 

Or. en 

Begrundelse 

Den nuværende ordlyd er: "Ekspertpanelerne består af uafhængige videnskabelige 

eksperter". Denne bestemmelse er nødvendig for at sikre et ekspertisegrundlag for EFSA's 

udtalelser. I dag er mange af de "videnskabelige eksperter" tjenestemænd, som nærmest 

aldrig eller kun sjældent har offentliggjort noget. 
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6.12.2018 A8-0417/160 

Ændringsforslag  160 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning 178/2002– artikel 32ea (nyt) 

Forordning 178/2002– artikel 32ea (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b) Følgende artikel 32ea indsættes: 

 "Artikel 32ea 

 Sikkerhedstestning 

 Sikkerhedstestning af produkter, der 

hører under EFSA's mandat, baseres på 

et sæt obligatoriske test, der er defineret 

af autoriteten. Alle undersøgelser baseret 

på såkaldt god laboratoriepraksis skal 

suppleres og verificeres af anden 

uafhængig forskning." 

Or. en 

Begrundelse 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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6.12.2018 A8-0417/161 

Ændringsforslag  161 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning 178/2002– artikel 32e 

Forordning 178/2002– artikel 32e 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Uden at det berører den forpligtelse, som 

ansøgere om godkendelser i henhold til 

fødevarelovgivningen har til at påvise 

sikkerheden ved en genstand, der er 

indgivet til en godkendelsesordning, kan 

Kommissionen i ekstraordinære tilfælde 

anmode autoriteten om at bestille 

videnskabelige undersøgelser med det 

formål at verificere den dokumentation, der 

anvendes i dens risikovurderingsproces. De 

bestilte undersøgelser kan have et bredere 

anvendelsesområde end den 

dokumentation, der er omfattet af 

verifikationen. 

Uden at det berører den forpligtelse, som 

ansøgere om godkendelser i henhold til 

fødevarelovgivningen har til at påvise 

sikkerheden ved en genstand, der er 

indgivet til en godkendelsesordning, kan 

Kommissionen i tilfælde af divergerende 

videnskabelige resultater anmode 

autoriteten om at bestille videnskabelige 

undersøgelser med det formål at verificere 

den dokumentation, der anvendes i dens 

risikovurderingsproces. De bestilte 

undersøgelser kan have et bredere 

anvendelsesområde end den 

dokumentation, der er omfattet af 

verifikationen i risikovurderingsprocessen. 

Verifikationsundersøgelser finansieres via 

bidrag fra ansøgerne til en fælles fond. 

Kommissionen vedtager en delegeret 

retsakt i overensstemmelse med artikel 

57a med henblik på at fastlægge 

retningslinjerne for denne fond. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag bygger på ændringsforslag 69 i ENVI's betænkning og tilføjer de to 

sidste sætninger. Offentlige midler bør ikke bruges til at vurdere produkter/stoffer, hvis 

godkendelse giver ansøgerne en indtjening. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Ændringsforslag  162 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a 

Forordning 178/2002– artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2 

Forordning 178/2002– artikel 38 – stk. 1 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De punkter, der er omhandlet i første 

afsnit, offentliggøres i et særligt afsnit på 

autoritetens websted. Dette afsnit skal være 

let tilgængeligt for offentligheden. Det skal 

være muligt at downloade, udskrive og 

søge i de relevante punkter i et elektronisk 

format. 

De punkter, der er omhandlet i første 

afsnit, offentliggøres i et særligt afsnit på 

autoritetens websted. Dette afsnit skal være 

let tilgængeligt for offentligheden under 

iagttagelse af tydelige tilsagn, der er 

registreret elektronisk af dem, som 

besøger afsnittet, og under iagttagelse af 

foranstaltninger og sanktioner, som er 

effektive og forholdsmæssige og har en 

afskrækkende virkning over for enhver 

form for kommerciel anvendelse. Det skal 

være muligt at downloade, at udskrive med 

et vandmærke for at gøre sporing mulig 

og at søge i de relevante punkter i et 

elektronisk format, som er maskinlæsbart. 

I forbindelse med disse foranstaltninger 

skal der lægges vægt på den kommercielle 

anvendelse af dokumenter og indgivelsen 

af dem. Foranstaltningerne skal udformes 

med henblik på effektivt at beskytte mod 

kommerciel anvendelse af de punkter, der 

er omhandlet i første afsnit, både inden 

for Unionen og i tredjelande. Der gives 

fuld tilladelse til, at de anvendes til 

akademiske og andre ikke-kommercielle 

forskningsformål. 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette ændringsforslag bygger på ændringsforslag 78 i ENVI's betænkning og tilføjer den 

sidste sætning. Det skal præciseres, at videnskabelig forskning ikke falder ind under 

"kommerciel anvendelse", og at forskere frit kan anvende oplysningerne i deres arbejde. 
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6.12.2018 A8-0417/163 

Ændringsforslag  163 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b 

Forordning 178/2002– artikel 38 – stk. 1 a – afsnit 2 

Forordning  178/2002– artikel 38 – stk. 1 a – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Videregivelse af de oplysninger, der er 

nævnt i stk. 1, litra c), betragtes ikke som 

en eksplicit eller implicit tilladelse eller 

licens til de relevante data og oplysninger, 

og til at deres indhold må anvendes, 

reproduceres eller på anden måde udnyttes, 

og Den Europæiske Union kan ikke stilles 

til ansvar for tredjeparters brug heraf." 

Videregivelse af de oplysninger, der er 

nævnt i stk. 1, litra c), betragtes ikke som 

en eksplicit eller implicit tilladelse eller 

licens til de relevante data og oplysninger, 

og til at deres indhold må anvendes 

kommercielt, reproduceres eller på anden 

måde udnyttes til kommercielle formål. 

For at undgå tvivl kan de offentliggjorte 

oplysninger anvendes med henblik på 

offentlig og akademisk kontrol af 

resultaterne, herunder en bedre forståelse 

af de mulige negative virkninger på 

sundhed og miljø, og Den Europæiske 

Union kan ikke stilles til ansvar for 

tredjeparters brug. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag bygger på ændringsforslag 81 i ENVI's betænkning. Det skal sikres, at 

anvendelsen af data ikke begrænses unødvendigt. Derfor er ordene "og akademisk" blevet 

tilføjet og "til dette formål" udeladt. Formålet med at udelade "til dette formål" er at 

præcisere bestemmelsen og beskytte EU mod mulige bekostelige sagsanlæg. Det er 

nødvendigt, at der ikke hersker nogen tvivl om, at EU ikke kan stilles til ansvar for nogen 

form for brug fra tredjeparters side. Den nuværende ordlyd indebærer, at EU kan stilles til 

ansvar, hvis der er tale om anvendelse til kommercielle formål. 

 


