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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0417/164 

Tarkistus  164 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

39 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

2.

 Elintarviketurvallisuusviranomaine

n voi hyväksyä vain seuraavien tietojen 

luottamuksellisen käsittelyn, jos niiden 

paljastamisen voidaan katsoa 
todennettavissa olevien syiden perusteella 

vahingoittavan merkittävästi asianomaisia 

etuja: 

2.

 Elintarviketurvallisuusviranomaine

n voi hyväksyä vain seuraavien tietojen 

luottamuksellisen käsittelyn, jos 

luottamuksellista käsittelyä koskevassa 

pyynnössä osoitetaan asianmukaisten ja 
todennettavissa olevien syiden perusteella, 

että paljastaminen vahingoittaisi 

nimenomaisesti ja merkittävästi luvan 

hakijan kaupallisia etuja: 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0417/165 

Tarkistus  165 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

39 artikla – 2 kohta – 3 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

3) kaupalliset tiedot, joista käyvät ilmi 

luvan hakijan hankintalähteet, 

markkinaosuudet tai liiketoimintastrategia; 

ja 

3) kaupalliset tiedot, joista käyvät ilmi 

luvan hakijan hankintalähteet, tiedot 

tuleviin tutkimus- ja kehitysstrategioihin 

liittyvistä innovatiivisista ideoista, 

markkinaosuudet tai liiketoimintastrategia; 

ja 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus on kompromissi, jotta kaikki ryhmät voisivat hyväksyä tarkistuksen 85. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0417/166 

Tarkistus  166 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

39 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Edellä olevassa 2 kohdassa 

tarkoitettuja poikkeuksia on tulkittava 

suppeasti. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0417/167 

Tarkistus  167 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

39 b artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) julkaistava viipymättä luvanhakijan 

toimittama ei-luottamuksellinen versio; 

a) julkaistava viipymättä luvanhakijan 

toimittaman hakemuksen ei-

luottamuksellinen versio, jos hakemus 

otetaan käsiteltäväksi; 

Or. en 

Perustelu 

Tarkistus on vaihtoehto esittelijän ehdotukselle julkistaa tiedot vasta, kun 

elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoluonnos on julkaistu. Kun asetuksella pyritään 

parantamaan avoimuutta, ei ole perusteltua, että viranomainen aloittaa työtään ilman, että 

sillä on kattava yleiskuva, myös riippumattomien tutkijoiden tutkimukset. 

Elintarviketurvallisuusviranomainen antaa nykyisin lausuntoluonnoksia vain hyvin harvoissa 

tapauksissa. Niiden vaatiminen yleisenä sääntönä aiheuttaisi viranomaiselle lisätyötä ja 

asettaisi se hankalaan asemaan, jos luonnoksen ja lopullisen lausunnon tulokset poikkeavat 

toisistaan. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0417/168 

Tarkistus  168 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta 

Direktiivi 2001/18/EY 

25 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Sen lisäksi, mitä asetuksen (EY) 

N:o 178/2002 39 artiklan 2 kohdassa 

sovelletaan, ja sen 39 artiklan 3 kohdan 

nojalla, joita sovelletaan soveltuvin osin, 

luottamuksellinen käsittely voidaan 

hyväksyä seuraavien tietojen osalta, 

joiden julkaisemisen voidaan katsoa 

todennettavissa olevien syiden perusteella 

vahingoittavan merkittävästi kyseessä 

olevia etuja: 

Poistetaan. 

a) DNA-sekvenssiä koskevat tiedot, 

lukuun ottamatta muunnostapahtuman 

havaitsemis-, tunnistamis- ja 

kvantifiointimenetelmissä käytettyjä 

sekvenssejä; ja 

 

b) jalostusmallit ja -strategiat.”;  

Or. en 

Perustelu 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 
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confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0417/169 

Tarkistus  169 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 10 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

30 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Sen lisäksi, mitä asetuksen (EY) 

N:o 178/2002 39 artiklan 2 kohdassa 

säädetään, ja sen 39 artiklan 3 kohdan 

nojalla EFSA voi hyväksyä myös 

seuraavien tietojen luottamuksellisen 

käsittelyn, jos niiden paljastamisen 

voidaan katsoa todennettavissa olevien 

syiden perusteella vahingoittavan 

merkittävästi asianomaisia etuja: 

Poistetaan. 

a) DNA-sekvenssiä koskevat tiedot, 

lukuun ottamatta muunnostapahtuman 

havaitsemis-, tunnistamis- ja 

kvantifiointimenetelmissä käytettyjä 

sekvenssejä; ja 

 

b) jalostusmallit ja -strategiat.  

Or. en 

Perustelu 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities.  The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

6.12.2018 A8-0417/170 

Tarkistus  170 

Martin Häusling 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

 

Ehdotus asetukseksi 

8 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

16 artikla 

 
Komission teksti Tarkistus 

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on 

arvioitava viipymättä mahdollinen 

luottamuksellista käsittelyä koskeva pyyntö 

ja julkaistava hakijan 15 artiklan nojalla 

toimittamat tiedot ja mahdolliset muut 

täydentävät tiedot, lukuun ottamatta tietoja, 

joiden luottamuksellista käsittelyä on 

pyydetty ja joiden luottamuksellisen 

käsittelyn 

elintarviketurvallisuusviranomainen on 

hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 178/2002 

38, 39–39 f artiklan ja 40 artiklan nojalla, 

joita sovelletaan soveltuvin osin, ja tämän 

asetuksen 63 artiklan nojalla.”; 

Elintarviketurvallisuusviranomaisen on 

arvioitava viipymättä mahdollinen 

luottamuksellista käsittelyä koskeva pyyntö 

ja julkaistava hakijan 15 artiklan nojalla 

toimittamat tiedot ja mahdolliset muut 

täydentävät tiedot, lukuun ottamatta tietoja, 

joiden luottamuksellista käsittelyä on 

pyydetty ja joiden luottamuksellisen 

käsittelyn 

elintarviketurvallisuusviranomainen on 

hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 178/2002 

38, 39–39 f artiklan ja 40 artiklan nojalla, 

joita sovelletaan soveltuvin osin, ja tämän 

asetuksen 63 artiklan nojalla, jollei niiden 

julkistaminen ole välttämätöntä erittäin 

tärkeän yleisen edun vuoksi.”; 

Or. en 

Perustelu 

Säännös on nykyisen asetuksen 1107/2009 16 artiklasta. Ei ole syytä poistaa sitä uusilla 

säännöillä. 

 


