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NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.12.2018 A8-0417/164 

Amendement  164 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 39 – lid 2 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De Autoriteit kan alleen akkoord 

gaan met vertrouwelijke behandeling met 

betrekking tot de volgende informatie, 

waarvan de openbaarmaking op grond 

van een verifieerbare motivering kan 

worden geacht de betrokken belangen 

aanzienlijk te schaden: 

2. De Autoriteit kan alleen akkoord 

gaan met vertrouwelijke behandeling met 

betrekking tot de volgende informatie, en 

mits in het verzoek om vertrouwelijke 

behandeling met toereikende en 
verifieerbare motivering wordt aangetoond 

dat openbaarmaking het commerciële 

belang van de aanvrager specifiek en 

aanzienlijk zou schaden: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/165 

Amendement  165 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 39 – lid 2 – punt 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3) commerciële informatie waaruit 

gegevens over de bevoorrading, 

marktaandelen of bedrijfsstrategie van de 

aanvrager kunnen worden afgeleid; en 

3) commerciële informatie waaruit 

gegevens over de bevoorrading, informatie 

over vernieuwende ideeën in verband met 

toekomstige onderzoeks- en 

ontwikkelingsstrategieën, marktaandelen 

of bedrijfsstrategie van de aanvrager 

kunnen worden afgeleid; en 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld als compromis, om amendement 85 aanvaardbaar te maken voor 

alle fracties. 
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6.12.2018 A8-0417/166 

Amendement  166 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 39 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De in lid 2 bedoelde afwijkingen 

worden restrictief uitgelegd. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/167 

Amendement  167 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

 Artikel 39 ter – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) maakt de niet-vertrouwelijke versie, 

zoals ingediend door de aanvrager, 

onverwijld openbaar; 

a) maakt de niet-vertrouwelijke versie 

van de aanvraag, zoals ingediend door de 

aanvrager, onverwijld openbaar zodra die 

aanvraag ontvankelijk is verklaard; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement moet worden beschouwd als een alternatief voor het voorstel van de 

rapporteur om informatie pas te publiceren op het moment dat de EFSA een ontwerpadvies 

heeft bekendgemaakt. In een verordening die gericht is op grotere transparantie is het 

onaanvaardbaar dat de EFSA moet beginnen werken zonder over een volledig beeld te 

beschikken, waaronder input van onafhankelijke wetenschappers. Bovendien maakt de EFSA 

momenteel slechts uiterst zelden ontwerpadviezen bekend. Als dit als algemene regel wordt 

verplicht, zou dit de Autoriteit niet alleen opzadelen met een bijkomende last, maar zou het de 

EFSA ook in een kwetsbare positie brengen als de resultaten van het ontwerpadvies en het 

eindadvies niet overeenkomen. 
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6.12.2018 A8-0417/168 

Amendement  168 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2001/18/EG 

Artikel 25 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In aanvulling op artikel 39, lid 2, 

van Verordening (EG) nr. 178/2002 en op 

grond van artikel 39, lid 3, van die 

verordening, die van overeenkomstige 

toepassing zijn, kan akkoord worden 

gegaan met vertrouwelijke behandeling 

met betrekking tot de volgende informatie, 

waarvan de openbaarmaking op grond 

van een verifieerbare motivering kan 

worden geacht de betrokken belangen 

aanzienlijk te schaden: 

Schrappen 

a) DNA-sequentie-informatie, met 

uitzondering van sequenties die worden 

gebruikt voor de detectie, identificatie en 

kwantificering van de transformatiestap; 

en 

 

b) teeltpatronen en -strategieën.  

Or. en 

Motivering 

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

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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6.12.2018 A8-0417/169 

Amendement  169 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 3 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EG) nr. 1829/2003 

Artikel 30 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. In aanvulling op het bepaalde in 

artikel 39, lid 2, van Verordening 

nr. 178/2002 en krachtens artikel 39, 

lid 3, van die verordening, kan de 

Autoriteit tevens akkoord gaan met 

vertrouwelijke behandeling voor de 

volgende informatie, waarvan de 

openbaarmaking op grond van een 

verifieerbare motivering kan worden 

geacht de betrokken belangen aanzienlijk 

te schaden: 

Schrappen 

a) DNA-sequentie-informatie, met 

uitzondering van sequenties die worden 

gebruikt voor de detectie, identificatie en 

kwantificering van de transformatiestap; 

en 

 

b) teeltpatronen en -strategieën.  

Or. en 

Motivering 

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

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

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



 

AM\1171406NL.docx  PE631.553v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.12.2018 A8-0417/170 

Amendement  170 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 

Artikel 16 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Autoriteit beoordeelt eventuele 

verzoeken om vertrouwelijkheid 

onverwijld en maakt de informatie die de 

aanvrager uit hoofde van artikel 15 heeft 

verstrekt, alsmede eventuele andere door 

de aanvrager verstrekte aanvullende 

informatie, toegankelijk voor het publiek, 

behalve de informatie waarvoor in 

overeenstemming met de artikelen 38, 39 

tot en met 39 septies en 40 van 

Verordening (EG) nr. 178/2002, die van 

overeenkomstige toepassing zijn, en 

artikel 63 van deze verordening om een 

vertrouwelijke behandeling is verzocht 

waarmee de Autoriteit heeft ingestemd. 

De Autoriteit beoordeelt eventuele 

verzoeken om vertrouwelijkheid 

onverwijld en maakt de informatie die de 

aanvrager uit hoofde van artikel 15 heeft 

verstrekt, alsmede eventuele andere door 

de aanvrager verstrekte aanvullende 

informatie, toegankelijk voor het publiek, 

behalve de informatie waarvoor in 

overeenstemming met de artikelen 38, 39 

tot en met 39 septies en 40 van 

Verordening (EG) nr. 178/2002, die van 

overeenkomstige toepassing zijn, en 

artikel 63 van deze verordening om een 

vertrouwelijke behandeling is verzocht 

waarmee de Autoriteit heeft ingestemd, 

tenzij met de openbaarmaking ervan een 

openbaar belang van een hogere orde is 

gediend. 

Or. en 

Motivering 

Deze bepaling is overgenomen uit artikel 16 van de huidige Verordening (EG) nr. 1107/2009. 

Er is geen reden waarom hier in de nieuwe regels afstand van zou moeten worden gedaan. 

 


