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6.12.2018 A8-0417/164 

Ändringsförslag  164 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-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 1 – punkt 6 – led 2 

Förordning 178/2002 Artikel 39 – punkt 2 – inledningen 

Förordning 178/2002 Artikel 39 – punkt 2 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Myndigheten får endast godta 

konfidentiell behandling i fråga om 

följande uppgifter, vilkas utlämnande på 

verifierbara skäl kan anses vara till 

betydande skada för berörda intressen: 

2. Myndigheten får endast godta 

konfidentiell behandling i fråga om 

följande uppgifter, förutsatt att begäran 

om konfidentiell behandling visar att ett 
utlämnande, av lämpliga och verifierbara 

skäl, skulle vara till specifik och betydande 

skada för den sökandes kommersiella 

intressen: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/165 

Ändringsförslag  165 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-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 1 – punkt 6 – led 3 

Förordning 178/2002 Artikel 39 – punkt 2 – led 3 

Förordning 178/2002 Artikel 39 – punkt 2 – led 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommersiella uppgifter som 

avslöjar den sökandes anskaffning, 

marknadsandelar eller affärsstrategi. 

3. Kommersiella uppgifter som 

avslöjar den sökandes anskaffning, 

information om innovativa idéer 

relaterade till framtida forsknings- och 

utvecklingsstrategier, marknadsandelar 

eller affärsstrategi. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag är en kompromiss som syftar till att alla grupper ska kunna godta 

ändringsförslag 85. 
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6.12.2018 A8-0417/166 

Ändringsförslag  166 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-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 1 – punkt 6 

Förordning 178/2002 Artikel 39 – punkt 2a (ny) 

Förordning 178/2002 Artikel 39 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. De undantag som avses i punkt 2 

ska tolkas på ett restriktivt sätt. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/167 

Ändringsförslag  167 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-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 1 – punkt 7 

Förordning 178/2002 Artikel 39b – punkt 1 

Förordning 178/2002 Artikel 39b – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Utan dröjsmål offentliggöra den 

icke-konfidentiella version som den 

sökande lämnat in. 

a) Utan dröjsmål offentliggöra den 

icke-konfidentiella versionen av den 

ansökan som den sökande lämnat in, så 

snart denna ansökan har bedömts vara 

godtagbar. 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag ska ses som ett alternativ till föredragandens förslag att endast 

offentliggöra information efter det att Efsa avgett ett utkast till yttrande. I en förordning som 

syftar till att förbättra insynen är det inte motiverat att låta Efsa inleda sitt arbete utan att ha 

full överblick, inbegripet input från oberoende forskare. Dessutom utfärdar Efsa för 

närvarande ytterst sällan endast utkast till yttranden. Att kräva detta som en allmän regel 

skulle inte bara lägga en ytterligare börda på Efsa, men även försätta myndigheten i en 

känslig situation om det skulle förekomma skillnader mellan utkastet och det slutliga 

yttrandet. 
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6.12.2018 A8-0417/168 

Ändringsförslag  168 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-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 2 – punkt 3 – led 2 

Direktiv 2001/18/EG – Artikel 25 – punkt 2 

Direktiv 2001/18/EG – Artikel 25 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utöver vad som anges i artikel 39.2 

i förordning (EG) nr 178/2002 och i 

enlighet med artikel 39.3 i den 

förordningen, som ska gälla i tillämpliga 

delar, får konfidentiell behandling 

beviljas avseende följande uppgifter vilkas 

utlämnande av verifierbara skäl kan 

anses vara till betydande skada för 

berörda intressen: 

utgår 

a) Information om DNA-sekvenser, utom 

för sekvenser som används för 

detektering, identifiering och 

kvantifiering av transformationen. 

 

b) Förädlingsmönster och strategier.  

Or. en 

Motivering 

Ändringarna minskar insynen jämfört med gällande lagstiftning. Ingen information om 

miljöutsläpp eller information som är nödvändig för att förstå hälso- och miljöpåverkan bör 

vara konfidentiell. Det är därför olämpligt att hålla information om ”DNA-sekvenser” och 

”förädlingsmönster” konfidentiell. Båda dessa är relevanta för riskbedömningen. Om 

information om sekvenserna inte utlämnas kan experter inte bedöma riskerna på ett 

oberoende sätt i förhållande till industrin och myndigheterna. Förädlingsmönstret är också 

mycket relevant för riskbedömningen av staplade transformationshändelser. DNA-sekvenser 

ingår i de ”fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaperna för den genetiskt modifierade 

organismen”, dvs. uppgifter som uttryckligen ”inte ska betraktas som konfidentiella” enligt 

den gällande lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer. För närvarande 
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offentliggörs dessutom förädlingsmönster. Den nya bestämmelsen skulle sålunda helt klart 

minska insynen. 
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6.12.2018 A8-0417/169 

Ändringsförslag  169 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-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 3 – punkt 10 – led 2 

Förordning 1829/2003/EG – Artikel 30 – punkt 2 

Förordning 1829/2003/EG – Artikel 30 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Utöver vad som anges i artikel 39.2 

och i enlighet med artikel 39.3 i 

förordning (EG) nr 178/2002 får 

myndigheten också godta konfidentiell 

behandling av följande uppgifter, vilkas 

utlämnande på verifierbara skäl kan 

anses vara till betydande skada för 

berörda intressen: 

utgår 

a) Information om DNA-sekvenser, utom 

för sekvenser som används för 

detektering, identifiering och 

kvantifiering av transformationen. 

 

b) Förädlingsmönster och strategier.  

Or. en 

Motivering 

Ändringarna minskar insynen jämfört med gällande lagstiftning. Ingen information om 

miljöutsläpp eller information som är nödvändig för att förstå hälso- och miljöpåverkan bör 

vara konfidentiell. Det är därför olämpligt att hålla information om ”DNA-sekvenser” och 

”förädlingsmönster” konfidentiell. Båda dessa är relevanta för riskbedömningen. Om 

information om sekvenserna inte utlämnas kan experter inte bedöma riskerna på ett 

oberoende sätt i förhållande till industrin och myndigheterna. Förädlingsmönstret är också 

mycket relevant för riskbedömningen av staplade transformationshändelser. DNA-sekvenser 

ingår i de ”fysikaliska, kemiska och biologiska egenskaperna för den genetiskt modifierade 

organismen”, dvs. uppgifter som uttryckligen ”inte ska betraktas som konfidentiella” enligt 

den gällande lagstiftningen om genetiskt modifierade organismer. För närvarande 
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offentliggörs dessutom förädlingsmönster. Den nya bestämmelsen skulle sålunda helt klart 

minska insynen. 
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6.12.2018 A8-0417/170 

Ändringsförslag  170 

Martin Häusling 

för Verts/ALE-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 8 – punkt 4 

Förordning 1107/2009 – Artikel 16 

Förordning 1107/2009 – Artikel 16 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Myndigheten ska utan dröjsmål bedöma en 

begäran om konfidentiell behandling och 

göra den information som sökanden lämnat 

in enligt artikel 15, inklusive all 

kompletterande information som sökanden 

lämnat in, tillgänglig för allmänheten, med 

undantag av information för vilken 

konfidentiell behandling har begärts och 

beviljats av myndigheten i enlighet med 

artikel 38, artiklarna 39–39f och artikel 40 

i förordning (EG) nr 178/2002, som ska 

gälla i tillämpliga delar, och i enlighet med 

artikel 63 i denna förordning.” 

Myndigheten ska utan dröjsmål bedöma en 

begäran om konfidentiell behandling och 

göra den information som sökanden lämnat 

in enligt artikel 15, inklusive all 

kompletterande information som sökanden 

lämnat in, tillgänglig för allmänheten, med 

undantag av information för vilken 

konfidentiell behandling har begärts och 

beviljats av myndigheten i enlighet med 

artikel 38, artiklarna 39–39f och artikel 40 

i förordning (EG) nr 178/2002, som ska 

gälla i tillämpliga delar, och i enlighet med 

artikel 63 i denna förordning, såvida det 

inte föreligger ett övervägande 

allmänintresse av att informationen 

lämnas ut. 

Or. en 

Motivering 

Denna bestämmelse har tagits från artikel 16 i den gällande förordningen 1107/2009. Det 

finns inga skäl till att utelämna den i de nya bestämmelserna. 

 


