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Amendement 64
Martin Häusling

Ontwerpwetgevingsresolutie
Visum 2

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement

– gezien artikel 294, lid 2, en de 
artikelen 43, 114 en 168, lid 4, onder b), 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, op grond waarvan 
het voorstel door de Commissie bij het 
Parlement is ingediend (C8-0144/2018),

– gezien artikel 294, lid 2, en de 
artikelen 43, 114, 168, lid 4, onder b), en 
192, lid 1, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond 
waarvan het voorstel door de Commissie 
bij het Parlement is ingediend (C8-
0144/2018),

Or. en

Motivering

De verlening van vergunningen om genetisch gemodificeerde organismen, planten of dieren 
te kweken of in de omloop te brengen en goedkeuringen van werkzame stoffen in pesticiden 
hebben aanzienlijke gevolgen voor de natuurlijke omgeving en de menselijke gezondheid. De 
bescherming van de menselijke gezondheid maakt deel uit van het milieubeleid van de EU.

Amendement 65
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) In Verordening (EG) nr. 178/2002 
van het Europees Parlement en de Raad20

zijn de algemene beginselen en 
voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving vastgelegd, die 
een gemeenschappelijke basis moeten 
vormen voor maatregelen op het gebied 
van de levensmiddelenwetgeving op zowel 
op het niveau van de Unie als dat van de 
lidstaten. Zij bevat onder meer de bepaling 
dat de levensmiddelenwetgeving gebaseerd 
moet zijn op risicoanalyse, tenzij dit 
wegens de omstandigheden of de aard van 
de maatregel niet toepasselijk is.

(1) In Verordening (EG) nr. 178/2002 
van het Europees Parlement en de Raad20

zijn de algemene beginselen en 
voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving vastgelegd, die 
een gemeenschappelijke basis moeten 
vormen voor maatregelen op het gebied 
van de levensmiddelenwetgeving op zowel 
op het niveau van de Unie als dat van de 
lidstaten. Zij bevat onder meer de bepaling 
dat de levensmiddelenwetgeving gebaseerd 
moet zijn op risicoanalyse, tenzij dit 
wegens de omstandigheden of de aard van 
de maatregel niet toepasselijk is, en ze 
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moet worden aangevuld met het 
voorzorgsbeginsel.

__________________ __________________

20 Verordening (EG) nr. 178/2002 van 
het Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden (PB 
L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

20 Verordening (EG) nr. 178/2002 van 
het Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden (PB 
L 31 van 1.2.2002, blz. 1).

Or. en

Motivering

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 178/2002 is het gebruik van het voorzorgsbeginsel 
vastgelegd voor specifieke omstandigheden waarin wetenschappelijke onzekerheid heerst.

Amendement 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) In de tweede alinea van artikel 2, 
lid 4, onder a), van Richtlijn 2001/110/EG 
inzake honing is bepaald dat indien de 
honing van oorsprong is uit meer dan één 
lidstaat of derde land, de verplichte 
vermelding van de landen van oorsprong 
in voorkomend geval mag worden 
vervangen door een van de volgende 
vermeldingen: "gemengde EG-honing", 
"gemengde niet-EG-honing" of 
"gemengde EG- en niet-EG-honing". De 
vermelding "gemengde EG- en niet-EG-
honing" bevat onvoldoende informatie 
voor de consument.

Or. en
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Amendement 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Nu de kopers steeds beter op de 
hoogte zijn en levensmiddelen uit 
bepaalde landen wantrouwen, gebruiken 
veel honingverpakkers en -handelaren 
deze manier van oorsprongsaanduiding 
momenteel om het werkelijke land van 
herkomst en het aandeel honing in het 
eindproduct uit de verschillende landen in 
kwestie te verbergen.

Or. en

Amendement 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) Het Europees Parlement 
stelt in zijn resolutie van 1 maart 2018 
inzake vooruitzichten en uitdagingen voor 
de bijenteeltsector in de EU dat het "van 
mening [is] dat etiketvermeldingen als 
"gemengde EU-honing", "gemengde 
niet-EU-honing" en met name 
"gemengde EU- en niet-EU-honing" de 
oorsprong van de honing compleet 
verborgen houden voor de consument en 
bijgevolg niet voldoen aan de principes 
van de EU-wetgeving inzake 
consumentenbescherming" (paragraaf 
58), en vraagt derhalve "dat de 
beschrijving "gemengde EU- en niet-EU-
honing" op etiketten wordt vervangen 
door een precieze indicatie van het land of 
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de landen waaruit de in het eindproduct 
gebruikte honing afkomstig is en dat deze 
worden opgelijst in de volgorde die 
overeenkomt met het procentuele aandeel 
in het eindproduct" (paragraaf 59).

Or. en

Amendement 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quinquies) De situatie op de interne 
honingmarkt van de EU is volgens 
vertegenwoordigers van Europese en 
nationale imkerorganisaties verslechterd 
als gevolg van de voortdurende invoer van 
namaakhoning. De EU mag deze situatie 
niet langer tolereren en moet de juiste 
stap voorwaarts zetten, namelijk het 
corrigeren van de 
etiketteringsvoorschriften in 
Richtlijn 2001/110/EG inzake honing.

Or. en

Amendement 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 sexies) De huidige regelgeving 
houdt geen rekening met frauduleuze 
praktijken inzake verwerkte producten, 
zoals koekjes, cornflakes, snoepgoed enz. 
De aanduiding "honing" kan 
consumenten een misleidend beeld geven 
van de daadwerkelijke inhoud van het 
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product in kwestie, aangezien deze 
aanduiding vaak wordt gebruikt wanneer 
veel minder dan 50 % van het 
suikergehalte van het product afkomstig is 
van honing. De voorschriften voor de 
etikettering van levensmiddelen moeten 
derhalve ook op dit gebied worden 
gecorrigeerd.

Or. en

Amendement 71
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij de evaluatie van Verordening 
(EG) nr. 178/200221 (hierna "de 
geschiktheidscontrole van de algemene 
levensmiddelenwetgeving" genoemd) werd 
vastgesteld dat de risicocommunicatie over 
het algemeen niet doeltreffend genoeg 
wordt geacht, hetgeen een weerslag heeft 
op het vertrouwen van de consument in de 
uitkomsten van het risicoanalyseproces.

(3) Bij de evaluatie van Verordening 
(EG) nr. 178/200221 (hierna "de 
geschiktheidscontrole van de algemene 
levensmiddelenwetgeving" genoemd) werd 
vastgesteld dat de risicocommunicatie over 
het algemeen niet doeltreffend genoeg 
wordt geacht, hetgeen een weerslag heeft 
op het vertrouwen van de consument in de 
uitkomsten van het risicoanalyseproces. 
Het vertrouwen van de consument is meer 
in het algemeen afgenomen, aangezien de 
Autoriteit duidelijk is tekortgeschoten bij 
het objectief analyseren van de risico's 
van het gebruik van glyfosaat voor de
menselijke gezondheid door dit product 
als onschadelijk aan te merken, terwijl 
glyfosaat volgens het Internationaal 
Instituut voor Kankeronderzoek 
"waarschijnlijk kankerverwekkend" is.

__________________ __________________

21 Werkdocument van de diensten van 
de Commissie "The REFIT evaluation of 
the General Food Law (Regulation (EC) 
No 178/2002)", SWD(2018)38 final van 
15.1.2018.

21 Werkdocument van de diensten van 
de Commissie "The REFIT evaluation of 
the General Food Law (Regulation (EC) 
No 178/2002)", SWD(2018)38 final van 
15.1.2018.

Or. fr
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Amendement 72
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij de evaluatie van Verordening 
(EG) nr. 178/200221 (hierna "de 
geschiktheidscontrole van de algemene 
levensmiddelenwetgeving" genoemd) werd 
vastgesteld dat de risicocommunicatie over 
het algemeen niet doeltreffend genoeg 
wordt geacht, hetgeen een weerslag heeft 
op het vertrouwen van de consument in de 
uitkomsten van het risicoanalyseproces.

(3) Bij de evaluatie van Verordening 
(EG) nr. 178/200221 (hierna "de 
geschiktheidscontrole van de algemene 
levensmiddelenwetgeving" genoemd) werd 
vastgesteld dat de risicocommunicatie over 
het algemeen niet doeltreffend genoeg 
wordt geacht, hetgeen een weerslag heeft 
op het vertrouwen van de consument in het 
risicoanalyseproces en de verschillende 
belanghebbenden.

__________________ __________________

21 Werkdocument van de diensten van de 
Commissie "The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)", SWD(2018)38 final van 
15.1.2018.

21 Werkdocument van de diensten van de 
Commissie "The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)", SWD(2018)38 final van 
15.1.2018.

Or. en

Amendement 73
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend en 
doorlopend risicocommunicatieproces 
gedurende de risicoanalyse, met 
betrokkenheid van de risicobeoordelaars en 
risicomanagers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau. Dat proces moet 
worden gecombineerd met een open 
dialoog tussen alle belanghebbenden om te 

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend en 
doorlopend risicocommunicatieproces 
gedurende de risicoanalyse, met 
betrokkenheid van de risicobeoordelaars en 
risicomanagers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau. Dat proces moet 
ervoor zorgen dat de burgers opnieuw 
vertrouwen krijgen in het feit dat het 
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zorgen voor coherentie en samenhang 
binnen het risicoanalyseproces.

gehele proces is geschraagd door de 
doelstelling van de verordening, namelijk 
het waarborgen van een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mens en de 
bescherming van de 
consumentenbelangen. Derhalve moet het 
worden gecombineerd met een open 
dialoog tussen alle belanghebbenden, met 
name het publiek, om te zorgen voor 
coherentie, samenhang en verantwoording 
binnen het risicoanalyseproces.

Or. en

Motivering

Om het vertrouwen van het publiek te kunnen terugwinnen, moet in alle communicatie en 
marketing van het proces daadwerkelijke inhoud worden gegeven waarmee wordt aangetoond 
dat de zaken zijn verbeterd. Als dat niet gebeurt, is elke verandering gedoemd om te 
mislukken.

Amendement 74
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend en 
doorlopend risicocommunicatieproces 
gedurende de risicoanalyse, met 
betrokkenheid van de risicobeoordelaars en 
risicomanagers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau. Dat proces moet 
worden gecombineerd met een open 
dialoog tussen alle belanghebbenden om te 
zorgen voor coherentie en samenhang 
binnen het risicoanalyseproces.

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend en 
doorlopend risicocommunicatieproces 
gedurende de risicoanalyse, met 
betrokkenheid van de risicobeoordelaars en 
risicomanagers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau. Dat proces moet 
worden gecombineerd met een open 
dialoog tussen alle belanghebbenden om te 
zorgen voor coherentie en samenhang 
binnen het risicoanalyseproces. Meer in 
het algemeen moet de onafhankelijkheid 
van de deskundigen van de Autoriteit 
grondig worden onderzocht.

Or. fr
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Amendement 75
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend en
doorlopend risicocommunicatieproces 
gedurende de risicoanalyse, met 
betrokkenheid van de risicobeoordelaars en 
risicomanagers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau. Dat proces moet 
worden gecombineerd met een open 
dialoog tussen alle belanghebbenden om te 
zorgen voor coherentie en samenhang 
binnen het risicoanalyseproces.

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend, doorlopend
en inclusief risicocommunicatieproces 
gedurende de risicoanalyse, met 
betrokkenheid van de risicobeoordelaars en 
risicomanagers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau, alsook alle 
belanghebbenden.

Or. en

Amendement 76
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend en 
doorlopend risicocommunicatieproces 
gedurende de risicoanalyse, met 
betrokkenheid van de risicobeoordelaars en 
risicomanagers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau. Dat proces moet 
worden gecombineerd met een open 
dialoog tussen alle belanghebbenden om te 
zorgen voor coherentie en samenhang 
binnen het risicoanalyseproces.

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend en 
doorlopend risicocommunicatieproces 
gedurende de risicoanalyse, met 
betrokkenheid van de risicobeoordelaars en 
risicomanagers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau. Dat proces moet 
worden gecombineerd met een open 
dialoog tussen alle belanghebbenden om 
ervoor te zorgen dat alleen het openbare 
belang prevaleert en dat er
nauwkeurigheid en samenhang aanwezig 
zijn binnen het risicoanalyseproces.

Or. it
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Amendement 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend en
doorlopend risicocommunicatieproces 
gedurende de risicoanalyse, met 
betrokkenheid van de risicobeoordelaars en 
risicomanagers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau. Dat proces moet 
worden gecombineerd met een open 
dialoog tussen alle belanghebbenden om te 
zorgen voor coherentie en samenhang 
binnen het risicoanalyseproces.

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend, doorlopend
en inclusief risicocommunicatieproces 
gedurende de risicoanalyse, met 
betrokkenheid van de risicobeoordelaars en 
risicomanagers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau. Dat proces moet 
worden gecombineerd met een open 
dialoog tussen alle belanghebbenden om 
ervoor te zorgen dat het openbare belang 
prevaleert en om te zorgen voor 
nauwkeurigheid en samenhang binnen het 
risicoanalyseproces.

Or. en

Amendement 78
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bijzondere nadruk moet worden 
gelegd op een coherente, geschikte en 
tijdige uitleg, niet alleen van de resultaten 
van de risicobeoordeling op zich, maar ook 
van de wijze waarop die, in voorkomend 
geval naast andere ter zake dienende 
factoren, worden benut ter onderbouwing
van beslissingen inzake risicomanagement.

(5) Bijzondere nadruk moet worden 
gelegd op een duidelijke, objectieve en 
tijdige openbaarmaking, niet alleen van de 
resultaten van de risicobeoordeling op zich, 
maar ook van gedetailleerde informatie 
over de uitwerking, de bespreking en de 
goedkeuring van beslissingen inzake 
risicomanagement.

Or. en
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Amendement 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bijzondere nadruk moet worden 
gelegd op een coherente, geschikte en 
tijdige uitleg, niet alleen van de resultaten 
van de risicobeoordeling op zich, maar ook 
van de wijze waarop die, in voorkomend 
geval naast andere ter zake dienende 
factoren, worden benut ter onderbouwing 
van beslissingen inzake risicomanagement.

(5) Bijzondere nadruk moet worden 
gelegd op een duidelijke, objectieve en 
tijdige uitleg, niet alleen van de resultaten 
van de risicobeoordeling op zich, maar ook 
van de wijze waarop die, in voorkomend 
geval naast andere ter zake dienende 
factoren, worden benut ter onderbouwing 
van beslissingen inzake risicomanagement.

Or. en

Amendement 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De algemene 
levensmiddelenwetgeving bevat geen 
definitie van "andere ter zake dienende 
factoren" opgenomen met betrekking tot 
de doelstellingen ervan. Dit beginsel moet 
steeds per geval worden toegepast, maar 
aangezien er geen algemene richtsnoeren 
bestaan omtrent de toepassing en de 
interpretatie ervan, vertoont de toepassing 
een gebrek aan samenhang. De 
Commissie moet derhalve algemene 
richtsnoeren opstellen inzake de 
toepassing van dit beginsel.

Or. en

Amendement 81
Anja Hazekamp
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Hiertoe is het noodzakelijk de
algemene doelstellingen en beginselen van 
de risicocommunicatie vast te stellen, 
rekening houdend met de respectieve rollen 
van de risicobeoordelaars en -managers.

(6) Hiertoe is het noodzakelijk de 
algemene doelstellingen en beginselen van 
de risicocommunicatie vast te stellen, 
rekening houdend met de door de burgers 
geuite verwachtingen en de respectieve 
rollen van de risicobeoordelaars en -
managers.

Or. en

Amendement 82
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op basis van deze algemene 
doelstellingen en beginselen moet in nauwe 
samenwerking met de Autoriteit en de 
lidstaten, en na desbetreffende openbare 
raadplegingen, een algemeen plan voor 
risicocommunicatie worden opgesteld.

(7) Op basis van deze algemene 
doelstellingen en beginselen moet in nauwe 
samenwerking met de Autoriteit, de 
lidstaten en hun gezondheidsautoriteiten, 
die vaak onafhankelijker zijn dan de 
Autoriteit, en na desbetreffende openbare 
raadplegingen, een algemeen plan voor 
risicocommunicatie worden opgesteld.

Or. fr

Amendement 83
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In dit algemene plan moeten de (8) In dit algemene plan moeten de 
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voornaamste factoren worden aangewezen 
waarmee rekening moet worden gehouden 
wanneer risicocommunicatieactiviteiten 
worden overwogen, zoals de verschillende 
risiconiveaus, de aard van het risico en de 
mogelijke effecten ervan voor de 
volksgezondheid, de personen, dieren en 
zaken die direct of indirect door het risico 
wordt getroffen, de niveaus van 
blootstelling aan risico's, de mogelijkheden 
voor risicobeheersing en andere factoren 
die van invloed zijn op de risicoperceptie, 
met inbegrip van de urgentie, alsmede het 
toepasselijke wetgevingskader en de 
desbetreffende marktcontext. In het 
algemene plan moeten ook de te gebruiken 
instrumenten en kanalen worden 
aangewezen en passende mechanismen 
worden vastgesteld om een 
samenhangende risicocommunicatie te 
waarborgen.

praktische regelingen worden opgenomen 
voor het beschikbaar stellen aan het 
publiek van de informatie die nodig is om 
een hoog niveau van transparantie te 
waarborgen in het risicobeheerproces. De 
voornaamste factoren moeten worden 
aangewezen waarmee rekening moet 
worden gehouden wanneer 
risicocommunicatieactiviteiten worden 
overwogen, zoals de verschillende 
risiconiveaus, de aard van het risico en de 
mogelijke effecten ervan voor de 
volksgezondheid, de personen, dieren en 
zaken die direct of indirect door het risico 
worden getroffen, de niveaus van 
blootstelling aan risico's, de mogelijkheden 
voor risicobeheersing en andere factoren 
die van invloed zijn op de risicoperceptie, 
met inbegrip van de urgentie, alsmede het 
toepasselijke wetgevingskader en de 
desbetreffende marktcontext. In het 
algemene plan moeten ook de te gebruiken 
instrumenten en kanalen worden 
aangewezen en passende mechanismen 
worden vastgesteld om een doeltreffende
risicocommunicatie te waarborgen.

Or. en

Amendement 84
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In dit algemene plan moeten de 
voornaamste factoren worden aangewezen 
waarmee rekening moet worden gehouden 
wanneer risicocommunicatieactiviteiten 
worden overwogen, zoals de verschillende 
risiconiveaus, de aard van het risico en de 
mogelijke effecten ervan voor de 
volksgezondheid, de personen, dieren en 
zaken die direct of indirect door het risico 
wordt getroffen, de niveaus van 

(8) In dit algemene plan moeten de 
voornaamste factoren worden aangewezen 
waarmee rekening moet worden gehouden 
wanneer risicocommunicatieactiviteiten 
worden overwogen, zoals het gevaar, de 
verschillende risiconiveaus, de aard van het 
risico en de mogelijke effecten ervan voor 
de volksgezondheid, de diergezondheid en 
het milieu, de personen, dieren en zaken 
die direct of indirect door het risico worden
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blootstelling aan risico's, de mogelijkheden 
voor risicobeheersing en andere factoren 
die van invloed zijn op de risicoperceptie, 
met inbegrip van de urgentie, alsmede het 
toepasselijke wetgevingskader en de 
desbetreffende marktcontext. In het 
algemene plan moeten ook de te gebruiken 
instrumenten en kanalen worden 
aangewezen en passende mechanismen 
worden vastgesteld om een 
samenhangende risicocommunicatie te 
waarborgen.

getroffen, de niveaus van blootstelling aan 
risico's, de mogelijkheden voor 
risicominimalisatie of -beheersing en 
andere factoren die van invloed zijn op de 
risicoperceptie, met inbegrip van de 
urgentie, alsmede het al dan niet 
bestaande wetgevingskader. In het 
algemene plan moeten ook de te gebruiken 
instrumenten en kanalen worden 
aangewezen en passende mechanismen 
worden vastgesteld om een 
samenhangende risicocommunicatie te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 85
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In dit algemene plan moeten de 
voornaamste factoren worden aangewezen 
waarmee rekening moet worden gehouden 
wanneer risicocommunicatieactiviteiten 
worden overwogen, zoals de verschillende 
risiconiveaus, de aard van het risico en de 
mogelijke effecten ervan voor de 
volksgezondheid, de personen, dieren en 
zaken die direct of indirect door het risico 
wordt getroffen, de niveaus van 
blootstelling aan risico’s, de mogelijkheden 
voor risicobeheersing en andere factoren 
die van invloed zijn op de risicoperceptie, 
met inbegrip van de urgentie, alsmede het 
toepasselijke wetgevingskader en de 
desbetreffende marktcontext. In het 
algemene plan moeten ook de te gebruiken 
instrumenten en kanalen worden 
aangewezen en passende mechanismen 
worden vastgesteld om een 
samenhangende risicocommunicatie te 
waarborgen.

(8) In dit algemene plan moeten de 
voornaamste factoren worden aangewezen 
waarmee rekening moet worden gehouden 
en de beste manier om er een rangorde in 
aan te brengen wanneer 
risicocommunicatieactiviteiten worden 
overwogen, zoals de verschillende 
risiconiveaus, de aard van het risico en de 
mogelijke effecten ervan voor de 
volksgezondheid, de personen, dieren en 
zaken die direct of indirect door het risico 
wordt getroffen, de niveaus van 
blootstelling aan risico’s, de mogelijkheden 
voor risicobeheersing en andere factoren 
die van invloed zijn op de risicoperceptie, 
met inbegrip van de urgentie, alsmede het 
toepasselijke wetgevingskader en de 
desbetreffende marktcontext. In het 
algemene plan moeten ook de te gebruiken 
instrumenten en kanalen worden 
aangewezen en passende mechanismen 
worden vastgesteld om een 
samenhangende risicocommunicatie te 
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waarborgen.

Or. fr

Amendement 86
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In dit algemene plan moeten de 
voornaamste factoren worden aangewezen 
waarmee rekening moet worden gehouden 
wanneer risicocommunicatieactiviteiten 
worden overwogen, zoals de verschillende 
risiconiveaus, de aard van het risico en de 
mogelijke effecten ervan voor de 
volksgezondheid, de personen, dieren en 
zaken die direct of indirect door het risico 
wordt getroffen, de niveaus van 
blootstelling aan risico's, de mogelijkheden 
voor risicobeheersing en andere factoren 
die van invloed zijn op de risicoperceptie, 
met inbegrip van de urgentie, alsmede het 
toepasselijke wetgevingskader en de 
desbetreffende marktcontext. In het 
algemene plan moeten ook de te gebruiken 
instrumenten en kanalen worden 
aangewezen en passende mechanismen 
worden vastgesteld om een 
samenhangende risicocommunicatie te 
waarborgen.

(8) In dit algemene plan moeten de 
voornaamste factoren worden aangewezen 
waarmee rekening moet worden gehouden 
wanneer risicocommunicatieactiviteiten 
worden overwogen, zoals de verschillende 
risiconiveaus, de aard van het risico en de 
mogelijke effecten ervan voor de 
volksgezondheid, de personen, dieren en 
zaken die direct of indirect door het risico 
worden getroffen, de niveaus van 
blootstelling aan risico's, de mogelijkheden 
voor risicobeheersing, risicobeperkende 
maatregelen en andere factoren die van 
invloed zijn op de risicoperceptie, met 
inbegrip van de urgentie, alsmede het 
toepasselijke wetgevingskader en de 
desbetreffende marktcontext. In het 
algemene plan moeten ook de te gebruiken 
instrumenten en kanalen worden 
aangewezen en passende mechanismen 
worden vastgesteld om een 
samenhangende risicocommunicatie te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 87
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Het vertrouwen van de consument 
in de voedselveiligheid heeft een lelijke 
knauw gekregen door een reeks 
wijdverspreide incidenten. De openbare 
informatie over dergelijke incidenten 
moet worden verbeterd, ook wanneer deze 
het gevolg zijn van mogelijke moedwillige 
schendingen van de toepasselijke 
wetgeving van de Unie via frauduleuze of 
bedrieglijke praktijken.

Or. en

Amendement 88
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Transparantie van het 
risicobeoordelingsproces draagt bij tot een 
grotere legitimiteit van de Autoriteit in de 
ogen van de consumenten en het grote 
publiek bij de vervulling van haar opdracht 
en meer vertrouwen van hen in haar werk, 
en waarborgt een grotere verantwoording 
van de Autoriteit ten opzichte van de 
burgers van de Unie binnen een 
democratisch systeem. Het is derhalve 
essentieel het vertrouwen van het grote 
publiek en andere belanghebbenden in het 
risicoanalyseproces dat de grondslag vormt 
van de levensmiddelenwetgeving van de 
Unie, en met name in de risicobeoordeling, 
te behouden, inclusief de organisatie en 
onafhankelijkheid van de Autoriteit en 
transparantie.

(9) Transparantie van het 
risicobeoordelingsproces draagt bij tot een 
grotere legitimiteit van de Autoriteit in de 
ogen van de consumenten en het grote 
publiek bij de vervulling van haar opdracht 
en meer vertrouwen van hen in haar werk, 
en waarborgt een grotere verantwoording 
van de Autoriteit ten opzichte van de 
burgers van de Unie binnen een 
democratisch systeem. Het is derhalve 
essentieel het vertrouwen van het grote 
publiek en andere belanghebbenden in het 
risicoanalyseproces dat de grondslag vormt 
van de levensmiddelenwetgeving van de 
Unie, en met name in de risicobeoordeling, 
te behouden, inclusief de organisatie en 
onafhankelijkheid van de Autoriteit en 
transparantie. De recente schandalen die 
de reputatie van de Autoriteit hebben 
aangetast, met name voor wat haar 
onafhankelijkheid betreft, zorgen ervoor 
dat deze doelstelling van "vertrouwen van 
het grote publiek" moeilijk kan worden 
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verwezenlijkt.

Or. fr

Amendement 89
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Transparantie van het 
risicobeoordelingsproces draagt bij tot een 
grotere legitimiteit van de Autoriteit in de 
ogen van de consumenten en het grote 
publiek bij de vervulling van haar opdracht 
en meer vertrouwen van hen in haar werk, 
en waarborgt een grotere verantwoording 
van de Autoriteit ten opzichte van de 
burgers van de Unie binnen een 
democratisch systeem. Het is derhalve 
essentieel het vertrouwen van het grote 
publiek en andere belanghebbenden in 
het risicoanalyseproces dat de grondslag 
vormt van de levensmiddelenwetgeving 
van de Unie, en met name in de 
risicobeoordeling, te behouden, inclusief 
de organisatie en onafhankelijkheid van 
de Autoriteit en transparantie.

(9) Het verbeteren van de transparantie 
van het risicobeoordelingsproces zou 
bijdragen tot een grotere legitimiteit van 
de Autoriteit in de ogen van de 
consumenten en het grote publiek bij de 
vervulling van haar opdracht en meer 
vertrouwen van hen in haar werk, en zou
een grotere verantwoording van de 
Autoriteit ten opzichte van de burgers van 
de Unie binnen een democratisch systeem
waarborgen.

Or. en

Amendement 90
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Transparantie van het 
risicobeoordelingsproces draagt bij tot een 
grotere legitimiteit van de Autoriteit in de 
ogen van de consumenten en het grote 

(9) Het gebrek aan transparantie van 
het risicobeoordelingsproces heeft 
bijgedragen tot een verlies aan legitimiteit 
van de Autoriteit in de ogen van de 
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publiek bij de vervulling van haar opdracht 
en meer vertrouwen van hen in haar werk, 
en waarborgt een grotere verantwoording 
van de Autoriteit ten opzichte van de 
burgers van de Unie binnen een 
democratisch systeem. Het is derhalve 
essentieel het vertrouwen van het grote 
publiek en andere belanghebbenden in het 
risicoanalyseproces dat de grondslag vormt 
van de levensmiddelenwetgeving van de 
Unie, en met name in de risicobeoordeling, 
te behouden, inclusief de organisatie en 
onafhankelijkheid van de Autoriteit en 
transparantie.

consumenten en het grote publiek bij de 
vervulling van haar opdracht en heeft hun
vertrouwen in haar werk uitgehold, en 
heeft de Autoriteit geen grotere 
verantwoordingsplicht gegeven ten 
opzichte van de burgers van de Unie 
binnen een democratisch systeem. Het is 
derhalve essentieel het vertrouwen van het 
grote publiek en andere belanghebbenden 
in het risicoanalyseproces dat de grondslag 
vormt van de levensmiddelenwetgeving 
van de Unie, en met name in de 
risicobeoordeling, te herstellen, inclusief 
de werking en onafhankelijkheid van de 
Autoriteit en transparantie.

Or. en

Amendement 91
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Transparantie van het 
risicobeoordelingsproces draagt bij tot een 
grotere legitimiteit van de Autoriteit in de 
ogen van de consumenten en het grote 
publiek bij de vervulling van haar opdracht 
en meer vertrouwen van hen in haar werk, 
en waarborgt een grotere verantwoording 
van de Autoriteit ten opzichte van de 
burgers van de Unie binnen een 
democratisch systeem. Het is derhalve 
essentieel het vertrouwen van het grote 
publiek en andere belanghebbenden in het 
risicoanalyseproces dat de grondslag vormt 
van de levensmiddelenwetgeving van de 
Unie, en met name in de risicobeoordeling, 
te behouden, inclusief de organisatie en 
onafhankelijkheid van de Autoriteit en 
transparantie.

(9) Transparantie van het 
risicobeoordelingsproces draagt bij tot de
legitimiteit van de Autoriteit in de ogen 
van de consumenten en het grote publiek 
bij de vervulling van haar opdracht en meer 
vertrouwen van hen in haar werk, en 
waarborgt een grotere verantwoording van 
de Autoriteit ten opzichte van de burgers 
van de Unie binnen een democratisch 
systeem. Het is derhalve essentieel het 
vertrouwen van het grote publiek en andere 
belanghebbenden in het 
risicoanalyseproces dat de grondslag vormt 
van de levensmiddelenwetgeving van de 
Unie, en met name in de risicobeoordeling, 
te herstellen, inclusief de organisatie en 
onafhankelijkheid van de Autoriteit en 
transparantie.

Or. en
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Amendement 92
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het is passend de samenstelling van 
de raad van bestuur van de Autoriteit aan te 
passen aan de gemeenschappelijke aanpak 
voor gedecentraliseerde agentschappen, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
verklaring van het Europees Parlement, de 
Raad van de Europese Unie en de Europese 
Commissie van 2012 over de 
gedecentraliseerde agentschappen22.

(10) Het is passend de samenstelling van 
de raad van bestuur van de Autoriteit aan te 
passen aan de gemeenschappelijke aanpak 
voor gedecentraliseerde agentschappen, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
verklaring van het Europees Parlement, de 
Raad van de Europese Unie en de Europese 
Commissie van 2012 over de 
gedecentraliseerde agentschappen22, maar 
daarbij moet wel een duidelijke scheiding 
tussen risicobeoordeling en 
risicomanagement worden behouden.

__________________ __________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_n
l.pdf

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_n
l.pdf

Or. en

Amendement 93
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De ervaring leert dat de rol van de 
raad van bestuur van de Autoriteit is 
toegespitst op administratieve en financiële 
aspecten en geen gevolgen voor de 
onafhankelijkheid van de 
wetenschappelijke werkzaamheden van de 
Autoriteit. Het is derhalve passend om 
vertegenwoordigers van alle lidstaten in de 

(11) De ervaring leert dat de rol van de 
raad van bestuur van de Autoriteit, naast 
risicobeoordelingen ook is toegespitst op 
administratieve en financiële aspecten en 
geen gevolgen voor de onafhankelijkheid 
van de wetenschappelijke werkzaamheden 
van de Autoriteit. Het is derhalve passend 
om vertegenwoordigers van alle lidstaten, 
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raad van bestuur van de Autoriteit op te 
nemen, waarbij moet worden bepaald dat 
die vertegenwoordigers moeten beschikken 
over ervaring, met name op het gebied van 
risicobeoordeling.

alsook van de Commissie en het 
Parlement in de raad van bestuur van de 
Autoriteit op te nemen, waarbij moet 
worden bepaald dat die 
vertegenwoordigers moeten beschikken 
over ervaring, met name op het gebied van 
risicobeoordeling, en dat er geen sprake is 
van enige belangenverstrengeling.

Or. en

Motivering

Noodzakelijke aanpassing om rekening te houden met de benoemde personen van de 
Commissie en het Parlement, zoals door de Commissie voorgesteld in artikel 21, lid 1 bis, 
onder c). Daarnaast wordt lidstaten gevraagd leden te benoemen met een grote 
deskundigheid op het gebied van risicobeoordeling met betrekking tot de voedselveiligheid en 
op het gebied van wetgeving en beleid met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen, 
zoals is bepaald in artikel 8, lid 2, onder c). Het is derhalve misleidend om enkel de 
administratieve en financiële aspecten te belichten.

Amendement 94
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De ervaring leert dat de rol van de 
raad van bestuur van de Autoriteit is 
toegespitst op administratieve en financiële 
aspecten en geen gevolgen heeft voor de 
onafhankelijkheid van de 
wetenschappelijke werkzaamheden van de 
Autoriteit. Het is derhalve passend om 
vertegenwoordigers van alle lidstaten in de 
raad van bestuur van de Autoriteit op te 
nemen, waarbij moet worden bepaald dat 
die vertegenwoordigers moeten beschikken 
over ervaring, met name op het gebied van 
risicobeoordeling.

(11) De ervaring leert dat de rol van de 
raad van bestuur van de Autoriteit is 
toegespitst op administratieve en financiële 
aspecten en geen gevolgen heeft voor de 
onafhankelijkheid van de 
wetenschappelijke werkzaamheden van de 
Autoriteit. Het is passend om 
vertegenwoordigers van alle lidstaten in de 
raad van bestuur van de Autoriteit op te 
nemen, waarbij moet worden bepaald dat 
die vertegenwoordigers moeten beschikken 
over ervaring, met name op het gebied van 
risicobeoordeling.

Or. fr
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Amendement 95
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij het selecteren van de raad van 
bestuur moeten de hoogste graad van 
bekwaamheid en relevante ervaring op een 
breed terrein van de vertegenwoordigers 
van de lidstaten, de Commissie en het 
Europees Parlement vooropstaan.

(12) Bij het selecteren van de raad van 
bestuur moeten de hoogste graad van 
bekwaamheid, onpartijdigheid, 
onafhankelijkheid, afwezigheid van 
belangenverstrengeling en relevante 
ervaring op een breed terrein van de 
vertegenwoordigers van de lidstaten, de 
Commissie, het Europees Parlement en het 
maatschappelijk middenveld vooropstaan.

Or. en

Motivering

Het Europees Parlement is een politieke structuur. Het is derhalve noodzakelijk dat de 
benoemde personen worden onderworpen aan de regels met betrekking tot onpartijdigheid en 
belangenverstrengeling.

Amendement 96
Nicola Caputo

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij het selecteren van de raad van 
bestuur moeten de hoogste graad van 
bekwaamheid en relevante ervaring op een 
breed terrein van de vertegenwoordigers 
van de lidstaten, de Commissie en het 
Europees Parlement vooropstaan.

(12) Bij het selecteren van de leden van
de raad van bestuur uit de 
vertegenwoordigers van de lidstaten, de 
Commissie en het Europees Parlement,
moeten de hoogste graad van bekwaamheid 
en toewijding aan de bescherming van de 
volksgezondheid en het milieu, en
relevante ervaring op een breed terrein 
vooropstaan.

Or. it
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Amendement 97
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving zijn 
bepaalde tekortkomingen aan het licht 
gekomen wat betreft het vermogen van de 
Autoriteit om op de lange termijn haar 
hoge niveau van deskundigheid te 
handhaven. Meer in het bijzonder daalde 
het aantal gegadigden dat solliciteerde naar 
posities als leden van de wetenschappelijke 
panels. Het systeem moet derhalve worden 
verstevigd en de lidstaten moeten een 
actievere rol spelen om te waarborgen dat 
een voldoende grote groep deskundigen 
beschikbaar is die aan de behoeften van de 
risicobeoordeling van de Unie kan voldoen 
wat betreft een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid, 
onafhankelijkheid en multidisciplinaire 
expertise.

(13) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving zijn 
bepaalde tekortkomingen aan het licht 
gekomen wat betreft het vermogen van de 
Autoriteit om op de lange termijn haar 
hoge niveau van deskundigheid te 
handhaven. Meer in het bijzonder daalde 
het aantal gegadigden dat solliciteerde naar 
posities als leden van de wetenschappelijke 
panels. Het systeem moet derhalve worden 
verstevigd en de lidstaten moeten een 
actievere rol spelen om te waarborgen dat 
een voldoende grote groep deskundigen 
beschikbaar is die aan de behoeften van de 
risicobeoordeling van de Unie kan voldoen 
wat betreft een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid, 
onafhankelijkheid en multidisciplinaire 
expertise, zonder dat er afbreuk wordt 
gedaan aan de kwaliteit en het niveau van 
de deskundigheid binnen de nationale 
gezondheidsautoriteiten.

Or. fr

Amendement 98
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving zijn 
bepaalde tekortkomingen aan het licht 
gekomen wat betreft het vermogen van de 
Autoriteit om op de lange termijn haar 
hoge niveau van deskundigheid te 

(13) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving zijn 
bepaalde tekortkomingen aan het licht 
gekomen wat betreft het vermogen van de 
Autoriteit om op de lange termijn haar 
hoge niveau van deskundigheid te 
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handhaven. Meer in het bijzonder daalde 
het aantal gegadigden dat solliciteerde naar 
posities als leden van de wetenschappelijke 
panels. Het systeem moet derhalve worden 
verstevigd en de lidstaten moeten een 
actievere rol spelen om te waarborgen dat 
een voldoende grote groep deskundigen 
beschikbaar is die aan de behoeften van de 
risicobeoordeling van de Unie kan voldoen 
wat betreft een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid, 
onafhankelijkheid en multidisciplinaire 
expertise.

handhavendoor middel van deskundig 
personeel. Meer in het bijzonder daalde het 
aantal gegadigden dat solliciteerde naar 
posities als leden van de wetenschappelijke 
panels, en de reden voor deze daling moet 
worden onderzocht. Het systeem moet 
gegadigden aanmoedigen te solliciteren
en de lidstaten moeten een actievere rol 
spelen om te waarborgen dat een 
voldoende grote groep deskundigen 
beschikbaar is die aan de behoeften van de 
risicobeoordeling van de Unie kan voldoen 
wat betreft een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid, 
onafhankelijkheid en multidisciplinaire 
expertise.

Or. en

Amendement 99
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving zijn 
bepaalde tekortkomingen aan het licht 
gekomen wat betreft het vermogen van de 
Autoriteit om op de lange termijn haar 
hoge niveau van deskundigheid te 
handhaven. Meer in het bijzonder daalde 
het aantal gegadigden dat solliciteerde naar 
posities als leden van de wetenschappelijke 
panels. Het systeem moet derhalve worden 
verstevigd en de lidstaten moeten een 
actievere rol spelen om te waarborgen dat 
een voldoende grote groep deskundigen 
beschikbaar is die aan de behoeften van de 
risicobeoordeling van de Unie kan voldoen 
wat betreft een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid, 
onafhankelijkheid en multidisciplinaire 
expertise.

(13) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving zijn 
bepaalde tekortkomingen aan het licht 
gekomen wat betreft de capaciteit van de 
Autoriteit om op de lange termijn haar 
hoge niveau van deskundigheid te 
handhaven. Meer in het bijzonder daalde 
het aantal gegadigden dat solliciteerde naar 
posities als leden van de wetenschappelijke 
panels. De lidstaten moeten de 
verspreiding van de oproepen van de 
Autoriteit tot het indienen van blijken van 
belangstelling voor lidmaatschap van de 
wetenschappelijke panels en het 
wetenschappelijk comité ondersteunen om 
te waarborgen dat een voldoende grote 
groep deskundigen beschikbaar is die aan 
de behoeften van de risicobeoordeling van 
de Unie kan voldoen wat betreft een hoog 
niveau van wetenschappelijke 
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deskundigheid, onafhankelijkheid en 
multidisciplinaire expertise.

Or. en

Amendement 100
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving zijn 
bepaalde tekortkomingen aan het licht 
gekomen wat betreft het vermogen van de 
Autoriteit om op de lange termijn haar 
hoge niveau van deskundigheid te 
handhaven. Meer in het bijzonder daalde 
het aantal gegadigden dat solliciteerde naar 
posities als leden van de wetenschappelijke 
panels. Het systeem moet derhalve worden 
verstevigd en de lidstaten moeten een 
actievere rol spelen om te waarborgen dat 
een voldoende grote groep deskundigen 
beschikbaar is die aan de behoeften van de 
risicobeoordeling van de Unie kan voldoen 
wat betreft een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid, 
onafhankelijkheid en multidisciplinaire 
expertise.

(13) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving zijn 
bepaalde tekortkomingen aan het licht 
gekomen wat betreft het vermogen van de 
Autoriteit om op de lange termijn haar 
hoge niveau van deskundigheid te 
handhaven. Meer in het bijzonder daalde 
het aantal gegadigden dat solliciteerde naar 
posities als leden van de wetenschappelijke 
panels. Het systeem moet derhalve worden 
verstevigd en de lidstaten moeten een 
actievere rol spelen om te waarborgen dat 
een voldoende grote groep onafhankelijke
deskundigen beschikbaar is die aan de 
behoeften van de risicobeoordeling van de 
Unie kan voldoen wat betreft een hoog 
niveau van wetenschappelijke 
deskundigheid, onafhankelijkheid en 
multidisciplinaire expertise.

Or. en

Amendement 101
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzicht van 

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzichte van 



PE627.781v01-00 26/162 AM\1162805NL.docx

NL

risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de benoeming van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
lidstaten, hun selectie door de uitvoerend 
directeur van de Autoriteit en hun 
benoeming door de raad van bestuur van de 
Autoriteit op strenge criteria berusten die 
de uitmuntendheid en onafhankelijkheid 
van de deskundigen garanderen, en 
tegelijkertijd ook de vereiste 
multidisciplinaire expertise van elk panel 
waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang is dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, te verdedigen, 
een rol speelt bij de selectie en benoeming 
van die wetenschappelijke deskundigen. 
Ook moeten aanvullende maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de wetenschappelijke deskundigen 
beschikken over de middelen om 
onafhankelijk op te kunnen treden.

risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de benoeming van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
lidstaten, hun selectie door de uitvoerend 
directeur van de Autoriteit en hun 
benoeming door de raad van bestuur van de 
Autoriteit op strenge criteria berusten die 
de uitmuntendheid en onafhankelijkheid 
van de deskundigen garanderen, en 
tegelijkertijd ook de vereiste 
multidisciplinaire expertise van elk panel 
waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, te verdedigen, 
een rol speelt bij de selectie en benoeming 
van die wetenschappelijke deskundigen. 
Ook moeten aanvullende maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de wetenschappelijke deskundigen 
beschikken over de middelen om 
onafhankelijk op te kunnen treden. 
Aangezien de Autoriteit verantwoordelijk 
is voor de beoordeling van producten in 
verschillende sectoren, met name 
landbouw, voeding en gezondheid, is het 
bovendien van belang dat de leden van het 
desbetreffende panel over de nodige 
deskundigheid beschikken om de 
veiligheid en doeltreffendheid van een 
bepaald onderwerp te beoordelen. Bij de 
beoordeling moet met name rekening 
worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van het onderwerp in kwestie 
en moet een geschikte methode voor een 
correcte beoordeling worden vastgesteld, 
waarbij de meest geschikte aanpak wordt 
gehanteerd naar gelang het soort 
onderwerp, dat anders zal zijn indien het 
gaat om door chemische synthese 
verkregen geïsoleerde verbindingen of 
natuurlijke complexe stoffen.

Or. en
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Motivering

De kenmerken van natuurlijke stoffen verschillen van die van geïsoleerde chemische 
verbindingen. Aangezien bedrijven bereid zijn te investeren in studies die de doeltreffendheid 
en de veiligheid van hun uit natuurlijke stoffen vervaardigde producten aantonen, moet het 
panel dat verantwoordelijk is voor de beoordeling over de relevante deskundigheid 
beschikken om ervoor te zorgen dat in de vastgestelde criteria rekening wordt gehouden met 
de kenmerken van die stoffen, en moet het passende normen vaststellen waar er op 
internationaal niveau geen relevante of toereikende normen bestaan.

Amendement 102
Simona Bonafè

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzicht van 
risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de benoeming van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
lidstaten, hun selectie door de uitvoerend 
directeur van de Autoriteit en hun 
benoeming door de raad van bestuur van de 
Autoriteit op strenge criteria berusten die 
de uitmuntendheid en onafhankelijkheid 
van de deskundigen garanderen, en 
tegelijkertijd ook de vereiste 
multidisciplinaire expertise van elk panel 
waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang is dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, te verdedigen, 
een rol speelt bij de selectie en benoeming 
van die wetenschappelijke deskundigen. 
Ook moeten aanvullende maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de wetenschappelijke deskundigen 
beschikken over de middelen om 
onafhankelijk op te kunnen treden.

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzichte van 
risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de benoeming van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
lidstaten, hun selectie door de uitvoerend 
directeur van de Autoriteit en hun 
benoeming door de raad van bestuur van de 
Autoriteit op strenge criteria berusten die 
de uitmuntendheid en onafhankelijkheid 
van de deskundigen garanderen, en 
tegelijkertijd ook de vereiste 
multidisciplinaire expertise van elk panel 
waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, te verdedigen, 
een rol speelt bij de selectie en benoeming 
van die wetenschappelijke deskundigen. 
Ook moeten aanvullende maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de wetenschappelijke deskundigen 
beschikken over de middelen om 
onafhankelijk op te kunnen treden. Het is 
van belang dat de leden van het 
desbetreffende panel over de nodige 
deskundigheid beschikken om de 
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veiligheid en doeltreffendheid van een 
bepaald onderwerp te beoordelen. Bij de 
beoordeling moet met name rekening 
worden gehouden met de specifieke 
kenmerken van de stof in kwestie en moet 
een geschikte methode worden 
vastgesteld, waarbij de meest geschikte 
aanpak wordt gehanteerd naar gelang het 
soort stof.

Or. en

Amendement 103
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzicht van 
risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de benoeming van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
lidstaten, hun selectie door de uitvoerend 
directeur van de Autoriteit en hun 
benoeming door de raad van bestuur van de 
Autoriteit op strenge criteria berusten die 
de uitmuntendheid en onafhankelijkheid 
van de deskundigen garanderen, en 
tegelijkertijd ook de vereiste 
multidisciplinaire expertise van elk panel 
waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang is dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, te verdedigen, 
een rol speelt bij de selectie en benoeming 
van die wetenschappelijke deskundigen. 
Ook moeten aanvullende maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de wetenschappelijke deskundigen 
beschikken over de middelen om 
onafhankelijk op te kunnen treden.

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzichte van 
risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de selectie van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
uitvoerend directeur van de Autoriteit en 
hun benoeming door de raad van bestuur 
van de Autoriteit op strenge criteria, zoals 
de afwezigheid van banden met de sector,
berusten die de uitmuntendheid en 
onafhankelijkheid van de deskundigen 
garanderen, en tegelijkertijd ook de 
vereiste multidisciplinaire expertise van elk 
panel waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, te verdedigen, 
een rol speelt bij de selectie en benoeming 
van die wetenschappelijke deskundigen. Er
moeten maatregelen, waaronder afdoende 
financiële compensatie, worden getroffen 
om ervoor te zorgen dat de 
wetenschappelijke deskundigen beschikken 
over de middelen om onafhankelijk op te 
kunnen treden en om voldoende tijd te 
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kunnen besteden aan hun taken op het 
gebied van risicobeoordeling ten behoeve 
van de Autoriteit.

Or. en

Amendement 104
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzicht van 
risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de benoeming van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
lidstaten, hun selectie door de uitvoerend 
directeur van de Autoriteit en hun 
benoeming door de raad van bestuur van de 
Autoriteit op strenge criteria berusten die 
de uitmuntendheid en onafhankelijkheid 
van de deskundigen garanderen, en 
tegelijkertijd ook de vereiste 
multidisciplinaire expertise van elk panel 
waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang is dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het 
onafhankelijke karakter van haar expertise, 
te verdedigen, een rol speelt bij de selectie 
en benoeming van die wetenschappelijke 
deskundigen. Ook moeten aanvullende 
maatregelen worden getroffen om ervoor te 
zorgen dat de wetenschappelijke 
deskundigen beschikken over de middelen 
om onafhankelijk op te kunnen treden.

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzichte van 
risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de benoeming van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
lidstaten, hun selectie door de uitvoerend 
directeur van de Autoriteit en hun 
benoeming door de raad van bestuur van de 
Autoriteit op strenge criteria berusten die 
de uitmuntendheid, integriteit en 
onafhankelijkheid van de deskundigen 
garanderen, en tegelijkertijd ook de 
vereiste multidisciplinaire expertise van elk 
panel waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang dat de uitvoerend 
directeur, die de wettelijke 
vertegenwoordiger van de EFSA is en die 
verantwoordelijk is voor de taken van de 
Autoriteit, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, een rol speelt 
bij de selectie en benoeming van die 
wetenschappelijke deskundigen. Ook 
moeten aanvullende maatregelen worden 
getroffen om ervoor te zorgen dat de 
wetenschappelijke deskundigen beschikken 
over de middelen om onafhankelijk op te 
kunnen treden.

Or. en
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Amendement 105
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzicht van 
risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de benoeming van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
lidstaten, hun selectie door de uitvoerend 
directeur van de Autoriteit en hun 
benoeming door de raad van bestuur van de 
Autoriteit op strenge criteria berusten die 
de uitmuntendheid en onafhankelijkheid 
van de deskundigen garanderen, en 
tegelijkertijd ook de vereiste 
multidisciplinaire expertise van elk panel 
waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang is dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, te verdedigen, 
een rol speelt bij de selectie en benoeming 
van die wetenschappelijke deskundigen. 
Ook moeten aanvullende maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de wetenschappelijke deskundigen 
beschikken over de middelen om 
onafhankelijk op te kunnen treden.

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzicht van 
risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de benoeming van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
lidstaten, hun selectie door de uitvoerend 
directeur van de Autoriteit en hun 
benoeming door de raad van bestuur van de 
Autoriteit op strenge criteria berusten die 
de uitmuntendheid en onafhankelijkheid 
van de deskundigen garanderen, en 
tegelijkertijd ook de vereiste 
multidisciplinaire expertise van elk panel 
waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang is dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, te verdedigen, 
een rol speelt bij de selectie en benoeming 
van die wetenschappelijke deskundigen. 
Ook moeten aanvullende maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de wetenschappelijke deskundigen 
beschikken over de middelen om 
onafhankelijk op te kunnen treden en 
belangenconflicten zo veel mogelijk 
worden vermeden.

Or. fr

Amendement 106
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 14
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzicht van 
risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de benoeming van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
lidstaten, hun selectie door de uitvoerend 
directeur van de Autoriteit en hun 
benoeming door de raad van bestuur van de 
Autoriteit op strenge criteria berusten die 
de uitmuntendheid en onafhankelijkheid 
van de deskundigen garanderen, en 
tegelijkertijd ook de vereiste 
multidisciplinaire expertise van elk panel 
waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang is dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, te verdedigen, 
een rol speelt bij de selectie en benoeming 
van die wetenschappelijke deskundigen. 
Ook moeten aanvullende maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de wetenschappelijke deskundigen 
beschikken over de middelen om 
onafhankelijk op te kunnen treden.

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzichte van 
risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de selectie van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
uitvoerend directeur van de Autoriteit en 
hun benoeming door de raad van bestuur 
van de Autoriteit op strenge criteria 
berusten die de uitmuntendheid en 
onafhankelijkheid van de deskundigen 
garanderen, en tegelijkertijd ook de 
vereiste multidisciplinaire expertise van elk 
panel waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, te verdedigen, 
een rol speelt bij de selectie en benoeming 
van die wetenschappelijke deskundigen. 
Ook moeten aanvullende maatregelen 
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de wetenschappelijke deskundigen 
beschikken over de middelen om 
onafhankelijk op te kunnen treden en om 
voldoende tijd te kunnen besteden aan 
hun taken op het gebied van 
risicobeoordeling ten behoeve van de 
Autoriteit.

Or. en

Amendement 107
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is van essentieel belang om de 
efficiënte werking van de Autoriteit te 
waarborgen en de duurzaamheid van 
haar expertise te verbeteren. Het is 

Schrappen
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derhalve noodzakelijk de ondersteuning 
door de Autoriteit en de lidstaten van de 
werkzaamheden van de wetenschappelijke 
panels van de Autoriteit te versterken. 
Meer in het bijzonder moet de Autoriteit 
de organisatie van de voorbereidende 
werkzaamheden ter ondersteuning van de 
taken van het panel op zich nemen, onder 
meer door het personeel van de Autoriteit 
of nationale wetenschappelijke 
organisaties uit het netwerk van de 
Autoriteit te verzoeken voorbereidende 
wetenschappelijke adviezen op te stellen 
die door de panels collegiaal worden 
getoetst en worden aangenomen.

Or. en

Motivering

Het gevaar bestaat dat het de gewoonte wordt dat de EFSA de adviezen uitbrengt waarvan 
wordt verwacht dat ze door de wetenschappelijke panels automatisch worden goedgekeurd. 
Dit is onaanvaardbaar omdat het het hele idee van onafhankelijke wetenschappelijke 
deskundigen die wetenschappelijke adviezen uitbrengen, zoals is vastgesteld in artikel 28, 
ondermijnt.

Amendement 108
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is van essentieel belang om de 
efficiënte werking van de Autoriteit te 
waarborgen en de duurzaamheid van haar 
expertise te verbeteren. Het is derhalve 
noodzakelijk de ondersteuning door de 
Autoriteit en de lidstaten van de 
werkzaamheden van de wetenschappelijke 
panels van de Autoriteit te versterken. 
Meer in het bijzonder moet de Autoriteit de 
organisatie van de voorbereidende 
werkzaamheden ter ondersteuning van de 
taken van het panel op zich nemen, onder 
meer door het personeel van de Autoriteit 

(15) Het is van essentieel belang om de 
efficiënte werking van de Autoriteit te 
waarborgen en de duurzaamheid van haar 
expertise te verbeteren. Het is derhalve 
noodzakelijk de ondersteuning door de 
Autoriteit en de lidstaten van de 
werkzaamheden van de wetenschappelijke 
panels van de Autoriteit te versterken. 
Meer in het bijzonder moet de Autoriteit de 
organisatie van de voorbereidende 
werkzaamheden ter ondersteuning van de 
taken van het panel op zich nemen, onder 
meer door het personeel van de Autoriteit 
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of nationale wetenschappelijke organisaties 
uit het netwerk van de Autoriteit te 
verzoeken voorbereidende 
wetenschappelijke adviezen op te stellen 
die door de panels collegiaal worden 
getoetst en worden aangenomen.

of nationale wetenschappelijke organisaties 
uit het netwerk van de Autoriteit te 
verzoeken voorbereidende 
wetenschappelijke adviezen op te stellen 
die door de panels collegiaal worden 
getoetst en worden aangenomen. Dit mag 
geen afbreuk doen aan de 
onafhankelijkheid van de
wetenschappelijke beoordelingen van de 
Autoriteit.

Or. en

Amendement 109
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Het is van essentieel belang om de 
efficiënte werking van de Autoriteit te 
waarborgen en de duurzaamheid van haar 
expertise te verbeteren. Het is derhalve 
noodzakelijk de ondersteuning door de 
Autoriteit en de lidstaten van de 
werkzaamheden van de wetenschappelijke 
panels van de Autoriteit te versterken. 
Meer in het bijzonder moet de Autoriteit de 
organisatie van de voorbereidende 
werkzaamheden ter ondersteuning van de 
taken van het panel op zich nemen, onder 
meer door het personeel van de Autoriteit
of nationale wetenschappelijke 
organisaties uit het netwerk van de 
Autoriteit te verzoeken voorbereidende 
wetenschappelijke adviezen op te stellen 
die door de panels collegiaal worden 
getoetst en worden aangenomen.

(15) Het is van essentieel belang om de 
efficiënte werking van de Autoriteit te 
waarborgen en de duurzaamheid van haar 
expertise te verbeteren. Het is derhalve 
noodzakelijk de ondersteuning door de 
Autoriteit en de lidstaten van de 
werkzaamheden van de wetenschappelijke 
panels van de Autoriteit te versterken. 
Meer in het bijzonder moet de Autoriteit de 
organisatie van de voorbereidende 
werkzaamheden ter ondersteuning van de 
taken van het panel op zich nemen, onder 
meer door het personeel van de Autoriteit 
te verzoeken voorbereidende 
wetenschappelijke adviezen op te stellen 
die door de panels collegiaal worden 
getoetst en worden aangenomen.

Or. en

Amendement 110
Mireille D'Ornano
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De vergunningsprocedures zijn 
gebaseerd op het beginsel dat het aan de 
verzoekende partij is om aan te tonen dat 
het voorwerp van een 
vergunningsprocedure voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften van de Unie, 
uitgaande van de wetenschappelijke kennis 
waarover zij beschikt. Dit beginsel berust 
op de veronderstelling dat de 
volksgezondheid beter wordt beschermd 
wanneer de bewijslast bij de aanvrager ligt, 
aangezien die moet aantonen dat een 
bepaalde zaak veilig is voordat deze in de 
handel wordt gebracht, terwijl anders de 
overheidsinstanties aan zouden moeten 
tonen dat een zaak onveilig is teneinde 
deze van de markt te weren. Bovendien 
zou overheidsgeld niet mogen worden 
gebruikt om dure studies in opdracht te 
geven, die uiteindelijk het bedrijfsleven 
zullen helpen een product in de handel te 
brengen. Op basis van dit beginsel en 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten, zijn aanvragers verplicht ter 
ondersteuning van aanvragen voor een 
vergunning krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
relevante studies, met inbegrip van tests, in 
te dienen om de veiligheid en soms ook de 
werkzaamheid van een zaak aan te tonen.

(16) De vergunningsprocedures zijn 
gebaseerd op het beginsel dat het aan de 
verzoekende partij is om aan te tonen dat 
het voorwerp van een 
vergunningsprocedure voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften van de Unie, 
uitgaande van de wetenschappelijke kennis 
waarover zij beschikt. Dit beginsel berust 
op de veronderstelling dat de 
volksgezondheid beter wordt beschermd 
wanneer de bewijslast bij de aanvrager ligt, 
aangezien die moet aantonen dat een 
bepaalde zaak veilig is voordat deze in de 
handel wordt gebracht, terwijl anders de 
overheidsinstanties aan zouden moeten 
tonen dat een zaak onveilig is teneinde 
deze van de markt te weren. Bovendien 
zou overheidsgeld niet mogen worden 
gebruikt om dure studies in opdracht te 
geven, die uiteindelijk het bedrijfsleven 
zullen helpen een product in de handel te 
brengen. Op basis van dit beginsel en 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten, zijn aanvragers verplicht ter 
ondersteuning van aanvragen voor een 
vergunning krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
relevante studies, met inbegrip van tests, in 
te dienen om de veiligheid en soms ook de 
werkzaamheid van een zaak aan te tonen. 
De Autoriteit moet desalniettemin in staat 
zijn om zelf de nodige onderzoeken uit te 
voeren om aan te tonen dat een zaak niet 
veilig is wanneer er twijfels rijzen over de 
veiligheid of werkzaamheid van de zaak 
nadat deze in de handel werd gebracht.

Or. fr

Amendement 111
Anja Hazekamp
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De vergunningsprocedures zijn 
gebaseerd op het beginsel dat het aan de 
verzoekende partij is om aan te tonen dat 
het voorwerp van een 
vergunningsprocedure voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften van de Unie, 
uitgaande van de wetenschappelijke kennis
waarover zij beschikt. Dit beginsel berust 
op de veronderstelling dat de 
volksgezondheid beter wordt beschermd 
wanneer de bewijslast bij de aanvrager ligt, 
aangezien die moet aantonen dat een 
bepaalde zaak veilig is voordat deze in de 
handel wordt gebracht, terwijl anders de 
overheidsinstanties aan zouden moeten 
tonen dat een zaak onveilig is teneinde 
deze van de markt te weren. Bovendien 
zou overheidsgeld niet mogen worden 
gebruikt om dure studies in opdracht te 
geven, die uiteindelijk het bedrijfsleven 
zullen helpen een product in de handel te 
brengen. Op basis van dit beginsel en 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten, zijn aanvragers verplicht ter 
ondersteuning van aanvragen voor een 
vergunning krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
relevante studies, met inbegrip van tests, in 
te dienen om de veiligheid en soms ook de 
werkzaamheid van een zaak aan te tonen.

(16) De vergunningsprocedures zijn 
gebaseerd op het beginsel dat het aan de 
verzoekende partij is om aan te tonen dat 
het voorwerp van een 
vergunningsprocedure voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften van de Unie, 
uitgaande van de wetenschappelijke kennis 
waarover zij beschikt. Dit beginsel berust 
op de veronderstelling dat de 
volksgezondheid, de diergezondheid en 
het milieu beter worden beschermd 
wanneer de bewijslast bij de aanvrager ligt, 
aangezien die moet aantonen dat een 
bepaalde zaak veilig is voordat deze in de 
handel wordt gebracht, terwijl anders de 
overheidsinstanties aan zouden moeten 
tonen dat een zaak onveilig is teneinde 
deze van de markt te weren. Bovendien 
zou overheidsgeld niet mogen worden 
gebruikt om dure studies in opdracht te 
geven, die uiteindelijk het bedrijfsleven 
zullen helpen een product in de handel te 
brengenen het in een relatief voordelige 
positie te plaatsen ten opzichte van de 
concurrentie. Op basis van dit beginsel en 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten, zijn aanvragers verplicht ter 
ondersteuning van aanvragen voor een 
vergunning krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
relevante, verifieerbare en betrouwbare
studies, met inbegrip van tests, in te dienen 
om de veiligheid en soms ook de 
werkzaamheid van een zaak aan te tonen.

Or. en

Amendement 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De vergunningsprocedures zijn 
gebaseerd op het beginsel dat het aan de 
verzoekende partij is om aan te tonen dat 
het voorwerp van een 
vergunningsprocedure voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften van de Unie, 
uitgaande van de wetenschappelijke kennis 
waarover zij beschikt. Dit beginsel berust 
op de veronderstelling dat de 
volksgezondheid beter wordt beschermd 
wanneer de bewijslast bij de aanvrager ligt, 
aangezien die moet aantonen dat een 
bepaalde zaak veilig is voordat deze in de 
handel wordt gebracht, terwijl anders de 
overheidsinstanties aan zouden moeten 
tonen dat een zaak onveilig is teneinde 
deze van de markt te weren. Bovendien 
zou overheidsgeld niet mogen worden 
gebruikt om dure studies in opdracht te 
geven, die uiteindelijk het bedrijfsleven 
zullen helpen een product in de handel te 
brengen. Op basis van dit beginsel en 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten, zijn aanvragers verplicht ter 
ondersteuning van aanvragen voor een 
vergunning krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
relevante studies, met inbegrip van tests, in 
te dienen om de veiligheid en soms ook de 
werkzaamheid van een zaak aan te tonen.

(16) De vergunningsprocedures zijn 
gebaseerd op het beginsel dat het aan de 
verzoekende partij is om aan te tonen dat 
het voorwerp van een 
vergunningsprocedure voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften van de Unie, 
uitgaande van de wetenschappelijke kennis 
waarover zij beschikt. Dit beginsel berust 
op de veronderstelling dat de 
volksgezondheid beter wordt beschermd 
wanneer de bewijslast bij de aanvrager ligt, 
aangezien die moet aantonen dat een 
bepaalde zaak veilig is voordat deze in de 
handel wordt gebracht, terwijl anders de 
overheidsinstanties aan zouden moeten 
tonen dat een zaak onveilig is teneinde 
deze van de markt te weren. Bovendien 
zou overheidsgeld niet mogen worden 
gebruikt om dure studies in opdracht te 
geven, die uiteindelijk het bedrijfsleven 
zullen helpen een product in de handel te 
brengen. Op basis van dit beginsel en 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten, zijn aanvragers verplicht ter 
ondersteuning van aanvragen voor een 
vergunning krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
relevante en gevalideerde studies, met 
inbegrip van tests die zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met internationale 
normen en goede laboratoriumpraktijken 
(GLP), in te dienen om de veiligheid en 
soms ook de werkzaamheid van een zaak 
aan te tonen.

Or. en

Amendement 113
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 17



AM\1162805NL.docx 37/162 PE627.781v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er gelden bepalingen voor de 
inhoud van vergunningsaanvragen. Het is 
van essentieel belang dat de bij de 
Autoriteit met het oog op de uitvoering van 
een risicobeoordeling ingediende 
vergunningsaanvraag aan de toepasselijke 
specificaties voldoet, om de best mogelijke 
wetenschappelijke beoordeling door de 
Autoriteit te waarborgen. Aanvragers – en 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen – hebben niet altijd een 
duidelijk begrip van deze specificaties. Het 
zou derhalve passend zijn als de Autoriteit 
een potentiële aanvrager op diens verzoek 
adviseert over de toepasselijke regels en de 
vereiste inhoud van een 
vergunningaanvraag voordat die aanvraag 
formeel wordt ingediend, waarbij zij echter 
niet treedt in de opzet van de in te dienen 
studies, waarvoor de aanvrager 
verantwoordelijk blijft. Met het oog op de 
transparantie van dit proces moeten de 
adviezen van de Autoriteit openbaar 
worden gemaakt.

(17) Er gelden bepalingen voor de 
inhoud van vergunningsaanvragen. Het is 
van essentieel belang dat de bij de 
Autoriteit met het oog op de uitvoering van 
een risicobeoordeling ingediende 
vergunningsaanvraag aan de toepasselijke 
specificaties voldoet, om de best mogelijke 
wetenschappelijke beoordeling door de 
Autoriteit te waarborgen. Aanvragers – en 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen – hebben niet altijd een 
duidelijk begrip van deze specificaties. Het 
zou derhalve passend zijn als de Autoriteit 
een potentiële aanvrager op diens verzoek 
adviseert over de toepasselijke regels en de 
vereiste inhoud van een 
vergunningaanvraag voordat die aanvraag 
formeel wordt ingediend, waarbij zij echter 
niet treedt in de opzet van de in te dienen 
studies, waarvoor de aanvrager 
verantwoordelijk blijft. Met het oog op de 
transparantie van dit proces moeten de 
adviezen van de Autoriteit openbaar 
worden gemaakt. Uiterlijk 36 maanden na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
moet de Commissie het effect van deze 
besprekingen voorafgaand aan indiening 
op de werking van de Autoriteit evalueren. 
Daarbij moeten met name het effect op de 
toewijzing van de middelen van de 
Autoriteit en de onafhankelijkheid van de 
Autoriteit worden geëvalueerd.

Or. en

Amendement 114
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er gelden bepalingen voor de (17) De bepalingen voor de inhoud van 
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inhoud van vergunningsaanvragen. Het is 
van essentieel belang dat de bij de 
Autoriteit met het oog op de uitvoering van 
een risicobeoordeling ingediende 
vergunningsaanvraag aan de toepasselijke 
specificaties voldoet, om de best mogelijke
wetenschappelijke beoordeling door de 
Autoriteit te waarborgen. Aanvragers – en 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen – hebben niet altijd een 
duidelijk begrip van deze specificaties. Het 
zou derhalve passend zijn als de Autoriteit 
een potentiële aanvrager op diens verzoek 
adviseert over de toepasselijke regels en de 
vereiste inhoud van een 
vergunningaanvraag voordat die aanvraag 
formeel wordt ingediend, waarbij zij echter 
niet treedt in de opzet van de in te dienen 
studies, waarvoor de aanvrager 
verantwoordelijk blijft. Met het oog op de 
transparantie van dit proces moeten de 
adviezen van de Autoriteit openbaar 
worden gemaakt.

vergunningsaanvragen moeten worden 
gecontroleerd en zodanig worden 
geformuleerd dat de
vergunningsaanvraag voldoet aan de 
hoogste normen op het gebied van 
transparantie en betrouwbaarheid. Het is 
van essentieel belang dat de bij de 
Autoriteit met het oog op de uitvoering van 
een risicobeoordeling ingediende 
vergunningsaanvraag aan de toepasselijke 
specificaties voldoet, om de best mogelijke 
wetenschappelijke beoordeling door de 
Autoriteit te waarborgen. Aanvragers – en 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen – hebben niet altijd een 
duidelijk begrip van deze specificaties. Het 
zou derhalve passend zijn als de Autoriteit 
een potentiële aanvrager op diens verzoek 
adviseert over de toepasselijke regels en de 
vereiste inhoud van een 
vergunningaanvraag voordat die aanvraag 
formeel wordt ingediend, waarbij zij echter 
niet treedt in de opzet van de in te dienen 
studies, waarvoor de aanvrager 
verantwoordelijk blijft. Met het oog op de 
transparantie van dit proces en de toegang 
tot praktische informatie over de 
samenstelling van de aanvraag waar 
iedereen baat bij heeft, worden de 
adviezen van de Autoriteit openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 115
Lukas Mandl

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er gelden bepalingen voor de 
inhoud van vergunningsaanvragen. Het is 
van essentieel belang dat de bij de 
Autoriteit met het oog op de uitvoering van 
een risicobeoordeling ingediende 

(17) Er gelden bepalingen voor de 
inhoud van vergunningsaanvragen. Het is 
van essentieel belang dat de bij de 
Autoriteit met het oog op de uitvoering van 
een risicobeoordeling ingediende 
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vergunningsaanvraag aan de toepasselijke 
specificaties voldoet, om de best mogelijke 
wetenschappelijke beoordeling door de 
Autoriteit te waarborgen. Aanvragers — en 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen — hebben niet altijd een 
duidelijk begrip van deze specificaties. Het 
zou derhalve passend zijn als de Autoriteit 
een potentiële aanvrager op diens verzoek 
adviseert over de toepasselijke regels en de 
vereiste inhoud van een 
vergunningaanvraag voordat die aanvraag 
formeel wordt ingediend, waarbij zij 
echter niet treedt in de opzet van de in te 
dienen studies, waarvoor de aanvrager 
verantwoordelijk blijft. Met het oog op de 
transparantie van dit proces moeten de 
adviezen van de Autoriteit openbaar 
worden gemaakt.

vergunningsaanvraag aan de toepasselijke 
specificaties voldoet, om de best mogelijke 
wetenschappelijke beoordeling door de 
Autoriteit te waarborgen. Aanvragers — en 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen — hebben niet altijd een 
duidelijk begrip van deze specificaties. Het 
zou derhalve passend zijn als de Autoriteit 
een potentiële aanvrager op diens verzoek
adviseert over de toepasselijke regels en de 
vereiste inhoud van een 
vergunningaanvraag voordat die aanvraag 
formeel wordt ingediend.

Or. de

Amendement 116
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over de ter kennis 
gebrachte studies mag pas openbaar 
worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag 
openbaar is gemaakt overeenkomstig de 
toepasselijke regels inzake transparantie.

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven, om te waarborgen dat geen 
enkele in opdracht van de aanvrager 
uitgevoerde studie voor de Autoriteit 
verborgen wordt gehouden, met name 
indien uit de resultaten van de studie 
blijkt dat de onderzochte zaak onveilig of 
niet werkzaam zou zijn. Informatie over de 
ter kennis gebrachte studies mag pas 
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openbaar worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag 
openbaar is gemaakt overeenkomstig de 
toepasselijke regels inzake transparantie.

Or. fr

Amendement 117
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over de ter kennis 
gebrachte studies mag pas openbaar 
worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag
openbaar is gemaakt overeenkomstig de 
toepasselijke regels inzake transparantie.

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over de ter kennis 
gebrachte studies moet openbaar worden 
gemaakt zodra de overeenkomstige 
aanvraag tot het verstrekken of verlengen 
van een vergunning openbaar is gemaakt 
overeenkomstig de toepasselijke regels 
inzake transparantie.

Or. en

Amendement 118
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Autoriteit moet op de hoogte (18) De Autoriteit moet op de hoogte 
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zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over de ter kennis 
gebrachte studies mag pas openbaar 
worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag 
openbaar is gemaakt overeenkomstig de 
toepasselijke regels inzake transparantie.

zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over de ter kennis 
gebrachte studies mag pas openbaar 
worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag 
openbaar is gemaakt en de Autoriteit haar 
wetenschappelijke ontwerpadvies heeft 
gepubliceerd overeenkomstig de 
toepasselijke regels inzake transparantie.

Or. en

Amendement 119
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over de ter kennis 
gebrachte studies mag pas openbaar 
worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag 
openbaar is gemaakt overeenkomstig de 
toepasselijke regels inzake transparantie.

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de instellingen die deze 
uitvoeren, zoals laboratoria, instituten of 
universiteiten, de Autoriteit in kennis 
stellen van die studies zodra deze in 
opdracht worden gegeven. Informatie over 
de ter kennis gebrachte studies mag pas 
openbaar worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag 
openbaar is gemaakt overeenkomstig de 
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toepasselijke regels inzake transparantie.

Or. en

Motivering

Alle studies die in een dossier zijn opgenomen, moeten vooraf worden aangemeld om in 
aanmerking te kunnen komen voor regelgevingsprocedures en -besluiten, ongeacht wie de 
studie heeft uitgevoerd. Veel praktijkstudies worden uitgevoerd door universiteiten, instituten 
en particuliere ondernemingen.

Amendement 120
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over de ter kennis 
gebrachte studies mag pas openbaar 
worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag 
openbaar is gemaakt overeenkomstig de 
toepasselijke regels inzake transparantie.

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning of verlenging 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over de ter kennis 
gebrachte studies mag pas openbaar 
worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag 
openbaar is gemaakt overeenkomstig de 
toepasselijke regels inzake transparantie.

Or. en

Amendement 121
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Overweging 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over de ter kennis 
gebrachte studies mag pas openbaar 
worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag 
openbaar is gemaakt overeenkomstig de 
toepasselijke regels inzake transparantie.

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over alle ter kennis 
gebrachte studies mag pas openbaar 
worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag is 
ingediend en de Autoriteit haar 
wetenschappelijke advies heeft 
gepubliceerd.

Or. nl

Motivering

Wetenschappelijke gegevens en studies, evenals overige informatie ter ondersteuning van 
vergunningsaanvragen, dienen pas openbaar te worden gemaakt zodra de Autoriteit haar 
wetenschappelijke resultaten publiceert. Indien dit eerder gebeurt, dan bestaat het risico dat 
concurrenten toegang krijgen tot informatie over innovatieve productideeën of 
productieprocessen. Bovendien bestaat verder een reëel risico op onwenselijke politieke 
beïnvloeding van het proces van de risicobeoordeling.

Amendement 122
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In het geval van aanvragen voor de 
verlenging van een vergunning is de 
toegelaten stof of het toegelaten product al 
een aantal jaren in de handel. Er is dus 
ervaring en kennis opgedaan met 
betrekking tot deze stof of dit product. Het 

(19) In het geval van aanvragen voor de 
verlenging van een vergunning is de 
toegelaten stof of het toegelaten product al 
een aantal jaren in de handel. Er is dus 
ervaring en kennis opgedaan met 
betrekking tot deze stof of dit product. Het 
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is derhalve passend dat de Autoriteit door 
de aanvrager in kennis moet worden 
gesteld van geplande studies ter 
ondersteuning van aanvragen voor 
verlengingen en dat zij, na raadpleging van 
derden over deze geplande studies, de 
aanvragers systematisch adviseert over de 
inhoud van de voorgenomen 
verlengingsaanvraag, rekening houdend 
met de ontvangen opmerkingen.

is derhalve passend dat de Autoriteit door 
de aanvrager in kennis moet worden 
gesteld van geplande studies ter 
ondersteuning van aanvragen voor 
verlengingen en dat zij, na raadpleging van 
derden over deze geplande studies, de 
aanvragers systematisch adviseert over de 
inhoud van de voorgenomen 
verlengingsaanvraag, rekening houdend 
met de ontvangen opmerkingen, en hierbij 
alle informatie openbaar maakt.

Or. en

Amendement 123
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Erkend wordt dat in 
sommige gevallen een wetenschappelijke 
risicobeoordeling alleen onvoldoende 
gegevens biedt om daarop een 
risicomanagementbeslissing te baseren, 
en dat op goede gronden ook andere 
relevante factoren in aanmerking moeten 
worden genomen, waaronder 
maatschappelijke, economische, 
traditionele, ethische en milieufactoren 
alsmede de uitvoerbaarheid van controles, 
mits er een ernstig risico voor de 
gezondheid bestaat.

Or. es

Motivering

De ervaring leert dat de EFSA wordt overbelast met taken die niet per se binnen het 
toepassingsgebied van de wetgeving vallen, met name taken op het gebied van dierenwelzijn 
en bescherming van de plantgezondheid, die niet altijd rechtstreeks verband houden met 
voedselveiligheid en overlappen met het takenpakket van andere agentschappen. Beide zaken 
moeten van elkaar worden losgekoppeld, en met dierenwelzijn en de bescherming van planten 
moet alleen rekening worden gehouden wanneer die een ernstig risico voor de gezondheid 
opleveren.
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Amendement 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Er is sprake van een bepaalde 
publieke bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 
bedrijven. De Autoriteit doorzoekt 
momenteel reeds de wetenschappelijke 
literatuur om rekening te kunnen houden 
met andere beschikbare gegevens en 
studies over het bij haar ter beoordeling 
ingediende onderwerp. Teneinde te zorgen 
voor een bijkomende garantie dat de 
Autoriteit toegang heeft tot alle 
beschikbare relevante wetenschappelijke 
gegevens en studies met betrekking tot het 
voorwerp van een vergunningsprocedure, 
is het passend te voorzien in een 
raadpleging van derden om na te gaan of er 
andere relevante wetenschappelijke 
gegevens of studies beschikbaar zijn. Om 
de raadpleging doeltreffender te maken, 
moet deze plaatsvinden wanneer de door 
bedrijven in het kader van een 
vergunningsaanvraag ingediende studies 
openbaar worden gemaakt, overeenkomstig 
de regels van deze verordening inzake 
transparantie.

(20) Er is sprake van een bepaalde 
publieke bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 
bedrijven. De Autoriteit doorzoekt 
momenteel reeds de wetenschappelijke 
literatuur om rekening te kunnen houden 
met andere beschikbare gegevens en 
studies over het bij haar ter beoordeling 
ingediende onderwerp. Teneinde te zorgen 
voor een bijkomende garantie dat de 
Autoriteit toegang heeft tot alle 
beschikbare relevante wetenschappelijke 
gegevens en studies met betrekking tot het 
voorwerp van een vergunningsprocedure, 
is het passend te voorzien in een 
raadpleging van derden om na te gaan of er 
andere relevante wetenschappelijke 
gegevens of studies beschikbaar zijn. Om 
de raadpleging doeltreffender te maken, 
moet deze plaatsvinden wanneer de door 
bedrijven in het kader van een 
vergunningsaanvraag ingediende studies 
openbaar worden gemaakt, overeenkomstig 
de regels van deze verordening inzake 
transparantie. Er moet rekening worden 
gehouden met de wetenschappelijke 
gegevens en studies die worden ingediend 
in het kader van het raadplegingsproces, 
mits deze gevalideerd en relevant zijn en 
stroken met de internationale normen en 
goede laboratoriumpraktijken (GLP).

Or. en

Amendement 125
Anja Hazekamp
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Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Er is sprake van een bepaalde
publieke bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 
bedrijven. De Autoriteit doorzoekt 
momenteel reeds de wetenschappelijke 
literatuur om rekening te kunnen houden 
met andere beschikbare gegevens en 
studies over het bij haar ter beoordeling 
ingediende onderwerp. Teneinde te zorgen 
voor een bijkomende garantie dat de 
Autoriteit toegang heeft tot alle 
beschikbare relevante wetenschappelijke 
gegevens en studies met betrekking tot het 
voorwerp van een vergunningsprocedure, 
is het passend te voorzien in een 
raadpleging van derden om na te gaan of er 
andere relevante wetenschappelijke 
gegevens of studies beschikbaar zijn. Om 
de raadpleging doeltreffender te maken, 
moet deze plaatsvinden wanneer de door 
bedrijven in het kader van een 
vergunningsaanvraag ingediende studies 
openbaar worden gemaakt, overeenkomstig 
de regels van deze verordening inzake 
transparantie.

(20) Er is sprake van publieke 
bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 
bedrijven. De Autoriteit moet de 
wetenschappelijke literatuur systematisch 
doorzoeken om rekening te kunnen houden 
met andere beschikbare gegevens en 
studies over het bij haar ter beoordeling 
ingediende onderwerp. In dit opzicht moet 
de Autoriteit de nodige middelen, 
structuren en toepassingen opzetten om 
toegang te bieden tot alle relevante 
wetenschappelijke literatuur ter zake.
Teneinde te zorgen voor een bijkomende 
garantie dat de Autoriteit toegang heeft tot 
alle beschikbare relevante 
wetenschappelijke gegevens en studies met 
betrekking tot het voorwerp van een 
vergunningsprocedure, is het ook passend 
te voorzien in een raadpleging van 
onafhankelijke derden om na te gaan of er 
andere relevante wetenschappelijke 
gegevens of studies beschikbaar zijn. Om 
de raadpleging doeltreffender te maken, 
moet deze plaatsvinden wanneer de door 
bedrijven in het kader van een 
vergunningsaanvraag ingediende studies 
openbaar worden gemaakt, overeenkomstig 
de regels van deze verordening inzake 
transparantie.

Or. en

Amendement 126
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 20
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Er is sprake van een bepaalde 
publieke bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 
bedrijven. De Autoriteit doorzoekt 
momenteel reeds de wetenschappelijke 
literatuur om rekening te kunnen houden 
met andere beschikbare gegevens en 
studies over het bij haar ter beoordeling 
ingediende onderwerp. Teneinde te zorgen 
voor een bijkomende garantie dat de 
Autoriteit toegang heeft tot alle 
beschikbare relevante wetenschappelijke 
gegevens en studies met betrekking tot het 
voorwerp van een vergunningsprocedure, 
is het passend te voorzien in een 
raadpleging van derden om na te gaan of er 
andere relevante wetenschappelijke 
gegevens of studies beschikbaar zijn. Om 
de raadpleging doeltreffender te maken, 
moet deze plaatsvinden wanneer de door 
bedrijven in het kader van een 
vergunningsaanvraag ingediende studies 
openbaar worden gemaakt, overeenkomstig 
de regels van deze verordening inzake 
transparantie.

(20) Er is sprake van een bepaalde 
publieke bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 
bedrijven. Deze bezorgdheid is 
gerechtvaardigd omdat is aangetoond dat 
de Autoriteit niet altijd onafhankelijk 
heeft gehandeld. De Autoriteit doorzoekt 
momenteel reeds de wetenschappelijke 
literatuur om rekening te kunnen houden 
met andere beschikbare gegevens en 
studies over het bij haar ter beoordeling 
ingediende onderwerp. Teneinde te zorgen 
voor een bijkomende garantie dat de 
Autoriteit toegang heeft tot alle 
beschikbare relevante wetenschappelijke 
gegevens en studies met betrekking tot het 
voorwerp van een vergunningsprocedure, 
is het passend te voorzien in een 
raadpleging van derden om na te gaan of er 
andere relevante wetenschappelijke 
gegevens of studies beschikbaar zijn. Om 
de raadpleging doeltreffender te maken, 
moet deze plaatsvinden wanneer de door 
bedrijven in het kader van een 
vergunningsaanvraag ingediende studies 
openbaar worden gemaakt, overeenkomstig 
de regels van deze verordening inzake 
transparantie.

Or. fr

Amendement 127
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Er is sprake van een bepaalde 
publieke bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 

(20) Er is sprake van een bepaalde 
publieke bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 
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bedrijven. De Autoriteit doorzoekt 
momenteel reeds de wetenschappelijke 
literatuur om rekening te kunnen houden 
met andere beschikbare gegevens en 
studies over het bij haar ter beoordeling 
ingediende onderwerp. Teneinde te zorgen 
voor een bijkomende garantie dat de 
Autoriteit toegang heeft tot alle 
beschikbare relevante wetenschappelijke 
gegevens en studies met betrekking tot het 
voorwerp van een vergunningsprocedure, 
is het passend te voorzien in een 
raadpleging van derden om na te gaan of er 
andere relevante wetenschappelijke 
gegevens of studies beschikbaar zijn. Om 
de raadpleging doeltreffender te maken, 
moet deze plaatsvinden wanneer de door 
bedrijven in het kader van een 
vergunningsaanvraag ingediende studies 
openbaar worden gemaakt, 
overeenkomstig de regels van deze 
verordening inzake transparantie.

bedrijven. Als er een nieuwe aanvraag 
wordt ingediend, doorzoekt de Autoriteit 
altijd de wetenschappelijke literatuur om 
rekening te kunnen houden met andere 
beschikbare gegevens en studies over het 
bij haar ter beoordeling ingediende 
onderwerp en verzoekt zij indien nodig om 
aanvullende studies. Teneinde te zorgen 
voor een bijkomende garantie dat de 
Autoriteit toegang heeft tot alle 
beschikbare relevante wetenschappelijke 
gegevens en studies met betrekking tot het 
voorwerp van een vergunningsprocedure, 
is het passend te voorzien in een 
raadpleging van derden om na te gaan of er 
andere relevante wetenschappelijke 
gegevens of studies beschikbaar zijn. Om 
de raadpleging doeltreffender te maken, 
moet deze plaatsvinden zodra de door 
bedrijven in het kader van een 
vergunningsaanvraag ingediende studies 
openbaar zijn gemaakt, overeenkomstig de 
regels van deze verordening inzake 
transparantie.

Or. en

Amendement 128
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Er is sprake van een bepaalde
publieke bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 
bedrijven. De Autoriteit doorzoekt 
momenteel reeds de wetenschappelijke 
literatuur om rekening te kunnen houden 
met andere beschikbare gegevens en 
studies over het bij haar ter beoordeling 
ingediende onderwerp. Teneinde te zorgen 
voor een bijkomende garantie dat de 
Autoriteit toegang heeft tot alle 

(20) Er is sprake van ernstige publieke
bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 
bedrijven. De Autoriteit doorzoekt 
momenteel reeds de wetenschappelijke 
literatuur om rekening te kunnen houden 
met andere beschikbare gegevens en 
studies over het bij haar ter beoordeling 
ingediende onderwerp. Teneinde te zorgen 
voor een bijkomende garantie dat de 
Autoriteit toegang heeft tot alle 
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beschikbare relevante wetenschappelijke 
gegevens en studies met betrekking tot het 
voorwerp van een vergunningsprocedure, 
is het passend te voorzien in een 
raadpleging van derden om na te gaan of er 
andere relevante wetenschappelijke 
gegevens of studies beschikbaar zijn. Om 
de raadpleging doeltreffender te maken, 
moet deze plaatsvinden wanneer de door 
bedrijven in het kader van een 
vergunningsaanvraag ingediende studies 
openbaar worden gemaakt, overeenkomstig 
de regels van deze verordening inzake 
transparantie.

beschikbare relevante wetenschappelijke 
gegevens en studies met betrekking tot het 
voorwerp van een vergunningsprocedure, 
is het passend te voorzien in een 
raadpleging van derden om na te gaan of er 
andere relevante wetenschappelijke 
gegevens of studies beschikbaar zijn. Om 
de raadpleging doeltreffender te maken, 
moet deze plaatsvinden wanneer de door 
bedrijven in het kader van een 
vergunningsaanvraag ingediende studies 
openbaar worden gemaakt, overeenkomstig 
de regels van deze verordening inzake 
transparantie.

Or. fr

Amendement 129
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De studies, met inbegrip van tests, 
die door exploitanten van bedrijven ter 
ondersteuning van aanvragen voor 
vergunningen krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
worden ingediend, zijn doorgaans in 
overeenstemming met internationaal 
erkende beginselen, die een uniforme basis 
bieden voor de kwaliteit ervan, met name 
wat betreft de reproduceerbaarheid van 
resultaten. In sommige gevallen kunnen 
zich echter problemen voordoen met 
betrekking tot de naleving van de 
toepasselijke normen; er zijn daarom 
nationale stelsels ingericht om toe te zien 
op die naleving. Het is passend te zorgen 
voor bijkomende garanties om het grote 
publiek gerust te stellen ten aanzien van de 
kwaliteit van de studies en een verbeterd 
auditsysteem vast te stellen waarbij 
controles door de lidstaten op de 
tenuitvoerlegging van die beginselen door 

(21) De studies, met inbegrip van tests, 
die door exploitanten van bedrijven ter 
ondersteuning van aanvragen voor 
vergunningen krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
worden ingediend, zijn doorgaans in 
overeenstemming met internationaal 
erkende beginselen, die een uniforme basis 
bieden voor de kwaliteit ervan, met name 
wat betreft de reproduceerbaarheid van 
resultaten. In sommige gevallen kunnen 
zich echter problemen voordoen met 
betrekking tot de naleving van de 
toepasselijke normen; er zijn daarom 
nationale stelsels ingericht om toe te zien 
op die naleving. Het is passend te zorgen 
voor bijkomende garanties om het grote 
publiek gerust te stellen ten aanzien van de 
kwaliteit van de studies en een verbeterd 
auditsysteem vast te stellen waarbij 
controles door de lidstaten, in 
samenwerking met het directoraat Audits 
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de laboratoria die die tests en studies 
uitvoeren, door de Commissie zullen 
geverifieerd.

en analyse inzake gezondheid en voedsel 
van het directoraat-generaal Gezondheid 
en Voedselveiligheid van de Europese 
Commissie, op de tenuitvoerlegging van 
die beginselen door de laboratoria die die 
tests en studies uitvoeren, door de 
Commissie zullen worden geverifieerd.

Or. en

Amendement 130
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De studies, met inbegrip van tests, 
die door exploitanten van bedrijven ter 
ondersteuning van aanvragen voor 
vergunningen krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
worden ingediend, zijn doorgaans in 
overeenstemming met internationaal 
erkende beginselen, die een uniforme basis 
bieden voor de kwaliteit ervan, met name 
wat betreft de reproduceerbaarheid van 
resultaten. In sommige gevallen kunnen 
zich echter problemen voordoen met 
betrekking tot de naleving van de 
toepasselijke normen; er zijn daarom 
nationale stelsels ingericht om toe te zien 
op die naleving. Het is passend te zorgen 
voor bijkomende garanties om het grote 
publiek gerust te stellen ten aanzien van de 
kwaliteit van de studies en een verbeterd 
auditsysteem vast te stellen waarbij 
controles door de lidstaten op de 
tenuitvoerlegging van die beginselen door 
de laboratoria die die tests en studies 
uitvoeren, door de Commissie zullen 
geverifieerd.

(21) De studies, met inbegrip van tests, 
die door exploitanten van bedrijven ter 
ondersteuning van aanvragen voor 
vergunningen krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
worden ingediend, zijn in 
overeenstemming met internationaal 
erkende beginselen, die een uniforme basis 
bieden voor de kwaliteit ervan, met name 
wat betreft de reproduceerbaarheid van 
resultaten. In sommige gevallen kunnen 
zich echter problemen voordoen met 
betrekking tot de naleving van de 
toepasselijke normen; er zijn daarom 
nationale stelsels ingericht om toe te zien 
op die naleving. Het is passend te zorgen
voor bijkomende garanties om het grote 
publiek gerust te stellen ten aanzien van de 
kwaliteit van de studies en een verbeterd 
controle- en auditsysteem vast te stellen 
waarbij controles door de lidstaten en 
derde landen op de tenuitvoerlegging van 
die beginselen door de laboratoria die die 
tests en studies uitvoeren, door de 
Commissie zullen worden geverifieerd.

Or. en
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Motivering

Het DG Gezondheid en Voedselveiligheid voert niet alleen in de EU audits uit, maar ook in 
derde landen. Derhalve moet ook naar die derde landen worden verwezen, om de kwaliteit 
van en een gelijk speelveld voor laboratoria te garanderen.

Amendement 131
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk 
te doen aan het beginsel dat de bewijslast 
om aan te tonen dat aan de vereisten van 
de Unie wordt voldaan bij het 
bedrijfsleven ligt, is het van belang om te 
voorzien in een extra 
verificatiemechanisme voor specifieke 
gevallen van groot maatschappelijk 
belang, waarbij er sprake is van 
controverse over veiligheidskwesties, 
namelijk het in opdracht geven van 
aanvullende studies om het in het kader 
van de risicobeoordeling gebruikte 
bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit 
dat het in bepaalde specifieke gevallen 
nodig kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe
wetenschappelijke ontwikkelingen).

Schrappen

Or. en
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Amendement 132
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het een basisvoorwaarde dat er 
wordt voorzien in een extra 
verificatiemechanisme, op zijn minst voor 
gevallen waarbij er sprake is van 
onzekerheid of controverse over 
veiligheidskwesties en potentiële risico's, 
namelijk het in opdracht geven van 
aanvullende studies om het in het kader 
van de risicobeoordeling gebruikte 
bewijsmateriaal te verifiëren.
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies, met name 
wanneer het maatschappelijk middenveld 
hierom verzoekt. Er moet rekening worden 
gehouden met het feit dat het in bepaalde 
specifieke gevallen nodig kan zijn dat de 
studies een bredere reikwijdte hebben dan 
alleen het bewijsmateriaal in kwestie 
(bijvoorbeeld het beschikbaar komen van 
nieuwe wetenschappelijke 
ontwikkelingen).

Or. en

Motivering

Zoals al wordt aangegeven, is voedselveiligheid van groot belang voor burgers. Samen met 
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de Europese Commissie moet het de burgers, onder duidelijk afgebakende voorwaarden, 
worden toegestaan bepaalde onderwerpen ter sprake te brengen die hun zorgen baren, zodat 
zij hun stem kunnen laten horen en hun geld wordt gebruikt voor aangelegenheden die zij zelf 
hebben aangedragen.

Amendement 133
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen). Deze 
verantwoordelijkheid van de Commissie, 
in samenhang met de vele 
werkzaamheden van bepaalde 
parlementsleden die vastbesloten zijn het 
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gebrek aan onafhankelijkheid van de 
Autoriteit aan te tonen, vereist een 
grondige herziening van de 
risicobeoordelingsprocedures van de 
Autoriteit.

Or. fr

Amendement 134
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. Dit 
uitzonderlijke verificatiemechanisme moet 
evenredig blijven en mag niet in de plaats 
komen van de toepassing van het 
voorzorgsbeginsel in geval van 
wetenschappelijke onzekerheid. De 
Commissie, de lidstaten en het Europees 
Parlement moeten de Autoriteit kunnen 
verzoeken dergelijke verificatiestudies in 
opdracht te geven. Er moet rekening 
worden gehouden met het feit dat het in 
bepaalde specifieke gevallen nodig kan zijn 
dat de studies een bredere reikwijdte 
hebben dan alleen het bewijsmateriaal in 
kwestie (bijvoorbeeld het beschikbaar 
komen van nieuwe wetenschappelijke 
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ontwikkelingen).

Or. en

Amendement 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Autoriteit, indien er 
sprake is van controverse met betrekking 
tot veiligheidskwesties, ontbrekende 
gegevens en/of wetenschappelijke 
onzekerheid, verantwoordelijk zijn voor 
het in gang zetten van het in opdracht 
geven van dergelijke verificatiestudies. Er 
moet rekening worden gehouden met het 
feit dat het in bepaalde specifieke gevallen 
nodig kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

Or. en



PE627.781v01-00 56/162 AM\1162805NL.docx

NL

Amendement 136
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Ondanks het feit dat dit vanuit de 
begroting van de Unie zou worden 
gefinancierd en dat het gebruik van dit 
uitzonderlijke verificatiemechanisme 
evenredig moet blijven, hoeft de 
Commissie niet noodzakelijk 
verantwoordelijk te zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies; een lidstaat 
kan ook een studie in opdracht geven. Er 
moet rekening worden gehouden met het 
feit dat het in bepaalde specifieke gevallen 
nodig kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

Or. fr

Amendement 137
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Autoriteit, in onderling 
overleg met de Commissie,
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

Or. en

Amendement 138
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

(22) Voedselveiligheid is terecht een 
gevoelige kwestie die van het grootste 
belang is voor alle burgers van de Unie. 
Zonder afbreuk te doen aan het beginsel 
dat de bewijslast om aan te tonen dat aan 
de vereisten van de Unie wordt voldaan bij 
het bedrijfsleven ligt, is het van belang om 
te voorzien in een extra 
verificatiemechanisme voor specifieke 
gevallen van groot maatschappelijk belang, 
waarbij er sprake is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie 
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

Or. fr

Amendement 139
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) Om de publieke 
participatie te vergroten en burgers het 
recht te geven duidelijk te maken aan 
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besluitvormers wat hun voornaamste 
punten van zorg zijn, moet de Commissie 
een mechanisme opzetten, op basis van 
dezelfde voorwaarden als het Europees 
Burgerinitiatief, waarmee burgers de 
Autoriteit kunnen verzoeken aanvullende 
studies in opdracht te geven. Na 
raadpleging van de initiatiefnemers en de 
Autoriteit worden de specificaties van de 
studie vastgesteld en wordt de procedure 
voor het in opdracht geven van de studie 
onmiddellijk ingezet.

Or. en

Amendement 140
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving is 
gebleken dat de Autoriteit weliswaar 
aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op 
het gebied van transparantie, maar dat het 
risicobeoordelingsproces, met name in het 
kader van de vergunningsprocedures op het 
gebied van de landbouw- en voedselketen, 
niet altijd als volledig transparant worden
gezien. Dit is voor een deel ook te wijten 
aan de verschillende regels inzake 
transparantie en vertrouwelijkheid die niet 
alleen in Verordening (EG) nr. 178/2002, 
maar ook in andere wetgevingshandelingen 
van de Unie betreffende de landbouw- en 
voedselketen zijn neergelegd. De 
wisselwerking daartussen kan gevolgen 
hebben voor de aanvaardbaarheid van de 
risicobeoordeling voor het grote publiek.

(23) Als partij bij het Verdrag van 
Aarhus heeft de Unie erkend dat toegang 
tot informatie alsmede inspraak in 
besluitvorming op milieugebied de 
kwaliteit en de uitvoering van besluiten 
verbeteren, bijdragen tot de bewustheid 
van milieuvraagstukken bij het publiek, 
dit publiek de gelegenheid bieden om zijn 
bezorgdheid te uiten en bestuursorganen 
in staat stellen om naar behoren rekening 
te houden met deze bezorgdheid. Bij de 
geschiktheidscontrole van de algemene 
levensmiddelenwetgeving is echter 
gebleken dat de Autoriteit weliswaar 
aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op 
het gebied van transparantie, maar dat het 
risicobeoordelingsproces, met name in het 
kader van de vergunningsprocedures op het 
gebied van de landbouw- en voedselketen, 
niet altijd als volledig transparant wordt
gezien. Dit is voor een deel ook te wijten 
aan de verschillende regels inzake 
transparantie en vertrouwelijkheid die niet 
alleen in Verordening (EG) nr. 178/2002, 
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maar ook in andere wetgevingshandelingen 
van de Unie betreffende de landbouw- en 
voedselketen zijn neergelegd. De 
wisselwerking daartussen kan gevolgen 
hebben voor de aanvaardbaarheid van de 
risicobeoordeling voor het grote publiek.

Or. en

Amendement 141
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving is 
gebleken dat de Autoriteit weliswaar 
aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op 
het gebied van transparantie, maar dat het 
risicobeoordelingsproces, met name in het 
kader van de vergunningsprocedures op het 
gebied van de landbouw- en voedselketen, 
niet altijd als volledig transparant worden 
gezien. Dit is voor een deel ook te wijten 
aan de verschillende regels inzake 
transparantie en vertrouwelijkheid die 
niet alleen in Verordening (EG) 
nr. 178/2002, maar ook in andere 
wetgevingshandelingen van de Unie 
betreffende de landbouw- en voedselketen 
zijn neergelegd. De wisselwerking 
daartussen kan gevolgen hebben voor de 
aanvaardbaarheid van de 
risicobeoordeling voor het grote publiek.

(23) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving is 
gebleken dat de Autoriteit weliswaar 
aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op 
het gebied van transparantie, maar dat het 
risicobeoordelingsproces, met name in het 
kader van de vergunningsprocedures op het 
gebied van de landbouw- en voedselketen, 
onvoldoende transparant blijft.

Or. en

Amendement 142
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving is 
gebleken dat de Autoriteit weliswaar 
aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op 
het gebied van transparantie, maar dat het 
risicobeoordelingsproces, met name in het 
kader van de vergunningsprocedures op het 
gebied van de landbouw- en voedselketen, 
niet altijd als volledig transparant worden 
gezien. Dit is voor een deel ook te wijten 
aan de verschillende regels inzake
transparantie en vertrouwelijkheid die niet 
alleen in Verordening (EG) nr. 178/2002, 
maar ook in andere wetgevingshandelingen 
van de Unie betreffende de landbouw- en 
voedselketen zijn neergelegd. De 
wisselwerking daartussen kan gevolgen 
hebben voor de aanvaardbaarheid van de 
risicobeoordeling voor het grote publiek.

(23) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving is 
gebleken dat de Autoriteit weliswaar enige
vooruitgang heeft geboekt op het gebied 
van transparantie, maar dat het 
risicobeoordelingsproces, met name in het 
kader van de vergunningsprocedures op het 
gebied van de landbouw- en voedselketen, 
niet altijd volledig transparant is. Dit is 
voor een deel ook te wijten aan het gebrek 
aan transparantie met betrekking tot de 
risicobeoordeling en de regels inzake 
vertrouwelijkheid die het publieke belang 
overstemmen en die niet alleen in artikel 4 
van Verordening (EG) nr. 1049/2001, maar 
ook in andere wetgevingshandelingen van 
de Unie betreffende de landbouw- en 
voedselketen zijn neergelegd. Het feit dat 
de algemene regel inzake de toegang tot 
documenten niet wordt toegepast, in 
combinatie met de wisselwerking met de 
beperkte transparantie, heeft gevolgen 
voor de aanvaardbaarheid van de 
risicobeoordeling voor het grote publiek.

Or. en

Motivering

Om transparantie ten minste op het bestaande niveau te garanderen moet de afwijking van 
artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 blijven gelden.

Amendement 143
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) In het Verdrag van Aarhus 
wordt een aantal rechten van het publiek 
op milieugebied vastgesteld. Het verdrag 
geeft iedereen het recht om milieu-
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informatie op te vragen bij 
overheidsinstanties, evenals het recht om 
deel te nemen aan de besluitvorming op 
milieugebied en het recht om 
beroepsprocedures in te leiden voor het 
aanvechten van overheidsbesluiten die 
zijn genomen zonder inachtneming van de 
twee hiervoor genoemde rechten of het 
milieurecht in algemene zin.

Or. en

Amendement 144
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Het is derhalve noodzakelijk om de 
transparantie van het 
risicobeoordelingsproces op proactieve 
wijze te verbeteren. De toegang van het 
publiek tot alle wetenschappelijke 
gegevens en informatie ter ondersteuning 
van aanvragen voor vergunningen 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie, alsook andere verzoeken om 
wetenschappelijke output, moet worden 
gewaarborgd in een zo vroeg mogelijk 
stadium van het risicobeoordelingsproces. 
Dit proces mag echter geen afbreuk doen 
aan bestaande intellectuele-
eigendomsrechten of aan bepalingen in de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie ter 
bescherming van de investeringen die 
innovatoren hebben gedaan om de bij de 
desbetreffende vergunningsaanvragen 
ingediende ondersteunende informatie en 
gegevens te verzamelen.

(25) Het is derhalve noodzakelijk om de 
transparantie van het 
risicobeoordelingsproces op proactieve 
wijze te verbeteren. De toegang van het 
publiek tot alle wetenschappelijke 
gegevens en informatie ter ondersteuning 
van aanvragen voor vergunningen 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie, alsook andere verzoeken om 
wetenschappelijke output, moet worden 
gewaarborgd in een zo vroeg mogelijk 
stadium van het risicobeoordelingsproces.

Or. en
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Amendement 145
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Het is derhalve noodzakelijk om de 
transparantie van het 
risicobeoordelingsproces op proactieve 
wijze te verbeteren. De toegang van het 
publiek tot alle wetenschappelijke 
gegevens en informatie ter ondersteuning 
van aanvragen voor vergunningen 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie, alsook andere verzoeken om 
wetenschappelijke output, moet worden 
gewaarborgd in een zo vroeg mogelijk 
stadium van het risicobeoordelingsproces. 
Dit proces mag echter geen afbreuk doen 
aan bestaande intellectuele-
eigendomsrechten of aan bepalingen in de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie ter 
bescherming van de investeringen die 
innovatoren hebben gedaan om de bij de 
desbetreffende vergunningsaanvragen 
ingediende ondersteunende informatie en 
gegevens te verzamelen.

(25) Het is derhalve noodzakelijk om de 
transparantie van het 
risicobeoordelingsproces op proactieve 
wijze te verbeteren. De toegang van het 
publiek tot alle wetenschappelijke 
gegevens en informatie ter ondersteuning 
van aanvragen voor vergunningen 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie, alsook andere verzoeken om 
wetenschappelijke output, moet worden 
gewaarborgd in een zo vroeg mogelijk 
stadium van het risicobeoordelingsproces. 
De bepalingen van deze verordening 
moeten het belang weerspiegelen van het
transparantiebeginsel in de primaire EU-
wetgeving en de internationale verdragen 
waarbij de EU partij is, met inbegrip van 
het Verdrag van Aarhus.

Or. en

Amendement 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De kamer van beroep van 
de EFSA moet worden opgericht middels 
gedelegeerde handelingen, naar het model 
van de kamer van beroep van het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, zoals beschreven in de artikelen 
89 tot en met 93 van Verordening (EG) 
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nr. 1907/2006 van het Europees
Parlement en de Raad inzake de 
registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien 
van chemische stoffen (REACH).

Or. en

Motivering

Zowel het EMA als het ECHA hebben een soort kamer van beroep. Deze kamer biedt 
aanvragers de mogelijkheid te verzoeken om een herbeoordeling van een advies. De 
Commissie moet deze mogelijkheid middels een gedelegeerde handeling ook voor de EFSA 
creëren.

Amendement 147
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Wanneer de Autoriteit om advies 
wordt gevraagd in verband met de 
vergunningsprocedures krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie, 
moet de Autoriteit, gezien haar 
verplichting om de toegang van het 
publiek tot alle ondersteunende 
informatie met betrekking tot haar 
wetenschappelijke output te verzekeren, 
verantwoordelijk zijn voor het beoordelen 
van verzoeken om vertrouwelijke 
behandeling.

Schrappen

Or. en

Amendement 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Voorstel voor een verordening
Overweging 27
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te bepalen bij welk niveau van 
openbaarmaking een passend evenwicht 
wordt bereikt, moeten de desbetreffende 
rechten van het publiek op transparantie in 
het risicobeoordelingsproces worden 
afgewogen tegen de rechten van de 
commerciële aanvragers, rekening houdend 
met de doelstellingen van Verordening 
(EG) nr. 178/2002.

(27) Om te bepalen bij welk niveau van 
openbaarmaking een passend evenwicht 
wordt bereikt, moeten de desbetreffende 
rechten van het publiek op transparantie in 
het risicobeoordelingsproces worden 
afgewogen tegen de rechten van de 
commerciële aanvragers, rekening houdend 
met de doelstellingen van Verordening 
(EG) nr. 178/2002 inzake een hoog niveau 
van bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mens, de bescherming 
van de belangen van de consument, 
evenals de bescherming van de 
gezondheid en het welzijn van dieren, de 
gezondheid van planten en het milieu.

Or. en

Motivering

Bewoording van artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 178/2002.

Amendement 149
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te bepalen bij welk niveau van 
openbaarmaking een passend evenwicht 
wordt bereikt, moeten de desbetreffende 
rechten van het publiek op transparantie in 
het risicobeoordelingsproces worden 
afgewogen tegen de rechten van de 
commerciële aanvragers, rekening houdend 
met de doelstellingen van Verordening 
(EG) nr. 178/2002.

(27) Om te bepalen bij welk niveau van 
openbaarmaking een passend evenwicht 
wordt bereikt, moeten de desbetreffende 
rechten van het publiek op transparantie in 
het risicobeoordelingsproces worden 
afgewogen tegen de rechten van de 
commerciële aanvragers, rekening houdend 
met de doelstellingen van Verordening 
(EG) nr. 178/2002, op voorwaarde dat de 
aanvrager kan aantonen dat de 
openbaarmaking van bepaalde informatie 
met zekerheid zijn commerciële belangen 
zal schaden.
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Or. fr

Amendement 150
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te bepalen bij welk niveau van 
openbaarmaking een passend evenwicht 
wordt bereikt, moeten de desbetreffende 
rechten van het publiek op transparantie 
in het risicobeoordelingsproces worden 
afgewogen tegen de rechten van de 
commerciële aanvragers, rekening 
houdend met de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 178/2002.

(27) Met deze verordening wordt 
beoogd het recht van publieke toegang tot 
de documenten van de Autoriteit zijn 
maximale beslag te geven en proactieve 
publicatie aan te moedigen. De 
verordening dient te worden gelezen in 
samenhang met Verordening (EG) nr. 
1049/2001 en Verordening (EG) nr. 
1367/2006.

Or. en

Amendement 151
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te bepalen bij welk niveau van 
openbaarmaking een passend evenwicht 
wordt bereikt, moeten de desbetreffende 
rechten van het publiek op transparantie in 
het risicobeoordelingsproces worden 
afgewogen tegen de rechten van de 
commerciële aanvragers, rekening 
houdend met de doelstellingen van 
Verordening (EG) nr. 178/2002.

(27) Om te bepalen bij welk niveau van 
openbaarmaking een passend evenwicht 
wordt bereikt, moet in deze verordening 
rekening worden gehouden met de 
bepalingen inzake transparantie van het 
Verdrag van Aarhus, moeten deze 
bepalingen volledig ten uitvoer worden 
gelegd en moet hierbij duidelijkheid 
worden verschaft omtrent de manier 
waarop deze bepalingen, evenals degene 
van Verordening (EG) nr. 1367/2006, 
worden toegepast in het kader van de EU-
voedingsmiddelenwetgeving.

Or. en



AM\1162805NL.docx 67/162 PE627.781v01-00

NL

Amendement 152
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te bepalen bij welk niveau van 
openbaarmaking een passend evenwicht 
wordt bereikt, moeten de desbetreffende 
rechten van het publiek op transparantie in 
het risicobeoordelingsproces worden 
afgewogen tegen de rechten van de 
commerciële aanvragers, rekening houdend 
met de doelstellingen van Verordening 
(EG) nr. 178/2002.

(27) Om te bepalen bij welk niveau van 
proactieve openbaarmaking een passend 
evenwicht wordt bereikt, moet de
noodzaak om transparantie te waarborgen
in het risicobeoordelingsproces worden 
afgewogen tegen de rechten van de 
commerciële aanvragers, rekening houdend 
met de doelstellingen van Verordening 
(EG) nr. 178/2002.

Or. en

Amendement 153
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Met de bepalingen inzake 
actieve verspreiding die zijn neergelegd in 
deze verordening wordt geenszins beoogd 
het toepassingsgebied van de rechten op 
grond van Verordening (EG) 1049/2001 
en Verordening (EG) 1367/2006 te 
beperken.

Or. en

Amendement 154
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en vertrouwelijk moeten 
blijven in de verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend om 
in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
horizontale lijst op te nemen van gegevens 
waarvan de openbaarmaking kan worden 
geacht de betrokken commerciële 
belangen aanzienlijk te schaden en die 
derhalve niet openbaar mogen worden 
gemaakt (een "algemene horizontale lijst 
van vertrouwelijke gegevens"). Alleen in 
zeer beperkte en uitzonderlijke 
omstandigheden, die betrekking hebben op 
de te verwachten gezondheidseffecten en 
de dringende noodzaak de menselijke 
gezondheid, de diergezondheid of het 
milieu te beschermen, moet die informatie
openbaar worden gemaakt.

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en, na inzending van 
verifieerbare argumenten – waarbij in 
elke zaak en voor elk informatie-element 
de reden wordt toegelicht waarom 
publicatie de bescherming van 
commerciële belangen aanzienlijk, 
specifiek en daadwerkelijk zou schaden –
vertrouwelijk moeten blijven in de 
verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend om 
in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
horizontale, uitputtende lijst op te nemen 
van gegevens die, op verzoek en indien 
wordt voldaan aan de hierboven 
genoemde voorwaarde, geheim zouden 
kunnen worden gehouden (een "algemene 
horizontale lijst van vertrouwelijke 
gegevens"). Alleen in zeer beperkte en 
uitzonderlijke omstandigheden mogen 
uitzonderingen op het beginsel van
transparantie worden gemaakt. Zelf 
wanneer wordt geacht dat publicatie van 
de informatie de commerciële belangen 
van een marktpartij ondermijnt, kan de
informatie niet worden geheimgehouden 
als er een verzoek om toegang tot een 
document wordt ingediend dat voldoet aan 
de voorwaarden voor openbaarmaking op 
grond van Verordening (EG) nr. 
1367/2006 en Verordening (EG) nr. 
1049/2001.

Or. en

Amendement 155
Anja Hazekamp
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Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en vertrouwelijk moeten
blijven in de verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend 
om in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
horizontale lijst op te nemen van gegevens 
waarvan de openbaarmaking kan worden 
geacht de betrokken commerciële 
belangen aanzienlijk te schaden en die 
derhalve niet openbaar mogen worden 
gemaakt (een "algemene horizontale lijst 
van vertrouwelijke gegevens"). Alleen in 
zeer beperkte en uitzonderlijke 
omstandigheden, die betrekking hebben 
op de te verwachten gezondheidseffecten 
en de dringende noodzaak de menselijke
gezondheid, de diergezondheid of het 
milieu te beschermen, moet die informatie 
openbaar worden gemaakt.

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is het passend om in Verordening 
(EG) nr. 178/2002 een horizontale lijst op 
te nemen van gegevens waarvan de 
openbaarmaking is vereist in 
overeenstemming met het Verdrag van 
Aarhus en de beginselen die zijn 
opgenomen in Verordening (EG) 
1367/2006 of met het oog op de 
bescherming van de gezondheid van 
dieren en mensen.

Or. en

Amendement 156
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en vertrouwelijk moeten

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en vertrouwelijk moeten 
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blijven in de verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend om 
in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
horizontale lijst op te nemen van gegevens 
waarvan de openbaarmaking kan worden 
geacht de betrokken commerciële belangen 
aanzienlijk te schaden en die derhalve niet 
openbaar mogen worden gemaakt (een 
"algemene horizontale lijst van 
vertrouwelijke gegevens"). Alleen in zeer 
beperkte en uitzonderlijke 
omstandigheden, die betrekking hebben 
op de te verwachten gezondheidseffecten 
en de dringende noodzaak de menselijke 
gezondheid, de diergezondheid of het 
milieu te beschermen, moet die informatie 
openbaar worden gemaakt.

blijven in de verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend om 
in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
algemene horizontale, uitputtende lijst op 
te nemen van gegevens waarvan de 
openbaarmaking kan worden geacht de 
betrokken commerciële belangen 
aanzienlijk te schaden en die derhalve niet 
openbaar mogen worden gemaakt (een 
"algemene horizontale lijst van 
vertrouwelijke gegevens"). Deze informatie 
mag echter alleen geheim worden 
gehouden als de aanvrager die bezwaar 
maakt tegen de openbaarmaking op basis 
van verifieerbare feiten kan aantonen dat 
deze openbaarmaking de betrokken 
commerciële belangen aanzienlijk zou 
ondermijnen. De uitzonderingen op het 
beginsel van transparantie moeten strikt 
worden geïnterpreteerd. Hoe dan ook mag 
informatie niet worden geheimgehouden, 
zelfs niet als publicatie ervan wordt 
geacht commerciële belangen te 
ondermijnen, als er een verzoek om 
openbaarmaking is gedaan en deze 
openbaarmaking van dringend algemeen 
belang is.

Or. en

Amendement 157
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en vertrouwelijk moeten
blijven in de verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend om 

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en vertrouwelijk moeten 
blijven in de verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend om 
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in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
horizontale lijst op te nemen van gegevens 
waarvan de openbaarmaking kan worden 
geacht de betrokken commerciële 
belangen aanzienlijk te schaden en die 
derhalve niet openbaar mogen worden 
gemaakt (een "algemene horizontale lijst 
van vertrouwelijke gegevens"). Alleen in 
zeer beperkte en uitzonderlijke 
omstandigheden, die betrekking hebben 
op de te verwachten gezondheidseffecten 
en de dringende noodzaak de menselijke 
gezondheid, de diergezondheid of het 
milieu te beschermen, moet die informatie 
openbaar worden gemaakt.

in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
horizontale, uitputtende lijst op te nemen 
van gegevens die kunnen worden 
geheimgehouden indien de 
openbaarmaking ervan de bescherming 
van commerciële belangen aanzienlijk zou 
ondermijnen (een "algemene horizontale 
lijst van vertrouwelijke gegevens"). Om tot 
geheimhouding te verzoeken, moet de 
betrokken onderneming met opgave van 
een motivering staven dat de proactieve 
openbaarmaking van de informatie in 
kwestie haar commerciële belangen 
ernstig zou schaden. Wanneer de 
openbaarmaking van de informatie echter 
van dwingend algemeen belang is, kan 
geen geheimhouding worden toegekend.

Or. en

Amendement 158
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en vertrouwelijk moeten
blijven in de verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend om 
in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
horizontale lijst op te nemen van gegevens 
waarvan de openbaarmaking kan worden 
geacht de betrokken commerciële belangen 
aanzienlijk te schaden en die derhalve niet 
openbaar mogen worden gemaakt (een 
"algemene horizontale lijst van 
vertrouwelijke gegevens"). Alleen in zeer
beperkte en uitzonderlijke
omstandigheden, die betrekking hebben op 

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en vertrouwelijk moeten 
blijven in de verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend om 
in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
horizontale lijst op te nemen van gegevens 
waarvan de openbaarmaking kan worden 
geacht de betrokken commerciële belangen 
aanzienlijk te schaden en die derhalve niet 
openbaar mogen worden gemaakt (een 
"algemene horizontale lijst van 
vertrouwelijke gegevens"). Alleen in 
beperkte omstandigheden, die betrekking 
hebben op de te verwachten 
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de te verwachten gezondheidseffecten en 
de dringende noodzaak de menselijke 
gezondheid, de diergezondheid of het 
milieu te beschermen, moet die informatie 
openbaar worden gemaakt.

gezondheidseffecten of de noodzaak de 
menselijke gezondheid, de diergezondheid 
of het milieu te beschermen, alsook 
wanneer er sprake is van een dwingend 
algemeen belang, moet die informatie 
openbaar worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Deze verwoording van de regeling zou tot minder transparantie leiden dan er momenteel 
bestaat.

Amendement 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en vertrouwelijk moeten 
blijven in de verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend om 
in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
horizontale lijst op te nemen van gegevens 
waarvan de openbaarmaking kan worden 
geacht de betrokken commerciële belangen 
aanzienlijk te schaden en die derhalve niet 
openbaar mogen worden gemaakt (een 
"algemene horizontale lijst van 
vertrouwelijke gegevens"). Alleen in zeer 
beperkte en uitzonderlijke 
omstandigheden, die betrekking hebben op 
de te verwachten gezondheidseffecten en 
de dringende noodzaak de menselijke 
gezondheid, de diergezondheid of het 
milieu te beschermen, moet die informatie 
openbaar worden gemaakt.

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en vertrouwelijk moeten 
blijven in de verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend om 
in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
horizontale lijst op te nemen van gegevens 
waarvan de openbaarmaking kan worden 
geacht de betrokken commerciële belangen 
aanzienlijk te schaden en die derhalve niet 
openbaar mogen worden gemaakt (een 
"algemene horizontale lijst van 
vertrouwelijke gegevens"). Alleen in zeer 
beperkte en uitzonderlijke 
omstandigheden, die betrekking hebben op 
de te verwachten gezondheidseffecten en 
de dringende noodzaak de menselijke 
gezondheid, de diergezondheid en het 
dierenwelzijn of het milieu te beschermen, 
moet die informatie openbaar worden 
gemaakt.
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Or. en

Amendement 160
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Omwille van de duidelijkheid en 
ter vergroting van de rechtszekerheid, is 
het noodzakelijk de specifieke procedurele 
voorschriften vast te stellen die moeten 
worden gevolgd ten aanzien van een 
verzoek om vertrouwelijke behandeling 
van informatie die met het oog op de 
vergunningsprocedures in het kader van 
de levensmiddelenwetgeving van de Unie 
is ingediend.

Schrappen

Or. en

Amendement 161
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het is tevens noodzakelijk 
specifieke eisen vast te stellen met 
betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens in het kader van de 
transparantie van het 
risicobeoordelingsproces, waarbij rekening 
moet worden gehouden met Verordening 
(EG) nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad24 en Verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad25. Bijgevolg mogen krachtens 
deze verordening geen persoonsgegevens 
openbaar worden gemaakt, tenzij dit 
noodzakelijk en evenredig is om de 

(30) Het is tevens noodzakelijk 
specifieke eisen vast te stellen met 
betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens in het kader van de 
transparantie van het 
risicobeoordelingsproces, waarbij rekening 
moet worden gehouden met Verordening 
(EG) nr. 45/2001 van het Europees 
Parlement en de Raad24 en Verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad25. Bijgevolg mogen krachtens 
deze verordening persoonsgegevens 
openbaar worden gemaakt wanneer dit 
noodzakelijk is om de transparantie, 
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transparantie, onafhankelijkheid en 
betrouwbaarheid van het 
risicobeoordelingsproces te waarborgen en 
daarbij belangenconflicten te voorkomen.

onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van 
het risicobeoordelingsproces te waarborgen 
of wanneer dit het algemeen belang dient, 
namelijk om het hoogst mogelijke niveau 
van bescherming van de gezondheid van 
mensen en dieren en van het milieu te 
waarborgen.

__________________ __________________

24 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 
12.1.2001, blz. 1).

24 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 
12.1.2001, blz. 1).

25 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

25 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Or. en

Amendement 162
Mireille D'Ornano

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Bovendien is het, ter beoordeling 
van de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van de verschillende bepalingen die van 
toepassing zijn op de Autoriteit, ook 
noodzakelijk te voorzien in een evaluatie 
door de Commissie van de Autoriteit, 
overeenkomstig de gemeenschappelijke 
aanpak voor gedecentraliseerde 

(33) Bovendien is het, ter beoordeling 
van de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van de verschillende bepalingen die van 
toepassing zijn op de Autoriteit, ook 
noodzakelijk te voorzien in een evaluatie 
door de Commissie, de lidstaten en hun 
nationale gezondheidsautoriteiten van de 
Autoriteit, overeenkomstig de 
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agentschappen. Bij de evaluatie moet met 
name worden gekeken naar de procedures 
voor de selectie van de leden van het 
wetenschappelijk comité en de 
wetenschappelijke panels, de transparantie, 
de kosteneffectiviteit, en de vraag of de 
onafhankelijkheid en competentie kunnen 
worden gewaarborgd en 
belangenconflicten kunnen worden 
vermeden.

gemeenschappelijke aanpak voor 
gedecentraliseerde agentschappen. Bij de 
evaluatie moet met name worden gekeken 
naar de procedures voor de selectie van de 
leden van het wetenschappelijk comité en 
de wetenschappelijke panels, de 
transparantie, de kosteneffectiviteit, en de 
vraag of de onafhankelijkheid en 
competentie kunnen worden gewaarborgd 
en belangenconflicten kunnen worden 
vermeden.

Or. fr

Amendement 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Bovendien is het, ter beoordeling 
van de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van de verschillende bepalingen die van 
toepassing zijn op de Autoriteit, ook 
noodzakelijk te voorzien in een evaluatie
door de Commissie van de Autoriteit, 
overeenkomstig de gemeenschappelijke 
aanpak voor gedecentraliseerde 
agentschappen. Bij de evaluatie moet met 
name worden gekeken naar de procedures 
voor de selectie van de leden van het 
wetenschappelijk comité en de 
wetenschappelijke panels, de transparantie, 
de kosteneffectiviteit, en de vraag of de 
onafhankelijkheid en competentie kunnen 
worden gewaarborgd en 
belangenconflicten kunnen worden 
vermeden.

(33) Bovendien is het, ter beoordeling 
van de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van de verschillende bepalingen die van 
toepassing zijn op de Autoriteit, ook 
noodzakelijk een onafhankelijke evaluatie 
van de Autoriteit uit te voeren. Bij de 
evaluatie moet met name worden gekeken 
naar de procedures voor de selectie van de 
leden van het wetenschappelijk comité en 
de wetenschappelijke panels, de 
transparantie, de kosteneffectiviteit, en de 
vraag of de onafhankelijkheid en 
competentie kunnen worden gewaarborgd 
en belangenconflicten kunnen worden 
vermeden.

Or. en

Amendement 164
Michel Dantin
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Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) In het zevende Europese 
milieuactieprogramma werd de 
ontwikkeling en toepassing van 
benaderingen om de gecombineerde 
effecten van chemische stoffen te kunnen 
onderzoeken, als een prioriteit voor de 
menselijke gezondheid en het milieu 
aangemerkt. Om de "cocktaileffecten" in 
aanmerking te kunnen nemen, zijn een 
transversale aanpak, nauwere 
samenwerking tussen 
kwaliteitsborgingsagentschappen op 
Europees niveau en de vaststelling van 
passende middelen nodig.

Or. fr

Motivering

Dit amendement stelt voor dat het Europese beoordelingsproces van chemische stoffen wordt 
uitgevoerd in het kader van een gecoördineerde aanpak voor alle desbetreffende sectoren, 
een taak waarbij de Autoriteit een sleutelrol moet spelen. Daarnaast is het belangrijk dat 
beoordelaars de beoordeling van cocktaileffecten integreren in hun werkzaamheden, zodat 
passende beheersmaatregelen kunnen worden geïmplementeerd.

Amendement 165
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om te waarborgen dat specifieke 
sectorale aspecten met betrekking tot 
vertrouwelijke informatie in aanmerking 
worden genomen, is het noodzakelijk om 
de desbetreffende rechten van het publiek 
op transparantie in het 
risicobeoordelingsproces, met inbegrip 
van die welke voortvloeien uit het Verdrag 

Schrappen
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van Aarhus35, af te wegen tegen de 
rechten van commerciële aanvragers, 
rekening houdend met de specifieke 
doelstellingen van de sectorale wetgeving 
van de Unie alsook met de opgedane 
ervaring. Het is derhalve noodzakelijk 
Richtlijn 2001/18/EG, Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, Verordening (EG) 
nr. 1831/2003, Verordening (EG) 
nr. 1935/2004 en Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 te wijzigen om te voorzien 
in aanvullende vertrouwelijke gegevens 
ten opzichte van die in Verordening (EG) 
nr. 178/2002.

__________________

35 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
6 september 2006 betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen 
(PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13).

Or. en

Motivering

Het is niet acceptabel dat de huidige transparantierechten worden afgezwakt.

Amendement 166
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om te waarborgen dat specifieke 
sectorale aspecten met betrekking tot 
vertrouwelijke informatie in aanmerking 
worden genomen, is het noodzakelijk om 
de desbetreffende rechten van het publiek 
op transparantie in het 

(36) Om te waarborgen dat specifieke 
sectorale aspecten met betrekking tot 
vertrouwelijke informatie in aanmerking 
worden genomen, is het noodzakelijk om 
het recht van het publiek om te profiteren 
van de proactieve openbaarmaking van 
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risicobeoordelingsproces, met inbegrip van 
die welke voortvloeien uit het Verdrag van 
Aarhus35, af te wegen tegen de rechten van 
commerciële aanvragers, rekening houdend 
met de specifieke doelstellingen van de 
sectorale wetgeving van de Unie alsook 
met de opgedane ervaring. Het is derhalve 
noodzakelijk Richtlijn 2001/18/EG, 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
Verordening (EG) nr. 1831/2003, 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 te 
wijzigen om te voorzien in aanvullende 
vertrouwelijke gegevens ten opzichte van 
die in Verordening (EG) nr. 178/2002.

informatie met betrekking tot het 
risicobeoordelingsproces, af te wegen 
tegen de rechten van commerciële 
aanvragers, rekening houdend met de 
specifieke doelstellingen van de sectorale 
wetgeving van de Unie alsook met de 
opgedane ervaring. Het is derhalve 
noodzakelijk Richtlijn 2001/18/EG, 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
Verordening (EG) nr. 1831/2003, 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 te 
wijzigen om te voorzien in een 
aanvullende, uitputtende lijst van
vertrouwelijke gegevens ten opzichte van 
die in Verordening (EG) nr. 178/2002. De 
nieuwe bepalingen inzake actieve 
verspreiding die zijn neergelegd in deze 
verordening en de beoordeling van 
verzoeken om vertrouwelijke behandeling 
door de Autoriteit zullen het 
toepassingsgebied van de rechten op 
grond van Verordening (EG) 1049/2001 
en Verordening (EG) 1367/2006 
geenszins beperken.

__________________

35 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
6 september 2006 betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen 
(PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13).

Or. en

Amendement 167
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 36
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om te waarborgen dat specifieke 
sectorale aspecten met betrekking tot 
vertrouwelijke informatie in aanmerking 
worden genomen, is het noodzakelijk om 
de desbetreffende rechten van het publiek 
op transparantie in het 
risicobeoordelingsproces, met inbegrip van 
die welke voortvloeien uit het Verdrag van 
Aarhus35, af te wegen tegen de rechten van 
commerciële aanvragers, rekening houdend 
met de specifieke doelstellingen van de 
sectorale wetgeving van de Unie alsook 
met de opgedane ervaring. Het is derhalve 
noodzakelijk Richtlijn 2001/18/EG, 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
Verordening (EG) nr. 1831/2003, 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 te 
wijzigen om te voorzien in aanvullende 
vertrouwelijke gegevens ten opzichte van 
die in Verordening (EG) nr. 178/2002.

(36) Om te waarborgen dat specifieke 
sectorale aspecten met betrekking tot 
vertrouwelijke informatie in aanmerking 
worden genomen, is het noodzakelijk om 
de rechten van het publiek op transparantie, 
met inbegrip van het recht om te
profiteren van proactieve 
informatieverstrekking met betrekking tot
het risicobeoordelingsproces, af te wegen 
tegen de rechten van commerciële 
aanvragers, rekening houdend met de 
specifieke doelstellingen van de sectorale 
wetgeving van de Unie alsook met de 
opgedane ervaring. Het is derhalve 
noodzakelijk Richtlijn 2001/18/EG, 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
Verordening (EG) nr. 1831/2003, 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 te 
wijzigen om te voorzien in aanvullende 
vertrouwelijke gegevens ten opzichte van 
die in Verordening (EG) nr. 178/2002. De 
nieuwe bepalingen inzake actieve 
verspreiding zullen het recht om op 
verzoek informatie te verkrijgen uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
1049/2001 en Verordening (EG) nr. 
1367/2006 in geen geval beperken.

__________________

35 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
6 september 2006 betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen 
(PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13).

Or. en
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Amendement 168
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om te waarborgen dat specifieke 
sectorale aspecten met betrekking tot 
vertrouwelijke informatie in aanmerking 
worden genomen, is het noodzakelijk om 
de desbetreffende rechten van het publiek 
op transparantie in het 
risicobeoordelingsproces, met inbegrip van 
die welke voortvloeien uit het Verdrag van 
Aarhus35, af te wegen tegen de rechten 
van commerciële aanvragers, rekening 
houdend met de specifieke doelstellingen 
van de sectorale wetgeving van de Unie 
alsook met de opgedane ervaring. Het is 
derhalve noodzakelijk 
Richtlijn 2001/18/EG, Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, Verordening (EG) 
nr. 1831/2003, Verordening (EG) 
nr. 1935/2004 en Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 te wijzigen om te voorzien 
in aanvullende vertrouwelijke gegevens 
ten opzichte van die in Verordening (EG) 
nr. 178/2002.

(36) Om te waarborgen dat specifieke 
sectorale aspecten met betrekking tot 
vertrouwelijke informatie in aanmerking 
worden genomen, is het noodzakelijk om 
de rechten van commerciële aanvragers af 
te wegen tegen de verplichting om de 
informatie die in het bezit is van EU-
autoriteiten op proactieve wijze openbaar 
te maken, alsook tegen de desbetreffende 
rechten van het publiek op transparantie in 
het risicobeoordelingsproces die 
voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus, 
samen met het recht op toegang tot 
documenten indien hierom wordt 
verzocht, uit hoofde van Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 en Verordening (EG) 
nr. 1367/2006, zoals geïnterpreteerd door 
het Hof35.

__________________ __________________

35 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 september 2006 betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen 
(PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13).

35 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 september 2006 betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen 
(PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13).

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke bewoording zou kunnen leiden tot misverstanden. De nieuwe regels 
mogen geen afbreuk doen aan de rechten van het publiek op toegang tot documenten en 
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informatie.

Amendement 169
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om te waarborgen dat specifieke 
sectorale aspecten met betrekking tot 
vertrouwelijke informatie in aanmerking 
worden genomen, is het noodzakelijk om 
de desbetreffende rechten van het publiek 
op transparantie in het 
risicobeoordelingsproces, met inbegrip van 
die welke voortvloeien uit het Verdrag van 
Aarhus35, af te wegen tegen de rechten 
van commerciële aanvragers, rekening 
houdend met de specifieke doelstellingen 
van de sectorale wetgeving van de Unie 
alsook met de opgedane ervaring. Het is 
derhalve noodzakelijk 
Richtlijn 2001/18/EG, Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, Verordening (EG) 
nr. 1831/2003, Verordening (EG) 
nr. 1935/2004 en Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 te wijzigen om te voorzien 
in aanvullende vertrouwelijke gegevens 
ten opzichte van die in Verordening (EG) 
nr. 178/2002.

(36) Om de effectiviteit van de
transparantie in het 
risicobeoordelingsproces, met inbegrip van 
de rechten die voortvloeien uit het Verdrag 
van Aarhus35, te waarborgen, is het
noodzakelijk Richtlijn 2001/18/EG, 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
Verordening (EG) nr. 1831/2003, 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 te 
wijzigen om de spoedige openbaarmaking 
te vergemakkelijken van specifieke 
gezondheids- en milieu-informatie die 
relevant is voor deze verordeningen. De 
nieuwe bepalingen inzake actieve 
verspreiding doen geen afbreuk aan de 
rechten op toegang tot informatie uit 
hoofde van Verordening (EG) nr. 
1049/2001 en Verordening (EG) nr. 
1367/2006.

__________________ __________________

35 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van
6 september 2006 betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen 
(PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13).

35 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 september 2006 betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen 
(PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13).

Or. en
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Motivering

De bestaande wetgeving voorziet in een bepaalde mate van transparantie, die niet mag 
worden beperkt op grond van de rechten van commerciële aanvragers. De ervaring heeft 
geleerd dat burgers en autoriteiten meer toegang en meer transparantie eisen om beter te 
kunnen functioneren.

Amendement 170
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Bij de 
geschiktheidscontrole van de algemene 
levensmiddelenwetgeving is gebleken dat 
er sprake is van een gebrek aan 
transparantie in het risicobeheerproces. 
Het publiek moet beter worden ingelicht 
over de opties voor risicobeheer die 
worden overwogen en het niveau van 
bescherming van de consument, de 
gezondheid van dieren en het milieu dat 
elk van deze opties zou bieden, evenals 
over de factoren, anders dan de resultaten 
van de risicobeoordeling, waarmee de 
risicobeheerders rekening houden en de 
manier waarop deze tegen elkaar worden 
afgewogen in het besluitvormingsproces.

Or. en

Amendement 171
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Teneinde de band tussen 
risicobeoordelaars en risicomanagers op 
het niveau van de Unie en op nationaal 

(37) Teneinde de band tussen 
risicobeoordelaars en risicomanagers op 
het niveau van de Unie en op nationaal 
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niveau, alsmede de coherentie en 
samenhang van de risicocommunicatie
verder te versterken, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
vast te stellen om te voorzien in een 
algemeen plan voor risicocommunicatie 
met betrekking tot aangelegenheden op het 
gebied van de landbouw- en voedselketen. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

niveau, alsmede die met andere 
belanghebbenden in de 
levensmiddelenketen, zoals marktpartijen, 
consumenten en andere organisaties van 
het maatschappelijk middenveld, verder te 
versterken, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen vast te stellen om te 
voorzien in een algemeen plan voor 
risicocommunicatie met betrekking tot 
aangelegenheden op het gebied van de 
landbouw- en voedselketen. In het 
algemene plan inzake risicocommunicatie 
worden de praktische regelingen 
opgenomen voor het beschikbaar stellen 
aan het publiek van de informatie die 
nodig is om een hoog niveau van 
transparantie te waarborgen in het 
risicobeheerproces. Het is derhalve van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

Or. en

Amendement 172
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Teneinde de band tussen
risicobeoordelaars en risicomanagers op 
het niveau van de Unie en op nationaal 
niveau, alsmede de coherentie en 
samenhang van de risicocommunicatie 
verder te versterken, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
vast te stellen om te voorzien in een 
algemeen plan voor risicocommunicatie 
met betrekking tot aangelegenheden op het 
gebied van de landbouw- en voedselketen. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

(37) Teneinde, gedurende het volledige 
risicoanalyseproces, de interactieve 
uitwisseling van informatie tussen
risicobeoordelaars en risicomanagers op 
het niveau van de Unie en op nationaal 
niveau, alsmede met marktpartijen in de 
levensmiddelenketen, consumenten en 
andere organisaties van het 
maatschappelijk middenveld te 
verbeteren, moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag handelingen vast te stellen om te 
voorzien in een algemeen plan voor 
risicocommunicatie met betrekking tot 
aangelegenheden op het gebied van de 
landbouw- en voedselketen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

Or. en

Amendement 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Het soort informatie dat 
moet worden openbaargemaakt doet geen 
afbreuk aan Verordening (EG) nr. 
1049/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad van 30 mei 2001 inzake de 
toegang van het publiek tot documenten 
van het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie en de nationale of 
Uniewetgeving met betrekking tot de 
toegang van het publiek tot officiële 
documenten.

Or. en

Motivering

In Verordening (EG) nr. 1049/2001 wordt gesteld dat een verzoek om toegang tot een 
officieel document alleen kan worden geweigerd indien de instelling concludeert dat voor de 
informatie één van de uitzonderingen van artikel 4 geldt.

Amendement 174
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Voorts moeten in het 
algemene plan inzake risicocommunicatie 
de praktische regelingen worden 
opgenomen voor het beschikbaar stellen 
aan het publiek van de informatie die 
nodig is om een hoog niveau van 
transparantie te waarborgen in het proces 
van risicobeheer.

Or. en

Amendement 175
Jytte Guteland
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Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) Bepalingen met betrekking 
tot welke informatie er openbaar moet 
worden gemaakt doen geen afbreuk aan 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 of de 
nationale of Uniewetgeving met 
betrekking tot de toegang van het publiek 
tot officiële documenten.

Or. en

Amendement 176
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Overwegende dat in het 7e 
Europese actieplan voor milieu wordt 
aangegeven dat het een prioriteit is om 
een gemeenschappelijke methodologie 
aan te nemen voor het opsporen, 
analyseren en voorkomen van 
"cocktaileffecten" bij het gebruik van 
chemicaliën, moeten voldoende middelen 
worden toegewezen om deze effecten te 
bestuderen en de samenwerking tussen de 
agentschappen van de lidstaten op dit 
gebied te versterken.

Or. en

Amendement 177
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) Recente incidenten op het 
gebied van voedselveiligheid hebben laten 
zien dat er in noodsituaties passende 
maatregelen moeten worden genomen om 
te waarborgen dat alle levensmiddelen, 
ongeacht de soort en oorsprong ervan, en 
alle diervoeders kunnen worden 
onderworpen aan gemeenschappelijke 
maatregelen in geval van een ernstig 
risico voor de menselijke gezondheid of de 
diergezondheid; dit uitputtende karakter 
van noodmaatregelen op het gebied van 
voedselveiligheid moet doeltreffende actie
mogelijk maken en kunstmatige 
ongelijkheden bij de behandeling van 
ernstige risico's in verband met 
levensmiddelen of diervoeders 
voorkomen, onder meer via een 
gemeenschappelijke en geharmoniseerde 
procedure voor het beheer van het 
waarschuwingssysteem voor 
levensmiddelen.

Or. es

Motivering

Bij Verordening (EG) nr. 178/2002 (artikelen 50 tot en met 54) is het systeem voor snelle 
waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF) ingesteld, met inbegrip van de 
elementaire bepalingen inzake het toepassingsgebied en de werking ervan. Later zijn 
tekortkomingen gesignaleerd die een herziening noodzakelijk maakten door middel van 
Verordening (EU) nr. 16/2011, die niet voorzag in een geharmoniseerde procedure voor het 
optreden van alle lidstaten, en de nodige inspanningen van de Commissie in verband met het 
beheer van waarschuwingen. Voor het beheer van waarschuwingen op het gebied van 
voedselveiligheid is een gemeenschappelijke, verplichte procedure nodig.

Amendement 178
Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Overweging 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1) De volgende overweging wordt 
opnieuw toegevoegd na overweging 2:

"(2 bis) Overwegende dat 
levensmiddelen rechtstreeks verband 
houden met enerzijds de gezondheid van 
de burgers en anderzijds met de 
voedselonafhankelijkheid van de 
Europese Unie, moet het beginsel van 
communautaire preferentie worden 
toegepast, dat is omschreven als een 
voorkeursbehandeling voor goederen die
binnen de Europese Unie zijn 
geproduceerd, met het doel om de 
lidstaten bij handelsonderhandelingen te 
stimuleren tot bevoorrading bij de 
partners in plaats van op de 
wereldmarkt.".

Or. fr

Amendement 179
Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis) De volgende overweging wordt 
opnieuw toegevoegd na overweging 4:

"(4) Bij de ondertekening van 
handelsakkoorden moet de Europese Unie 
zich ervan vergewissen dat de 
levensmiddelenwetgeving van de derde 
landen met wie het akkoord wordt 
gesloten, minstens evenveel bescherming 
biedt op het gebied van voedselveiligheid 
als de Europese wetgeving, zodat de 
veiligheid van de consumenten is 
verzekerd en er geen ongelijke 
concurrentie met Europese producten 
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ontstaat.". 

Or. fr

Amendement 180
Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 ter) Artikel 1, lid 2, wordt als volgt 
gewijzigd:

"2. Voor de toepassing van lid 1 
worden in onderhavige verordening de 
algemene beginselen vastgesteld voor 
levensmiddelen en diervoeding in het 
algemeen en de veiligheid van 
levensmiddelen en diervoeding in het 
bijzonder, op EU-niveau en nationaal 
niveau, maar ook op internationaal 
niveau wanneer er handelsakkoorden 
worden gesloten tussen de Europese Unie 
en derde landen.".

Or. fr

Amendement 181
Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 quater) Artikel 4 wordt als volgt 
gewijzigd:

Het volgende lid 4 bis wordt ingevoegd:
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"1. Dit hoofdstuk heeft betrekking op 
alle stadia van de productie, verwerking 
en distributie van levensmiddelen, 
alsmede van diervoeders die voor 
voedselproducerende dieren worden 
geproduceerd of daaraan worden 
vervoederd.

2. De in de artikelen 5 tot en met 10 
vastgelegde beginselen vormen een 
algemeen horizontaal kader dat bij het 
treffen van maatregelen in acht moet 
worden genomen.

3. De bestaande beginselen en 
procedures van de 
levensmiddelenwetgeving worden zo 
spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 januari 
2007 aangepast, teneinde te voldoen aan 
de artikelen 5 tot en met 10.

4. Tot dan, en in afwijking van lid 2, 
wordt de bestaande wetgeving 
geïmplementeerd rekening houdend met 
de in de artikelen 5 tot en met 10 
vastgelegde beginselen.

4 bis. Bij het sluiten van 
handelsakkoorden moet de Commissie zo 
goed mogelijk waarborgen dat de in dit 
hoofdstuk uiteengezette beginselen 
worden nageleefd door handelspartners 
uit derde landen.

Or. fr

Amendement 182
Pilar Ayuso

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- 1) Artikel 5, lid 1, wordt als volgt 
gewijzigd: 
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"1. De levensmiddelenwetgeving 
streeft een of meer van de algemene 
doelstellingen van een hoog niveau van 
bescherming van het leven en de 
gezondheid van de mens, de bescherming 
van de belangen van de consument, 
inclusief eerlijke praktijken in de 
levensmiddelenhandel na, indien van 
toepassing rekening houdend met de 
bescherming van de gezondheid en het 
welzijn van dieren, de gezondheid van 
planten en het milieu, mits er een ernstig 
risico voor de gezondheid bestaat.". 

Or. es

Motivering

De ervaring leert dat de EFSA wordt overbelast met taken die niet per se binnen het 
toepassingsgebied van de wetgeving vallen, met name taken op het gebied van dierenwelzijn 
en bescherming van de plantgezondheid, die niet altijd rechtstreeks verband houden met 
voedselveiligheid en overlappen met het takenpakket van andere agentschappen. Beide zaken 
moeten van elkaar worden losgekoppeld, en met dierenwelzijn en de bescherming van planten 
moet alleen rekening worden gehouden wanneer die een ernstig risico voor de gezondheid 
opleveren.

Amendement 183
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1) In artikel 6 wordt lid 1 als volgt 
gewijzigd:

"1. Om de algemene doelstelling van 
een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid en het leven van de mens en 
van het milieu te verwezenlijken, wordt de 
levensmiddelenwetgeving gebaseerd op 
risicoanalyse, tenzij dit wegens de 
omstandigheden of de aard van de 
maatregel niet toepasselijk is.".

Or. en
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Motivering

Dit amendement bestaat uit de toevoeging van de woorden "en van het milieu". Aangezien in 
de algemene levensmiddelenwetgeving ook wordt ingegaan op onderwerpen als ggo's en 
pesticiden, moet het milieu hier ook worden genoemd. De verlening van vergunningen om 
genetisch gemodificeerde organismen, planten of dieren te kweken of in de omloop te brengen 
en goedkeuringen van werkzame stoffen in pesticiden hebben aanzienlijke gevolgen voor de 
natuurlijke omgeving en de menselijke gezondheid. De bescherming van de menselijke 
gezondheid maakt deel uit van het milieubeleid van de EU.

Amendement 184
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1) Artikel 6, lid 2, wordt vervangen 
door:

2. "Risicobeoordeling is gebaseerd 
op alle beschikbare wetenschappelijke 
gegevens en wordt op onafhankelijke, 
objectieve en doorzichtige wijze 
uitgevoerd.".

(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst; goedkeuring ervan brengt 
technische aanpassingen in de gehele tekst 
mee.)

Or. en

Motivering

In het geval van glyfosaat heeft de aanvrager naast zijn eigen studies slechts 52 % van de 
beschikbare publicaties ingediend. Volgens de "Klimisch-score" van het federale Duitse 
instituut voor risicobeoordeling, dat verslag uitbrengt aan de EFSA, waren deze studies 
grotendeels van "beperkte waarde" en hadden zij weinig invloed op de resultaten van de 
beoordeling. Dit leidt ertoe dat de EFSA meer gewicht toekent aan de eigen studies van de 
aanvrager. Bij een risicobeoordeling mag het niet mogelijk zijn om collegiaal getoetste 
wetenschappelijke publicaties uit te sluiten.

Amendement 185
Martin Häusling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1 bis) Artikel 7, lid 1, wordt vervangen 
door:

"1. In specifieke situaties waarin na 
beoordeling van de beschikbare 
informatie de mogelijkheid van 
schadelijke gevolgen voor de gezondheid 
is geconstateerd, maar er nog 
wetenschappelijke onzekerheid heerst, 
worden er, in afwachting van nadere 
wetenschappelijke gegevens ten behoeve 
van een vollediger risicobeoordeling, 
maatregelen voor risicomanagement 
vastgesteld om het in de Gemeenschap 
gekozen hoge niveau van 
gezondheidsbescherming te 
waarborgen.".

Or. en

Motivering

De bewoording "kunnen […] worden" wordt vervangen door "worden". In het dossier inzake 
glyfosaat hadden de EFSA en de Commissie zich moeten baseren op het voorzorgsbeginsel, 
aangezien er sprake was van een situatie waarin "de mogelijkheid van schadelijke gevolgen 
voor de gezondheid is geconstateerd, maar er nog wetenschappelijke onzekerheid heerst" als 
bedoeld in artikel 7. In plaats van "voorlopige maatregelen voor risicomanagement" 
overeenkomstig artikel 7 te nemen, hebben de autoriteiten die stof blijkbaar het voordeel van 
de twijfel gegund. Daarom het nemen van voorlopige maatregelen voor risicomanagement 
verplicht, en niet slechts mogelijk, zijn in gevallen waarin het voorzorgsbeginsel van 
toepassing is.

Amendement 186
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met risicocommunicatie worden de 
volgende doelstellingen nagestreefd, 
rekening houdend met de respectieve rollen 
van risicobeoordelaars en risicomanagers:

Risicocommunicatie draagt bij aan de 
verwezenlijking van het algemene doel 
van de verordening door de volgende 
doelstellingen op het gebied van 
risicocommunicatie na te streven, 
rekening houdend met de respectieve rollen 
van risicobeoordelaars en risicomanagers:

Or. en

Motivering

Risicocommunicatie is er bovenal op gericht bij te dragen tot de verwezenlijking van het 
algemene doel van de verordening en dit doel na te streven, dat erin bestaat een hoog niveau 
van bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen en de belangen van de 
consument te beschermen.

Amendement 187
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bevorderen van het besef van en het 
inzicht in de specifieke kwesties die tijdens 
het gehele risicoanalyseproces aan de orde 
komen;

a) bevorderen van de transparantie,
het besef van en het inzicht in de specifieke 
kwesties die tijdens het gehele 
risicoanalyse- en -managementproces aan 
de orde komen;

Or. en

Amendement 188
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevorderen van de samenhang en 
transparantie bij het formuleren van 
aanbevelingen met betrekking tot 
risicomanagement;

b) bevorderen van de samenhang en 
transparantie bij het formuleren van 
aanbevelingen met betrekking tot 
risicomanagement, teneinde een zo hoog 
mogelijk niveau van bescherming van de 
gezondheid van mens en dier en van het 
milieu te bereiken;

Or. en

Amendement 189
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevorderen van de samenhang en 
transparantie bij het formuleren van 
aanbevelingen met betrekking tot 
risicomanagement;

b) bevorderen van een hoog niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
en het milieu en transparantie bij het 
formuleren van aanbevelingen met 
betrekking tot risicomanagement;

Or. en

Amendement 190
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevorderen van de samenhang en 
transparantie bij het formuleren van 
aanbevelingen met betrekking tot 
risicomanagement;

b) bevorderen van de samenhang en 
transparantie bij het formuleren van 
aanbevelingen en besluiten met betrekking 
tot risicomanagement;
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Or. nl

Amendement 191
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevorderen van de samenhang en 
transparantie bij het formuleren van 
aanbevelingen met betrekking tot 
risicomanagement;

b) bevorderen van de samenhang en 
transparantie bij het formuleren van opties 
en aanbevelingen met betrekking tot 
risicomanagement;

Or. en

Amendement 192
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevorderen van de samenhang en
transparantie bij het formuleren van 
aanbevelingen met betrekking tot 
risicomanagement;

b) bevorderen van de samenhang,
transparantie en duidelijkheid bij het 
formuleren van aanbevelingen met 
betrekking tot risicomanagement;

Or. fr

Amendement 193
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
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Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevorderen van de samenhang en
transparantie bij het formuleren van 
aanbevelingen met betrekking tot 
risicomanagement;

b) bevorderen van transparantie en 
duidelijkheid bij het formuleren van opties 
en aanbevelingen met betrekking tot 
risicomanagement;

Or. en

Amendement 194
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) verschaffen van een deugdelijke
basis voor het begrip van 
risicomanagementbeslissingen;

c) verschaffen van een 
wetenschappelijke basis voor het begrip 
van risicomanagementbeslissingen, met 
inbegrip van informatie over:

Or. en

Amendement 195
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) verschaffen van een deugdelijke 
basis voor het begrip van 
risicomanagementbeslissingen;

c) verschaffen van een deugdelijke 
basis voor het begrip van 
risicomanagementbeslissingen, met 
inbegrip van informatie over:

Or. en
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Amendement 196
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) verschaffen van een deugdelijke 
basis voor het begrip van 
risicomanagementbeslissingen;

c) verschaffen van een deugdelijke 
wetenschappelijke basis voor het begrip 
van risicomanagementbeslissingen;

Or. fr

Amendement 197
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) verschaffen van een deugdelijke 
basis voor het begrip van 
risicomanagementbeslissingen;

c) verschaffen van een deugdelijke 
wetenschappelijke basis voor het begrip 
van risicomanagementbeslissingen;

Or. en

Amendement 198
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter c – streepje 1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de in overweging genomen 
risicomanagementopties, met inbegrip 
van, waar gepast, de mogelijkheid om 
voorlopige maatregelen te nemen als 
bedoeld in artikel 7,

Or. en

Amendement 199
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter c – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de mate waarin de verschillende in 
overweging genomen 
risicomanagementopties een afspiegeling 
vormen van de mate van onzekerheid van 
de risicobeoordeling, en het niveau van 
bescherming van de gezondheid van 
consumenten en dieren alsook van 
milieubescherming dat deze opties bieden,

Or. en

Amendement 200
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter c – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de andere factoren die naast de 
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resultaten van de risicobeoordeling door 
de risicomanagers in overweging zijn 
genomen als bepaald in artikel 6, lid 3, en 
de wijze waarop deze factoren tegen 
elkaar zijn afgewogen;

Or. en

Amendement 201
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bevorderen van het inzicht van het 
publiek in het risicoanalyseproces teneinde 
het vertrouwen in de resultaten ervan te 
vergroten;

d) bevorderen van het inzicht van het 
publiek in het risicoanalyseproces teneinde 
het vertrouwen in de resultaten ervan te 
vergroten, met inbegrip van de 
verstrekking van duidelijke en 
eensluidende informatie aangaande de 
respectievelijke taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van 
risicobeoordelaars en risicomanagers;

Or. nl

Amendement 202
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bevorderen van het inzicht van het 
publiek in het risicoanalyseproces teneinde 
het vertrouwen in de resultaten ervan te 
vergroten;

d) bevorderen van het inzicht van het 
publiek in het risicoanalyseproces teneinde 
de verantwoording van de resultaten ervan 
te versterken;
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Or. en

Amendement 203
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bevorderen van een juiste mate van 
betrokkenheid van alle belanghebbenden; 
en

e) bevorderen van een evenwichtige
mate van betrokkenheid van alle 
belanghebbenden, met inbegrip van 
exploitanten die betrokken zijn bij de 
voedselketen en consumenten- en andere 
maatschappelijke organisaties; en

Or. en

Amendement 204
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bevorderen van een juiste mate van 
betrokkenheid van alle belanghebbenden; 
en

e) bevorderen van een evenwichtige
mate van betrokkenheid van alle 
belanghebbenden, met inbegrip van 
exploitanten die betrokken zijn bij de 
voedselketen en consumenten- en andere 
maatschappelijke organisaties; en

Or. en

Amendement 205
Martin Häusling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) zorgen voor een goede uitwisseling 
van informatie met de belanghebbenden 
met betrekking tot de risico's in verband 
met de landbouw- en voedselketen.

f) zorgen voor een transparante en 
onpartijdige uitwisseling van informatie 
met deze belanghebbenden met betrekking 
tot de risico's in verband met de landbouw-
en voedselketen.

Or. en

Amendement 206
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) zorgen voor een goede uitwisseling 
van informatie met de belanghebbenden 
met betrekking tot de risico's in verband 
met de landbouw- en voedselketen.

f) zorgen voor een onpartijdige
uitwisseling van informatie met deze
belanghebbenden met betrekking tot de 
risico's in verband met de landbouw- en 
voedselketen.

Or. en

Amendement 207
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) bestrijden van de verspreiding van 
onjuiste informatie en van bronnen van 
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onjuiste informatie.

Or. nl

Motivering

De Commissie moet kunnen reageren op misleidende mediaberichten of onjuiste resp. 
disproportionele communicatie door media of nationale autoriteiten. Dit is vanwege de 
interne markt in de Unie van urgent belang. De communicatie tijdens de fipronilcrisis van 
2017 maakte duidelijk dat de risicocommunicatie in de Unie op het gebied van 
voedselveiligheidsmaatregelen niet optimaal is, niet geharmoniseerd is en niet in alle 
lidstaten proportioneel wordt toegepast.

Amendement 208
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) te zorgen voor een interactieve 
uitwisseling van nauwkeurige, passende en 
tijdige informatie, op basis van de 
beginselen van transparantie, openheid en 
reactiviteit;

a) te zorgen voor een interactieve 
uitwisseling, ook met alle 
belanghebbenden, van nauwkeurige, 
volledige en tijdige informatie, op basis 
van de beginselen van transparantie, 
openheid en reactiviteit;

Or. en

Amendement 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) te zorgen voor een interactieve 
uitwisseling van nauwkeurige, passende en 

a) te zorgen voor een interactieve 
uitwisseling van nauwkeurige, passende, 
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tijdige informatie, op basis van de 
beginselen van transparantie, openheid en 
reactiviteit;

relevante en tijdige informatie, op basis 
van de beginselen van transparantie, 
openheid en reactiviteit;

Or. en

Amendement 210
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) rekening te houden met 
risicopercepties;

c) rekening te houden met de 
onevenwichtige vertegenwoordiging van 
de uiteenlopende belangen;

Or. en

Amendement 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) rekening te houden met
risicopercepties;

c) aandacht te besteden aan
risicopercepties en misvattingen;

Or. en

Amendement 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
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Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid en de bescherming van 
persoonsgegevens.

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn.

Or. en

Amendement 213
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid en de bescherming van 
persoonsgegevens.

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn.

Or. en

Amendement 214
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid en de bescherming van 

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn.
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persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 215
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid en de bescherming van 
persoonsgegevens.

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid van gegevens en 
intellectuele eigendom en de bescherming 
van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 216
Guillaume Balas

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid en de bescherming van 
persoonsgegevens.

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn, met inachtneming van de 
bescherming van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) benaderingen te formuleren om 
het verschil tussen gevaren en risico's 
beter onder de aandacht te brengen.

Or. en

Amendement 218
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de belangrijkste voor de voor 
risicocommunicatiedoeleinden te 
gebruiken instrumenten en kanalen 
aangewezen, rekening houdend met de 
behoeften van relevante doelgroepen; en

b) de belangrijkste voor de voor 
risicocommunicatiedoeleinden te 
gebruiken instrumenten en kanalen 
aangewezen, rekening houdend met de 
noodzaak om hierbij alle 
belanghebbenden, met inbegrip van de bij 
de voedselketen betrokken exploitanten en 
consumenten-, gezondheids- en andere 
maatschappelijke organisaties, op 
evenwichtige wijze te betrekken;

Or. en

Amendement 219
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de belangrijkste voor de voor 
risicocommunicatiedoeleinden te 
gebruiken instrumenten en kanalen 
aangewezen, rekening houdend met de 
behoeften van relevante doelgroepen; en

b) de belangrijkste voor de voor 
risicocommunicatiedoeleinden te 
gebruiken instrumenten en kanalen 
aangewezen, rekening houdend met de 
noodzaak om hierbij alle 
belanghebbenden, met inbegrip van de bij 
de voedselketen betrokken exploitanten en 
consumenten- en andere 
maatschappelijke organisaties, op 
evenwichtige wijze te betrekken;

Or. en

Amendement 220
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) passende mechanismen vastgesteld 
ter versterking van de samenhang van de 
risicocommunicatie tussen 
risicobeoordelaars en risicomanagers en 
gezorgd voor een open dialoog tussen alle 
belanghebbenden.

c) passende mechanismen vastgesteld 
ter versterking van de samenhang van de 
risicocommunicatie tussen 
risicobeoordelaars en risicomanagers, 
onder meer door bestaande verschillen in 
de wetenschappelijke beoordeling of in de 
bepaling van het aanvaardbare 
risiconiveau systematisch te erkennen en 
te verklaren.

Or. en

Amendement 221
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de praktische regelingen en het 
tijdschema vastgelegd voor de 
bekendmaking van de in artikel 55 bis, lid 
1, bedoelde informatie aan het publiek.

Or. en

Motivering

Verwijzing naar het door de rapporteur voorgestelde nieuwe artikel 55 bis ("Transparantie 
van het risicomanagement").

Amendement 222
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de praktische regelingen en het 
tijdschema vastgelegd voor de 
bekendmaking van de volgende 
informatie aan het publiek:

Or. en

Amendement 223
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter c bis – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de agenda's en de uitvoerige 
notulen van de vergaderingen van het 
wetenschappelijk comité, de 
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wetenschappelijke panels en de 
werkgroepen,

Or. en

Amendement 224
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter c bis – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– in een vroeg stadium van het 
risicomanagementproces: de in 
overweging genomen ontwerpen van 
maatregelen voor risicomamagement,

Or. en

Amendement 225
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter c bis – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de agenda's en uitvoerige notulen 
van de vergaderingen van de werkgroepen 
van overheidsdeskundigen in het kader 
waarvan de maatregelen voor 
risicomanagement worden besproken,

Or. en

Amendement 226
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach



AM\1162805NL.docx 111/162 PE627.781v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter c bis – streepje 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de agenda's en uitvoerige notulen 
van de vergaderingen van de regelgevende 
comités in het kader waarvan de 
maatregelen voor risicomanagement 
worden besproken en ter stemming 
worden gebracht, met inbegrip van een 
toelichting op de door de lidstaten 
uitgebrachte stemmen en de in artikel 
8 bis, onder c), bedoelde informatie.

Or. en

Amendement 227
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt het algemene 
plan voor risicocommunicatie binnen [twee 
jaar na de datum van toepassing van deze 
verordening] en houdt het actueel, rekening 
houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang en de 
opgedane ervaring.

3. De Commissie stelt het algemene 
plan voor risicocommunicatie binnen [twee 
jaar na de datum van toepassing van deze 
verordening] en houdt het actueel, rekening 
houdend met de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang, de 
opgedane ervaring en maatschappelijke 
verwachtingen.

Or. en

Amendement 228
Annie Schreijer-Pierik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
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Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 quinquies

Transparantie van risicocommunicatie

1. De Europese Commissie, de 
Autoriteit en de lidstaten voeren hun 
taken in het kader van de 
risicocommunicatie over de 
levensmiddelenwetgeving uit met een 
hoog niveau van transparantie. Bij het 
opstellen van hun benaderingen en 
maatregelen ter waarborging van de 
transparantie van de risicocommunicatie 
volgen zij nauwgezet de algemene 
beginselen van risicocommunicatie van 
artikel 8 ter van deze Verordening en 
raadplegen zij vooraf alle ter zake 
belanghebbenden, waar vereist ook de 
primaire producenten binnen de keten.

2. Met het oog op de naleving van de 
vereisten van lid 1 moeten de Europese 
Commissie en de Autoriteit desbetreffende 
richtsnoeren vaststellen.

Or. nl

Motivering

De verplichting met betrekking tot strengere transparantieregels moet ook gaan gelden voor 
alle risicocommunicatie door nationale autoriteiten, de Autoriteit en de Commissie zelf. De 
fipronilcrisis in 2017 heeft aangetoond dat risicocommunicatie in de lidstaten niet 
geharmoniseerd en niet conform Europese richtsnoeren en de Europese risicobeoordelingen 
verloopt. Bovendien is toen in één of meerdere lidsta(a)t(en) disproportioneel 
gecommuniceerd door de nationale autoriteiten.

Amendement 229
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Artikel 9 wordt vervangen door:

"Artikel 9

Openbare raadpleging

Het publiek wordt bij de risicoanalyse en 
bij de opstelling, beoordeling en 
herziening van de 
levensmiddelenwetgeving rechtstreeks of 
via representatieve organen op een 
openbare en transparante wijze 
geraadpleegd, behalve wanneer zulks om 
redenen van urgentie onmogelijk is.".

Or. en

Motivering

De zinsnede "bij de risicoanalyse en" wordt ingevoegd. Dit amendement inzake het voor 
Verordening (EG) nr. 178/2002 geldende transparantiebeginsel is in overeenstemming met 
het voornemen van de Commissie om de transparantie in het risicoanalyseproces te 
vergroten.

Amendement 230
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Artikel 10 wordt vervangen door:

"Artikel 10

1. Onverminderd de toepasselijke 
bepalingen van het Gemeenschapsrecht 
en het nationale recht betreffende de 
toegang tot documenten, nemen de 
autoriteiten, wanneer er redelijke gronden 
zijn om te vermoeden dat een 
levensmiddel of een diervoeder een risico 
voor de gezondheid van mens of dier 
inhoudt, passende en tijdige stappen om 
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het publiek te informeren over de aard 
van het gezondheidsrisico, waarbij zij zo 
volledig mogelijk aangeven welke 
producten het betreft, welk risico deze 
kunnen inhouden en welke maatregelen 
er zijn genomen of zullen worden 
genomen om het risico te voorkomen, te 
beperken of weg te nemen. Dit lid is 
eveneens van toepassing indien het 
vermoeden bestaat dat er sprake is van 
niet-naleving als gevolg van mogelijke 
opzettelijke inbreuken op de toepasselijke 
Uniewetgeving in verband met 
frauduleuze of bedrieglijke praktijken.

2. Om te zorgen voor de eenvormige 
toepassing van lid 1 van dit artikel stelt de 
Commissie binnen twaalf maanden na 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitvoeringshandelingen vast betreffende 
de wijze van toepassing ervan.".

Or. en

Amendement 231
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 22 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) Artikel 22, lid 7, tweede alinea, 
wordt aangevuld met de volgende zin:

"Ze werkt samen met de andere 
kwaliteitsborgingsagentschappen van de 
Europese Unie.".

Or. fr

Motivering

Dit amendement is bedoeld om EFSA een wettelijk mandaat te geven en coördinatie mogelijk 
te maken tussen agentschappen, omdat dit op een transversaal niveau nodig is om rekening te 
houden met alle chemische stoffen waaraan de bevolking en het milieu kunnen worden 
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blootgesteld.

Amendement 232
Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) De tekst van artikel 23 wordt als 
volgt gewijzigd:

"De Autoriteit:

a) verstrekt de communautaire 
instellingen en de lidstaten de best 
mogelijke wetenschappelijke adviezen in 
alle gevallen waarin de communautaire 
wetgeving hierin voorziet en over alle 
vraagstukken die tot haar opdracht 
behoren;

b) bevordert en coördineert de 
ontwikkeling van uniforme 
risicobeoordelingsmethoden op de 
gebieden die tot haar opdracht behoren 
door middel van een transversale aanpak, 
met name rekening houdend met de 
"cocktaileffecten" van chemische stoffen 
die gevolgen kunnen hebben voor de 
volksgezondheid en het milieu;

c) biedt de Commissie 
wetenschappelijke en technische 
ondersteuning op de gebieden die tot haar 
opdracht behoren, en op verzoek, bij de 
interpretatie van adviezen inzake
risicobeoordeling;

d) laat de wetenschappelijke studies 
verrichten die nodig zijn om haar 
opdracht te vervullen;

e) zoekt, verzamelt, vergelijkt en 
analyseert wetenschappelijke en 
technische gegevens op de gebieden die 
tot haar opdracht behoren en vat deze 
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gegevens samen;

f) onderneemt actie om nieuwe 
risico's op de gebieden die tot haar 
opdracht behoren, op te sporen en te 
karakteriseren;

g) stelt een systeem in van netwerken 
van organisaties die werkzaam zijn op de 
gebieden die tot haar opdracht behoren en 
is verantwoordelijk voor de werking van 
die netwerken;

h) verleent op verzoek van de 
Commissie wetenschappelijke en 
technische bijstand bij de door de 
Commissie ingevoerde 
crisismanagementprocedures met 
betrekking tot de veiligheid van 
levensmiddelen en diervoeders;

i) verleent op verzoek van de 
Commissie wetenschappelijke en 
technische bijstand teneinde de 
samenwerking tussen de Gemeenschap, 
kandidaat-lidstaten, internationale 
organisaties en derde landen op de 
gebieden die tot haar opdracht behoren te 
verbeteren;

j) zorgt ervoor dat het publiek en de 
belanghebbenden snelle, betrouwbare, 
objectieve en begrijpelijke informatie 
krijgen op de gebieden die tot haar 
opdracht behoren;

k) formuleert onafhankelijk haar 
eigen conclusies en richtsnoeren omtrent 
aangelegenheden die tot haar opdracht 
behoren;

l) verricht alle andere haar door de 
Commissie opgedragen werkzaamheden 
die tot haar opdracht behoren.".

Or. fr

Amendement 233
Michel Dantin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 23 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) In artikel 23 wordt letter b 
vervangen door:

"b) bevordert en coördineert de 
ontwikkeling van uniforme 
risicobeoordelingsmethoden op de 
gebieden die tot haar opdracht behoren 
door middel van een transversale aanpak, 
met name rekening houdend met de 
"cocktaileffecten" van chemische stoffen 
die gevolgen kunnen hebben voor de 
volksgezondheid en het milieu;".

Or. fr

Motivering

Dit amendement stelt voor dat het Europese beoordelingsproces van chemische stoffen wordt 
uitgevoerd in het kader van een gecoördineerde aanpak voor alle desbetreffende sectoren, 
een taak waarbij de Autoriteit een sleutelrol moet spelen. Daarnaast is het belangrijk dat 
beoordelaars de beoordeling van cocktaileffecten integreren in hun werkzaamheden, zodat 
passende beheersmaatregelen kunnen worden geïmplementeerd.

Amendement 234
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 24 – alinea 1 – letters d bis en d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater) Aan artikel 24 wordt het 
volgende toegevoegd:

"d bis) een ethische commissie;

d ter) een selectiecommissie voor 
verificatiestudies.".

Or. fr
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Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld dat de transparantie die met het ontwerp van 
verordening wordt beoogd, wordt onderworpen aan een geharmoniseerde aanpak van regels 
inzake belangenconflicten en de oprichting van een ethische commissie binnen EFSA.

Amendement 235
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 25 – lid 1 bis – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) één door het Europees Parlement 
benoemd lid, met stemrecht.

b) twee leden en plaatsvervangende 
leden, met stemrecht, die door het 
Europees Parlement worden benoemd en 
die het Europees Parlement 
vertegenwoordigen;

Or. en

Amendement 236
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 25 – lid 1 bis – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) één door het Europees Parlement 
benoemd lid, met stemrecht.

b) twee leden en twee 
plaatsvervangende leden, met stemrecht, 
die door het Europees Parlement worden
benoemd;

Or. en

Amendement 237
Martin Häusling
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 25 – lid 1 bis – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) één door het Europees Parlement 
benoemd lid, met stemrecht.

b) twee leden en twee 
plaatsvervangende leden, met stemrecht, 
die door het Europees Parlement worden
benoemd;

Or. en

Motivering

Aanpassing aan de gangbare praktijk bij andere agentschappen.

Amendement 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 25 – lid 1 bis – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) één door het Europees Parlement 
benoemd lid, met stemrecht.

b) één lid en één plaatsvervangend 
lid, met stemrecht, die door het Europees 
Parlement worden benoemd;

Or. en

Amendement 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 25 – lid 1 bis – letter b



PE627.781v01-00 120/162 AM\1162805NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) één door het Europees Parlement 
benoemd lid, met stemrecht.

b) twee door het Europees Parlement 
benoemde leden, met stemrecht;

Or. en

Amendement 240
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 25 – lid 1 bis – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vier leden met stemrecht die de 
belangen van het maatschappelijk 
middenveld en de voedselketen 
vertegenwoordigen, te weten één uit de 
kringen van consumentenorganisaties, één 
uit de kringen van niet-gouvernementele 
milieuorganisaties, één uit de kringen van 
landbouworganisaties en één uit de 
kringen van brancheorganisaties. Die 
leden worden benoemd door de Raad in 
overleg met het Europees Parlement op 
basis van een door de Commissie 
opgestelde lijst welke een groter aantal 
kandidaten bevat dan het aantal te 
benoemen leden. De door de Commissie 
opgestelde lijst wordt, vergezeld van de 
relevante documentatie, aan het Europees 
Parlement toegezonden. Zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na 
kennisgeving, kan het Europees Parlement 
zijn standpunten ter overweging indienen 
bij de Raad, waarna de Raad overgaat tot 
benoeming van die leden.

c) vijf leden met stemrecht die het 
maatschappelijk middenveld en de 
voedselketen vertegenwoordigen, te weten 
één uit de kringen van 
consumentenorganisaties, één uit de 
kringen van niet-gouvernementele 
milieuorganisaties, één uit de kringen van 
niet-gouvernementele organisaties op het 
gebied van de volksgezondheid, één uit de 
kringen van diergezondheidsorganisaties
en één uit de kringen van de 
agrovoedingssector. Die leden worden 
benoemd door de Raad in overleg met het 
Europees Parlement op basis van een door 
de Commissie opgestelde lijst welke een 
groter aantal kandidaten bevat dan het 
aantal te benoemen leden. De door de 
Commissie opgestelde lijst wordt, 
vergezeld van de relevante documentatie, 
aan het Europees Parlement toegezonden. 
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie 
maanden na kennisgeving, kan het 
Europees Parlement zijn standpunten ter 
overweging indienen bij de Raad, waarna 
de Raad overgaat tot benoeming van die 
leden.

Or. en
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Motivering

Verordening (EG) nr. 178/2002 heeft ten doel een hoog niveau van bescherming van de 
menselijke gezondheid te verzekeren. Daarom moet een vertegenwoordiger van een 
gezondheidsorganisatie worden opgenomen in de raad van bestuur. De raad van bestuur ziet 
erop toe dat de Autoriteit haar taken vervult, benoemt de leden van de wetenschappelijke 
panels en stelt het programma van het agentschap vast. Daarom moeten de benoemde leden 
hun organisaties vertegenwoordigen en hun inbreng hebben, maar hun functie mag er niet in 
bestaan dat zij de belangen van de industrie vertegenwoordigen of voor de industrie te 
lobbyen.

Amendement 241
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 25 – lid 1 bis – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vier leden met stemrecht die de 
belangen van het maatschappelijk 
middenveld en de voedselketen
vertegenwoordigen, te weten één uit de 
kringen van consumentenorganisaties, één
uit de kringen van niet-gouvernementele 
milieuorganisaties, één uit de kringen van 
landbouworganisaties en één uit de 
kringen van brancheorganisaties. Die 
leden worden benoemd door de Raad in 
overleg met het Europees Parlement op 
basis van een door de Commissie 
opgestelde lijst welke een groter aantal 
kandidaten bevat dan het aantal te 
benoemen leden. De door de Commissie 
opgestelde lijst wordt, vergezeld van de 
relevante documentatie, aan het Europees 
Parlement toegezonden. Zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na 
kennisgeving, kan het Europees Parlement 
zijn standpunten ter overweging indienen 
bij de Raad, waarna de Raad overgaat tot 
benoeming van die leden.

c) vier leden met stemrecht die het 
maatschappelijk middenveld 
vertegenwoordigen, te weten twee uit de 
kringen van consumentenorganisaties en 
twee uit de kringen van niet-
gouvernementele milieuorganisaties. Die 
leden worden benoemd door de Raad in 
overleg met het Europees Parlement op 
basis van een door de Commissie 
opgestelde lijst welke een groter aantal 
kandidaten bevat dan het aantal te 
benoemen leden. De door de Commissie 
opgestelde lijst wordt, vergezeld van de 
relevante documentatie, aan het Europees 
Parlement toegezonden. Zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na 
kennisgeving, kan het Europees Parlement 
zijn standpunten ter overweging indienen 
bij de Raad, waarna de Raad overgaat tot 
benoeming van die leden.

Or. en
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Motivering

De raad van bestuur van de EFSA is het uithangbord van de Autoriteit en waakt over haar 
neutraliteit en objectiviteit. Normaliter wordt de EFSA door de industrie benaderd voor de 
goedkeuring van producten. Het vertrouwen van het publiek in de EFSA zou er in geen geval 
mee gediend zijn als vertegenwoordigers van de industrie en de landbouw in de raad van 
bestuur van de EFSA zouden worden opgenomen. Overeenkomstig artikel 42 heeft de 
Autoriteit in specifieke gevallen toch al de mogelijkheid om zo nodig contact op te nemen met 
vertegenwoordigers van de industrie en de landbouw.

Amendement 242
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 25 – lid 1 bis – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vier leden met stemrecht die de 
belangen van het maatschappelijk 
middenveld en de voedselketen 
vertegenwoordigen, te weten één uit de 
kringen van consumentenorganisaties, één 
uit de kringen van niet-gouvernementele 
milieuorganisaties, één uit de kringen van 
landbouworganisaties en één uit de kringen 
van brancheorganisaties. Die leden worden 
benoemd door de Raad in overleg met het 
Europees Parlement op basis van een door 
de Commissie opgestelde lijst welke een 
groter aantal kandidaten bevat dan het 
aantal te benoemen leden. De door de 
Commissie opgestelde lijst wordt, 
vergezeld van de relevante documentatie, 
aan het Europees Parlement toegezonden. 
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie 
maanden na kennisgeving, kan het 
Europees Parlement zijn standpunten ter 
overweging indienen bij de Raad, waarna 
de Raad overgaat tot benoeming van die 
leden.

vijf leden met stemrecht die de belangen 
van het maatschappelijk middenveld en 
van de werknemers in de voedselketen 
vertegenwoordigen, te weten één uit de 
kringen van gezondheidsorganisaties, één 
uit de kringen van 
consumentenorganisaties, één uit de 
kringen van niet-gouvernementele 
milieuorganisaties, één uit de kringen van 
landbouworganisaties en één uit de kringen 
van brancheorganisaties. Die leden worden 
benoemd door de Raad in overleg met het 
Europees Parlement op basis van een door 
de Commissie opgestelde lijst welke een 
groter aantal kandidaten bevat dan het 
aantal te benoemen leden. De door de 
Commissie opgestelde lijst wordt, 
vergezeld van de relevante documentatie, 
aan het Europees Parlement toegezonden. 
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie 
maanden na kennisgeving, kan het 
Europees Parlement zijn standpunten ter 
overweging indienen bij de Raad, waarna 
de Raad overgaat tot benoeming van die 
leden.

Or. en
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Amendement 243
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ambtstermijn van de leden en de 
plaatsvervangende leden bedraagt vier jaar.
De ambtstermijn van de in lid 1 bis, 
onder a) en b), bedoelde leden is echter 
van onbeperkte duur. De ambtstermijn van 
de in lid 1 bis, onder c), bedoelde leden 
mag slechts eenmaal kunnen worden 
verlengd.

2. De ambtstermijn van de leden en de 
plaatsvervangende leden bedraagt vier jaar. 
De ambtstermijn van de in lid 1 bis, 
onder c), bedoelde leden mag slechts 
eenmaal kunnen worden verlengd.

Or. en

Motivering

Om een evaluatie mogelijk te maken en op grond van het beginsel van goed bestuur mag de 
ambtstermijn niet van onbeperkte duur zijn. Dit strookt met de gangbare praktijken bij andere 
agentschappen.

Amendement 244
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 26 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 26, lid 2, wordt het 
volgende punt h bis) toegevoegd: 

"h bis) het voorkomen van 
belangenconflicten in de Autoriteit en de 
volledige toepassing van de in artikel 6 
neergelegde beginselen van de 
risicoanalyse.".
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Or. en

Motivering

De uitvoerend directeur van de Autoriteit moet niet alleen met administratieve taken worden 
belast. Hij of zij moet er ook op toezien dat de Autoriteit alle beginselen van de algemene 
levensmiddelenwetgeving, met name de beginselen van de risicoanalyse, toepast en 
doelstellingen ervan nastreeft.

Amendement 245
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 27 – lid 4 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 27, lid 4, wordt punt d) 
vervangen door:

"d) wanneer de Autoriteit of een 
lidstaat een nieuw risico of een mogelijk 
risico heeft opgespoord. In dat geval en 
wanneer er sprake is van gedeelde 
bevoegdheid met betrekking tot de 
risicoanalyse van een product, wordt 
voorkomen dat dat nieuwe risico of 
mogelijke risico noch door de Autoriteit 
noch door de bevoegde organen van de 
lidstaten wordt beoordeeld en naar 
behoren wordt beheerd.".

Or. en

Motivering

Aanvullende formulering na "een nieuw risico". In het dossier inzake glyfosaat werd door de 
EFSA een mogelijk risico opgespoord met betrekking tot de vermenging van de werkzame stof 
met bepaalde formuleringshulpstoffen, maar als gevolg van de met autoriteiten van de 
lidstaten gedeelde bevoegdheden, werd dat opgespoorde risico niet naar behoren beoordeeld 
en beheerd. Het mag niet mogelijk zijn dat de EFSA zich in dergelijke gevallen aan haar 
verplichtingen onttrekt.
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Amendement 246
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) aan het einde van lid 3 wordt de 
volgende zin toegevoegd:

"De wetenschappelijke deskundigen zijn 
wetenschappers die actief onderzoek doen 
en hun onderzoeksresultaten publiceren 
in collegiaal getoetste wetenschappelijke 
tijdschriften.";

Or. en

Motivering

Deze zin wordt toegevoegd aan de huidige tekst: "Het wetenschappelijk comité bestaat uit de 
voorzitters van de wetenschappelijke panels en zes onafhankelijke wetenschappelijke 
deskundigen die niet tot de wetenschappelijke panels behoren." Deze bepaling is noodzakelijk 
om de kwaliteit van de adviezen van de EFSA te waarborgen.Thans zijn de 
"wetenschappelijke deskundigen" veelal ambtenaren die zelden of nooit iets publiceren.

Amendement 247
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 4 – inleidende formule – zin 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-a) in lid 4 wordt de eerste zin 
vervangen door:

"De wetenschappelijke panels bestaan uit 
onafhankelijke wetenschappers die actief 
onderzoek doen en hun 
onderzoeksresultaten publiceren in 
collegiaal getoetste wetenschappelijke 
tijdschriften.";
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Or. en

Motivering

De huidige formulering luidt als volgt: "De wetenschappelijke panels bestaan uit 
onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen." Deze bepaling is noodzakelijk om de 
kwaliteit van de adviezen van de EFSA te waarborgen.Thans zijn de "wetenschappelijke 
deskundigen" veelal ambtenaren die zelden of nooit iets publiceren.

Amendement 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De leden van het wetenschappelijk 
comité die geen lid van een 
wetenschappelijk panel zijn, en de in 
lid 5 ter bedoelde extra leden van de 
wetenschappelijke panels worden op 
voordracht van de uitvoerend directeur
door de raad van bestuur benoemd voor 
een termijn van vijf jaar, die kan worden 
verlengd, nadat hiervoor in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, in 
geschikte toonaangevende 
wetenschappelijke publicaties en op de 
website van de Autoriteit een oproep tot 
het tonen van belangstelling is 
verschenen.

5. De leden van het wetenschappelijk 
comité die geen lid van een 
wetenschappelijk panel zijn, de leden van 
de wetenschappelijke panels en de in
lid 5 bis bedoelde extra leden van de 
wetenschappelijke panels worden door de 
raad van bestuur volgens de onderstaande 
procedure benoemd voor een 
hernieuwbare termijn van vijf jaar:

a) In het Publicatieblad van de 
Europese Unie, in relevante 
toonaangevende wetenschappelijke 
publicaties en op de website van de 
Autoriteit wordt een oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling 
bekendgemaakt.

b) De lidstaten zorgen voor een brede 
verspreiding van de oproep tot het 
indienen van blijken van belangstelling in 
de wetenschappelijke wereld.

c) Op basis van de ontvangen blijken 
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van belangstelling en in overeenstemming 
met het onafhankelijkheidsbeleid van de 
Autoriteit en de uitvoeringsvoorschriften 
van toepassing op de leden van de 
wetenschappelijke panels stelt de 
uitvoerend directeur voor elk 
wetenschappelijk panel een lijst van 
deskundigen op die meer namen bevat 
dan het aantal te benoemen leden. De 
uitvoerend directeur hoeft een dergelijke 
langere lijst niet op te stellen, als hij/zij 
kan aantonen op basis van de ontvangen 
blijken van belangstelling en gelet op de 
onder d) vastgestelde selectiecriteria niet 
in staat te zijn een langere lijst op te 
stellen. De uitvoerend directeur dient de 
lijst in bij de raad van bestuur met het oog 
op de benoeming van de leden.

d) Bij de voordrachten door de 
lidstaten, de selectie door de uitvoerend 
directeur en de benoemingen door de raad 
van bestuur worden de volgende criteria 
gehanteerd:

i) een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid;

ii) onafhankelijkheid en afwezigheid 
van belangenconflicten, overeenkomstig
artikel 37, lid 2, alsmede het 
onafhankelijkheidsbeleid van de 
Autoriteit en de uitvoeringsbepalingen 
inzake de onafhankelijkheid van de leden 
van de wetenschappelijke panels;

iii) de mate waarin wordt voorzien in 
de behoeften wat betreft de benodigde 
specifieke multidisciplinaire expertise van 
het panel waarin zij zullen worden 
benoemd en de toepasselijke 
talenregeling.

e) De raad van bestuur ziet erop toe 
dat bij de definitieve benoemingen een zo 
breed mogelijke geografische spreiding 
wordt bereikt.

Or. en
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Amendement 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De leden van het wetenschappelijk 
comité die geen lid van een 
wetenschappelijk panel zijn, en de in 
lid 5 ter bedoelde extra leden van de 
wetenschappelijke panels worden op 
voordracht van de uitvoerend directeur 
door de raad van bestuur benoemd voor 
een termijn van vijf jaar, die kan worden 
verlengd, nadat hiervoor in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, in 
geschikte toonaangevende 
wetenschappelijke publicaties en op de 
website van de Autoriteit een oproep tot 
het tonen van belangstelling is verschenen.

5. De leden van het wetenschappelijk 
comité die geen lid van een 
wetenschappelijk panel zijn, en de leden 
van de wetenschappelijke panels worden 
op voordracht van de uitvoerend directeur 
door de raad van bestuur benoemd voor 
een termijn van vijf jaar, die kan worden 
verlengd, nadat hiervoor in het 
Publicatieblad van de Europese Unie, in 
geschikte toonaangevende 
wetenschappelijke publicaties en op de 
website van de Autoriteit een oproep tot 
het tonen van belangstelling is verschenen. 
De Autoriteit lanceert de oproep tot het 
tonen van belangstelling na raadpleging 
van de raad van bestuur over de criteria 
en de gebieden van deskundigheid.

Or. fr

Motivering

Dit amendement zorgt voor een grotere betrokkenheid van de raad van bestuur van EFSA, 
waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd, bij het voordragen van deskundigen van de 
wetenschappelijke panels van EFSA. Op die manier wordt ook vermeden dat de lidstaten op 
hun niveau oproepen tot het tonen van belangstelling organiseren en bijgevolg de regels 
inzake de onafhankelijkheid van de deskundigen van lidstaten zeer heterogeen worden 
toegepast.

Amendement 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De leden van de wetenschappelijke 
panels worden benoemd door de raad van 
bestuur voor een hernieuwbare 
ambtstermijn van vijf jaar, 
overeenkomstig de volgende procedure:

Schrappen

a) de uitvoerend directeur dient, na 
raadpleging van de raad van bestuur, het 
verzoek inzake de voor ieder 
wetenschappelijk panel benodigde 
specifieke multidisciplinaire expertise in 
bij de lidstaten en vermeldt het aantal 
door de lidstaten voor te dragen 
deskundigen. De uitvoerend directeur stelt 
de lidstaten in kennis van het 
onafhankelijkheidsbeleid en de 
uitvoeringsbepalingen van de Autoriteit 
die van toepassing zijn op leden van 
wetenschappelijke panels. De lidstaten 
doen hun voordrachten op basis van een 
oproep tot het tonen van belangstelling. 
De uitvoerend directeur stelt de raad van 
bestuur in kennis van de bij de lidstaten 
ingediende verzoeken.

b) De lidstaten dragen deskundigen 
voor teneinde gezamenlijk tot het door de 
uitvoerend directeur aangegeven aantal te 
komen. Elke lidstaat draagt ten minste 
twaalf wetenschappelijke deskundigen 
voor. De lidstaten kunnen ook 
staatsburgers van andere lidstaten
voordragen. 

c) Op basis van de voordrachten door 
de lidstaten stelt de uitvoerend directeur 
voor elk wetenschappelijk panel een lijst 
van deskundigen op die meer namen 
bevat dan het aantal te benoemen leden. 
De uitvoerend directeur hoeft een 
dergelijke langere lijst niet op te stellen, 
als hij/zij kan aantonen op basis van de 
ontvangen voordrachten en gelet op de 
onder d) vastgestelde selectiecriteria niet 
in staat te zijn een langere lijst op te 
stellen. De uitvoerend directeur dient de 
lijst in bij de raad van bestuur met het oog 
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op de benoeming van de leden.

d) Bij de voordrachten door de 
lidstaten, de selectie door de uitvoerend 
directeur en de benoemingen door de raad 
van bestuur worden de volgende criteria 
gehanteerd:

i) een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid;

ii) onafhankelijkheid en afwezigheid 
van belangenconflicten, overeenkomstig 
artikel 37, lid 2, alsmede het 
onafhankelijkheidsbeleid van de 
Autoriteit en de uitvoeringsbepalingen 
inzake de onafhankelijkheid van de leden 
van de wetenschappelijke panels;

iii) de mate waarin wordt voorzien in 
de behoeften wat betreft de benodigde 
specifieke multidisciplinaire expertise van 
het panel waarin zij zullen worden 
benoemd en de toepasselijke 
talenregeling.

e) De raad van bestuur ziet erop toe 
dat bij de definitieve benoemingen een zo 
breed mogelijke geografische spreiding 
wordt bereikt. 

Or. en

Amendement 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de volgende leden 5 bis tot en met
5 octies worden ingevoegd:

b) de volgende leden 5 bis tot en met 
5 septies worden ingevoegd:

"5 bis. De leden van de wetenschappelijke 
panels worden benoemd door de raad van 
bestuur voor een hernieuwbare 
ambtstermijn van vijf jaar, 

"5 bis. Indien de Autoriteit vaststelt dat er 
in een of meerdere panels gebrek is aan 
specifieke expertise, draagt de uitvoerend 
directeur extra leden van het (de) panel(s) 
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overeenkomstig de volgende procedure: voor voor benoeming in de raad van 
bestuur overeenkomstig de procedure 
uiteengezet in de volgende leden.

a) de uitvoerend directeur dient, na 
raadpleging van de raad van bestuur, het 
verzoek inzake de voor ieder 
wetenschappelijk panel benodigde 
specifieke multidisciplinaire expertise in 
bij de lidstaten en vermeldt het aantal 
door de lidstaten voor te dragen 
deskundigen. De uitvoerend directeur stelt 
de lidstaten in kennis van het 
onafhankelijkheidsbeleid en de 
uitvoeringsbepalingen van de Autoriteit 
die van toepassing zijn op leden van 
wetenschappelijke panels. De lidstaten 
doen hun voordrachten op basis van een 
oproep tot het tonen van belangstelling. 
De uitvoerend directeur stelt de raad van 
bestuur in kennis van de bij de lidstaten 
ingediende verzoeken.

b) De lidstaten dragen deskundigen 
voor teneinde gezamenlijk tot het door de 
uitvoerend directeur aangegeven aantal te 
komen. Elke lidstaat draagt ten minste 
twaalf wetenschappelijke deskundigen 
voor. De lidstaten kunnen ook 
staatsburgers van andere lidstaten 
voordragen.

c) Op basis van de voordrachten door 
de lidstaten stelt de uitvoerend directeur 
voor elk wetenschappelijk panel een lijst 
van deskundigen op die meer namen 
bevat dan het aantal te benoemen leden. 
De uitvoerend directeur hoeft een 
dergelijke langere lijst niet op te stellen, 
als hij/zij kan aantonen op basis van de 
ontvangen voordrachten en gelet op de 
onder d) vastgestelde selectiecriteria niet 
in staat te zijn een langere lijst op te 
stellen. De uitvoerend directeur dient de 
lijst in bij de raad van bestuur met het oog 
op de benoeming van de leden.

d) Bij de voordrachten door de 
lidstaten, de selectie door de uitvoerend 
directeur en de benoemingen door de raad 
van bestuur worden de volgende criteria 
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gehanteerd:

i) een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid;

ii) onafhankelijkheid en afwezigheid 
van belangenconflicten, overeenkomstig 
artikel 37, lid 2, alsmede het 
onafhankelijkheidsbeleid van de 
Autoriteit en de uitvoeringsbepalingen 
inzake de onafhankelijkheid van de leden 
van de wetenschappelijke panels;

iii) de mate waarin wordt voorzien in 
de behoeften wat betreft de benodigde 
specifieke multidisciplinaire expertise van 
het panel waarin zij zullen worden 
benoemd en de toepasselijke 
talenregeling.

e) De raad van bestuur ziet erop toe 
dat bij de definitieve benoemingen een zo 
breed mogelijke geografische spreiding 
wordt bereikt.

5 ter. Indien de Autoriteit vaststelt dat er 
in een of meerdere panels gebrek is aan 
specifieke expertise, draagt de uitvoerend 
directeur extra leden van het (de) panel(s) 
voor voor benoeming in de raad van 
bestuur overeenkomstig de procedure van 
lid 5.

5 ter. De raad van bestuur stelt, op basis 
van een voorstel van de uitvoerend 
directeur, regels vast betreffende de 
nadere organisatie en tijdsplanning van 
de procedures in de leden 5 en 5 bis.

5 quater. De raad van bestuur stelt, 
op basis van een voorstel van de 
uitvoerend directeur, regels vast 
betreffende de nadere organisatie en 
tijdsplanning van de procedures in de 
leden 5 bis en 5 ter.

5 quater. Leden van de 
wetenschappelijke panels treden 
onafhankelijk en vrij van 
belangenconflicten op, overeenkomstig 
artikel 37, lid 2, en de interne maatregelen 
van de Autoriteit. Zij worden in staat 
gesteld om de nodige tijd en inspanningen 
te kunnen wijden aan hun bijdrage aan de 
werkzaamheden van de Autoriteit, zij 
ontvangen geen enkele instructie op 
nationaal niveau en hun onafhankelijke 
wetenschappelijke bijdrage tot het systeem 
voor risicobeoordeling op het niveau van 
de Unie wordt erkend als een prioritaire 
taak voor de bescherming van de 
veiligheid van de voedselketen.

5 quinquies. De lidstaten nemen 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
leden van de wetenschappelijke panels 

5 quinquies. Waar nodig zorgen de 
lidstaten ervoor dat de overheidsinstanties 
waar deze wetenschappelijke deskundigen 
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onafhankelijk en vrij van 
belangenconflicten optreden, 
overeenkomstig artikel 37, lid 2, en de 
interne maatregelen van de Autoriteit. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de leden van 
de wetenschappelijke panels over de 
middelen beschikken om de nodige tijd en 
inspanning te besteden aan het bijdragen 
tot de werkzaamheden van de Autoriteit. 
De lidstaten zorgen ervoor dat de leden 
van de wetenschappelijke panels geen 
enkele instructie op nationaal niveau 
ontvangen en dat hun onafhankelijke 
wetenschappelijke bijdrage tot het systeem 
voor risicobeoordeling op het niveau van 
de Unie als een prioritaire taak voor de 
bescherming van de veiligheid van de 
voedselketen wordt erkend.

in dienst zijn, alsmede de 
overheidsinstanties die verantwoordelijk 
zijn voor het vaststellen van de prioriteiten 
van de wetenschappelijke instanties waar 
die deskundigen in dienst zijn, de nodige 
maatregelen ten uitvoer leggen om te 
waarborgen dat aan de vereisten van 
lid 5 quinquies wordt voldaan.

5 sexies. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de overheidsinstanties waar deze 
wetenschappelijke deskundigen in dienst 
zijn, alsmede de overheidsinstanties die 
verantwoordelijk zijn voor het vaststellen 
van de prioriteiten van de 
wetenschappelijke instanties waar die 
deskundigen in dienst zijn, de maatregelen
van lid 5 quinquies ten uitvoer leggen.

5 sexies. De Autoriteit ondersteunt de 
taken van de panels door de organisatie van 
hun werkzaamheden op zich te nemen, in 
het bijzonder wat betreft de door het 
personeel van de Autoriteit of door de 
aangewezen nationale wetenschappelijke 
organisaties zoals bedoeld in artikel 36 uit 
te voeren voorbereidende werkzaamheden, 
onder meer door de mogelijkheid te 
scheppen voor het opstellen van 
wetenschappelijke adviezen die collegiaal 
worden getoetst door de panels voordat zij 
ze aannemen.

5 septies. De Autoriteit ondersteunt de 
taken van de panels door de organisatie van 
hun werkzaamheden op zich te nemen, in 
het bijzonder wat betreft de door het 
personeel van de Autoriteit of door de 
aangewezen nationale wetenschappelijke 
organisaties zoals bedoeld in artikel 36 uit 
te voeren voorbereidende werkzaamheden, 
onder meer door de mogelijkheid te 
scheppen voor het opstellen van 
wetenschappelijke adviezen die collegiaal 
worden getoetst door de panels voordat zij 
ze aannemen.

5 septies. Elk panel heeft maximaal 
21 leden.";

5 octies. Elk panel heeft maximaal 
21 leden.";
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Or. en

Amendement 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 bis – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uitvoerend directeur dient, na 
raadpleging van de raad van bestuur, het 
verzoek inzake de voor ieder 
wetenschappelijk panel benodigde 
specifieke multidisciplinaire expertise in 
bij de lidstaten en vermeldt het aantal door 
de lidstaten voor te dragen deskundigen. 
De uitvoerend directeur stelt de lidstaten in 
kennis van het onafhankelijkheidsbeleid en 
de uitvoeringsbepalingen van de Autoriteit 
die van toepassing zijn op leden van 
wetenschappelijke panels. De lidstaten 
doen hun voordrachten op basis van een 
oproep tot het tonen van belangstelling. 
De uitvoerend directeur stelt de raad van 
bestuur in kennis van de bij de lidstaten 
ingediende verzoeken.

a) de uitvoerend directeur stelt een 
ontwerp van een reservelijst van geschikte 
kandidaten op, waarop minstens dubbel 
zo veel kandidaten staan dan nodig is voor 
de samenstelling van de 
wetenschappelijke panels. De uitvoerend 
directeur deelt het ontwerp van de 
reservelijst mee aan de raad van bestuur, 
en vermeldt de voor ieder 
wetenschappelijk panel benodigde 
specifieke multidisciplinaire expertise en 
het aantal door de lidstaten voor te dragen 
deskundigen. De uitvoerend directeur 
herinnert aan de raad van bestuur het 
onafhankelijkheidsbeleid en de 
uitvoeringsbepalingen van de Autoriteit die 
van toepassing zijn op leden van 
wetenschappelijke panels.

Or. fr

Motivering

Dit amendement zorgt voor een grotere betrokkenheid van de raad van bestuur van EFSA, 
waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd, bij het voordragen van deskundigen van de 
wetenschappelijke panels van EFSA. Op die manier wordt ook vermeden dat de lidstaten op 
hun niveau oproepen tot het tonen van belangstelling organiseren en bijgevolg de regels 
inzake de onafhankelijkheid van de deskundigen van lidstaten zeer heterogeen worden 
toegepast.

Amendement 253
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
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Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 bis – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De lidstaten dragen deskundigen 
voor teneinde gezamenlijk tot het door de 
uitvoerend directeur aangegeven aantal te 
komen. Elke lidstaat draagt ten minste 
twaalf wetenschappelijke deskundigen
voor. Daarbij kunnen de lidstaten ook 
staatsburgers van andere lidstaten 
voordragen.

b) De lidstaten kunnen vervolgens
deskundigen voor de genoemde 
vakgebieden voordragen, op voorwaarde 
dat zij dit doen op basis van een oproep tot 
het tonen van belangstelling. De 
voorgedragen deskundigen zijn 
wetenschappers die actief bezig zijn met 
onderzoek en hun onderzoeksresultaten 
bekendmaken in collegiaal getoetste 
wetenschappelijke tijdschriften. Daarbij 
kunnen de lidstaten ook staatsburgers van 
andere lidstaten voordragen.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 20 van de rapporteur. Deze bepaling moet worden opgenomen om 
de excellentie van de adviezen van de EFSA te waarborgen. Vandaag zijn veel 
"wetenschappelijke deskundigen" ambtenaren die amper of nog nooit iets hebben 
gepubliceerd.

Amendement 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 bis – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De lidstaten dragen deskundigen 
voor teneinde gezamenlijk tot het door de 
uitvoerend directeur aangegeven aantal te 
komen. Elke lidstaat draagt ten minste 
twaalf wetenschappelijke deskundigen 
voor. De lidstaten kunnen ook 
staatsburgers van andere lidstaten 
voordragen.

b) Uiterlijk drie maanden na 
ontvangst van het ontwerp van de 
reservelijst, maakt de raad van bestuur 
haar advies over de door de uitvoerend 
directeur op de lijst opgenomen 
kandidaten bekend.

Or. fr
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Motivering

Dit amendement zorgt voor een grotere betrokkenheid van de raad van bestuur van EFSA, 
waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd, bij het voordragen van deskundigen van de 
wetenschappelijke panels van EFSA. Op die manier wordt ook vermeden dat de lidstaten op 
hun niveau oproepen tot het tonen van belangstelling organiseren en bijgevolg de regels 
inzake de onafhankelijkheid van de deskundigen van lidstaten zeer heterogeen worden 
toegepast.

Amendement 255
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 bis – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Naast de deskundigen, die 
eventueel door de lidstaten zijn 
voorgedragen, publiceert de Autoriteit in 
het Publicatieblad van de Europese Unie, 
in geschikte toonaangevende 
wetenschappelijke publicaties en op de 
website van de Autoriteit een oproep tot 
het tonen van belangstelling en benadert 
zij actief de relevante academische 
instellingen op de verschillende 
deskundigheidsgebieden. De lidstaten 
zorgen voor een brede verspreiding van de 
oproep tot het tonen van belangstelling in 
de wetenschappelijke gemeenschap.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op amendement 21 van de rapporteur. Deze bepaling moet worden opgenomen om 
de excellentie van de adviezen van de EFSA te waarborgen. Vandaag zijn veel 
"wetenschappelijke deskundigen" ambtenaren die amper of nog nooit iets hebben 
gepubliceerd.

Amendement 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 bis – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Op basis van de voordrachten door 
de lidstaten stelt de uitvoerend directeur 
voor elk wetenschappelijk panel een lijst 
van deskundigen op die meer namen bevat 
dan het aantal te benoemen leden. De 
uitvoerend directeur hoeft een dergelijke 
langere lijst niet op te stellen, als hij/zij kan 
aantonen op basis van de ontvangen 
voordrachten en gelet op de onder d) 
vastgestelde selectiecriteria niet in staat te 
zijn een langere lijst op te stellen. De 
uitvoerend directeur dient de lijst in bij de 
raad van bestuur met het oog op de 
benoeming van de leden.

c) Op basis van de voorkeuren van de 
raad van bestuur stelt de uitvoerend 
directeur voor elk wetenschappelijk panel 
een reservelijst van kandidaten op die 
meer namen bevat dan het aantal te 
benoemen leden. In het kader van deze 
procedure houdt de uitvoerend directeur 
rekening met de standpunten van de raad 
van bestuur. De uitvoerend directeur hoeft 
een dergelijke langere lijst niet op te 
stellen, als hij/zij kan aantonen op basis 
van de ontvangen voordrachten en gelet op 
de onder d) vastgestelde selectiecriteria 
niet in staat te zijn een langere lijst op te 
stellen. De uitvoerend directeur dient de 
lijst in bij de raad van bestuur met het oog 
op de benoeming van de leden.

Or. fr

Motivering

Dit amendement zorgt voor een grotere betrokkenheid van de raad van bestuur van EFSA, 
waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd, bij het voordragen van deskundigen van de 
wetenschappelijke panels van EFSA. Op die manier wordt ook vermeden dat de lidstaten op 
hun niveau oproepen tot het tonen van belangstelling organiseren en bijgevolg de regels 
inzake de onafhankelijkheid van de deskundigen van lidstaten zeer heterogeen worden 
toegepast.

Amendement 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 bis – letter d – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) Bij de voordrachten door de d) Bij de selectie vooraf door de 
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lidstaten, de selectie door de uitvoerend 
directeur en de benoemingen door de raad 
van bestuur worden de volgende criteria 
gehanteerd:

uitvoerend directeur, de bekendmaking 
van de voorkeuren door de raad van 
bestuur, de selectie door de uitvoerend 
directeur en de benoemingen door de raad 
van bestuur worden de volgende criteria 
gehanteerd:

Or. fr

Motivering

Dit amendement zorgt voor een grotere betrokkenheid van de raad van bestuur van EFSA, 
waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd, bij het voordragen van deskundigen van de 
wetenschappelijke panels van EFSA. Op die manier wordt ook vermeden dat de lidstaten op 
hun niveau oproepen tot het tonen van belangstelling organiseren en bijgevolg de regels 
inzake de onafhankelijkheid van de deskundigen van lidstaten zeer heterogeen worden 
toegepast.

Amendement 258
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 bis – letter d – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid;

i) een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid; dit 
houdt minstens in dat de deskundige 
actief bezig is met onderzoek en zijn 
onderzoeksresultaten bekendmaakt in 
collegiaal getoetste wetenschappelijke 
tijdschriften;

Or. en

Amendement 259
Simona Bonafè

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 bis – letter d – punt iii
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) de mate waarin wordt voorzien in 
de behoeften wat betreft de benodigde 
specifieke multidisciplinaire expertise van 
het panel waarin zij zullen worden 
benoemd en de toepasselijke talenregeling.

iii) de mate waarin wordt voorzien in 
de vereiste competenties voor de 
beoordeling van een specifieke stof en de
behoeften wat betreft de benodigde 
specifieke multidisciplinaire expertise van 
het panel waarin zij zullen worden 
benoemd en de toepasselijke talenregeling.

Or. en

Amendement 260
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 bis – letter d – punt iii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii bis) de mate waarin de deskundigheid 
van een panel dat voor een bepaalde 
beoordeling verantwoordelijk is, in 
overeenstemming is met de competenties 
die voor een dergelijke beoordeling vereist 
zijn, waarbij het inzicht van dat panel in 
een bepaald onderwerp moet worden 
aangetoond en de meest geschikte 
methode moet worden gekozen, die anders 
zal zijn indien het gaat om door 
chemische synthese verkregen geïsoleerde 
verbindingen of natuurlijke complexe 
stoffen.

Or. en

Motivering

Aangezien bedrijven bereid zijn te investeren in studies om de werkzaamheid en veiligheid 
van producten bestaande uit natuurlijke stoffen te bewijzen, moet het voor de beoordeling 
verantwoordelijke panel over de relevante deskundigheid beschikken om te waarborgen dat 
de gevolgde criteria voldoende rekening houden met de kenmerken van die stoffen, en om, 
indien er geen relevante of volledig adequate normen op internationaal niveau bestaan, 
geschikte normen te bepalen.
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Amendement 261
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Indien de Autoriteit vaststelt dat er 
in een of meerdere panels gebrek is aan 
specifieke expertise, draagt de uitvoerend 
directeur extra leden van het (de) panel(s) 
voor voor benoeming in de raad van 
bestuur overeenkomstig de procedure van 
lid 5.

5 ter. Indien de Autoriteit vaststelt dat er 
in een of meerdere panels gebrek is aan 
specifieke expertise, draagt de uitvoerend 
directeur extra leden van het (de) panel(s) 
voor voor benoeming in de raad van 
bestuur overeenkomstig de procedure van 
lid 5. Die extra leden kunnen worden 
benoemd voor een korte termijn, 
bijvoorbeeld om mee te werken aan de 
risicoanalyse van een enkele aanvraag.

Or. en

Motivering

Er is geen reden om de personen die de Commissie en het Parlement vertegenwoordigen in de 
raad van bestuur niet te vervangen.

Amendement 262
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Indien de Autoriteit vaststelt dat er 
in een of meerdere panels gebrek is aan 
specifieke expertise, draagt de uitvoerend 
directeur extra leden van het (de) panel(s) 
voor voor benoeming in de raad van 
bestuur overeenkomstig de procedure van 
lid 5.

5 ter. Indien de raad van bestuur
vaststelt dat er in een of meerdere panels 
gebrek is aan specifieke expertise, draagt 
de uitvoerend directeur extra leden van het 
(de) panel(s) voor voor benoeming in de 
raad van bestuur overeenkomstig de 
procedure van lid 5.
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Or. en

Motivering

Gezien de uiteenlopende domeinen van relevante expertise van de raad van bestuur en haar 
rol en verantwoordelijkheid bij het benoemen van de leden van de wetenschappelijke panels, 
is het raadzaam dat de raad van bestuur een eventueel gebrek aan expertise in de panels zelf 
vaststelt.

Amendement 263
Simona Bonafè

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Indien de Autoriteit vaststelt dat er 
in een of meerdere panels gebrek is aan 
specifieke expertise, draagt de uitvoerend 
directeur extra leden van het (de) panel(s) 
voor voor benoeming in de raad van 
bestuur overeenkomstig de procedure van 
lid 5.

5 ter. Indien de raad van bestuur
vaststelt dat er in een of meerdere panels 
gebrek is aan specifieke expertise, draagt 
de uitvoerend directeur extra leden van het 
(de) panel(s) voor voor benoeming in de 
raad van bestuur overeenkomstig de 
procedure van lid 5.

Or. en

Amendement 264
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 quater bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater bis. De motieven van de 
benoeming van de leden van de panels 
worden openbaar gemaakt op een 
specifieke pagina van de website van de 
EFSA, waarbij wordt verwezen naar de 
selectiecriteria in artikel 28, lid 5 bis, 
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onder d).

Or. en

Amendement 265
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quinquies. De lidstaten nemen 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
leden van de wetenschappelijke panels 
onafhankelijk en vrij van 
belangenconflicten optreden, 
overeenkomstig artikel 37, lid 2, en de 
interne maatregelen van de Autoriteit. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de leden van 
de wetenschappelijke panels over de 
middelen beschikken om de nodige tijd en 
inspanning te besteden aan het bijdragen 
tot de werkzaamheden van de Autoriteit. 
De lidstaten zorgen ervoor dat de leden 
van de wetenschappelijke panels geen 
enkele instructie op nationaal niveau 
ontvangen en dat hun onafhankelijke 
wetenschappelijke bijdrage tot het systeem 
voor risicobeoordeling op het niveau van 
de Unie als een prioritaire taak voor de 
bescherming van de veiligheid van de 
voedselketen wordt erkend.

5 quinquies. De leden van de 
wetenschappelijke panels treden
onafhankelijk en vrij van 
belangenconflicten op, overeenkomstig 
artikel 37, lid 2, en de interne maatregelen 
van de Autoriteit. Ze beschikken over de 
middelen om de nodige tijd en inspanning 
te besteden aan het bijdragen tot de 
werkzaamheden van de Autoriteit, 
ontvangen geen enkele instructie op 
nationaal niveau en hun onafhankelijke 
wetenschappelijke bijdrage tot het systeem 
voor risicobeoordeling op het niveau van 
de Unie wordt als een prioritaire taak voor 
de bescherming van de veiligheid van de 
voedselketen erkend.

Or. en

Amendement 266
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 sexies
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 sexies. De lidstaten zorgen ervoor 
dat de overheidsinstanties waar deze 
wetenschappelijke deskundigen in dienst 
zijn, alsmede de overheidsinstanties die 
verantwoordelijk zijn voor het vaststellen 
van de prioriteiten van de 
wetenschappelijke instanties waar die 
deskundigen in dienst zijn, de maatregelen 
van lid 5 quinquies ten uitvoer leggen.

5 sexies. De lidstaten zorgen, indien 
passend, ervoor dat de overheidsinstanties 
waar deze wetenschappelijke deskundigen 
in dienst zijn, alsmede de 
overheidsinstanties die verantwoordelijk 
zijn voor het vaststellen van de prioriteiten 
van de wetenschappelijke instanties waar 
die deskundigen in dienst zijn, de 
maatregelen die nodig zijn om te 
waarborgen dat wordt voldaan aan de 
voorwaarden waarvan sprake is in
lid 5 quinquies, ten uitvoer leggen.

Or. en

Amendement 267
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 septies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 septies. De Autoriteit ondersteunt 
de taken van de panels door de 
organisatie van hun werkzaamheden op 
zich te nemen, in het bijzonder wat betreft 
de door het personeel van de Autoriteit of 
door de aangewezen nationale 
wetenschappelijke organisaties zoals 
bedoeld in artikel 36 uit te voeren 
voorbereidende werkzaamheden, onder 
meer door de mogelijkheid te scheppen 
voor het opstellen van wetenschappelijke 
adviezen die collegiaal worden getoetst 
door de panels voordat zij ze aannemen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit zou ertoe kunnen leiden dat het personeel van de EFSA standaard de wetenschappelijke 
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adviezen opstelt en de leden van de panels verondersteld worden ze vervolgens pro forma 
goed te keuren. Dat is onaanvaardbaar omdat de idee van onafhankelijke wetenschappelijke 
deskundigen die wetenschappelijke adviezen geven, zoals bepaald in artikel 28, volledig 
wordt ondermijnd.

Amendement 268
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 9 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

het aantal leden van elk wetenschappelijk 
panel, binnen het in lid 5 octies bedoelde 
maximum.

"het aantal leden van elk wetenschappelijk 
panel, binnen het in lid 5 septies bedoelde 
maximum."

Or. en

Amendement 269
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) het volgende lid 9 wordt 
ingevoegd:

"9 bis) de mogelijkheid voor aanvragers 
om binnen een maximumtermijn van zes 
maanden, tenzij anders overeengekomen 
met de EFSA, en voorafgaand aan de 
bekendmaking van het ontwerpadvies van 
de Autoriteit, te reageren op kritieke 
probleemgebieden door middel van 
nieuwe gegevens.".

Or. en
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Motivering

Tijdens de beoordeling van een dossier door de EFSA, kan het agentschap op kritieke 
probleemgebieden stoten (die in veel gevallen voortvloeien uit een gebrek aan specifieke 
gegevens), die vervolgens van invloed zijn op zijn wetenschappelijk advies. Het is echter niet 
mogelijk voor aanvragers om, eens die probleemgebieden deel uitmaken van het definitieve 
advies van de EFSA, nog erop te reageren, ook niet indien de problemen gemakkelijk zouden 
kunnen worden opgelost met specifieke gegevens die al voorhanden zijn, wat heel vaak zo is.

Amendement 270
Michel Dantin

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) Het volgende artikel 28 bis wordt 
toegevoegd:

"1. Er wordt een commissie voor de 
deontologie en de voorkoming van 
belangenconflicten opgericht. Deze 
commissie bestaat uit zes leden die op 
voordracht van de raad van bestuur 
worden benoemd voor een termijn van vijf 
jaar.

2. De commissie voor de deontologie 
en de voorkoming van belangenconflicten 
kan worden geraadpleegd door:

– een lid van de raad van bestuur 
van de Autoriteit,

– het wetenschappelijk comité,

– de wetenschappelijke panels,

– de uitvoerend directeur van de 
Autoriteit,

– een functionaris van de Autoriteit.

3. De werkingsregels van de ethische 
commissie worden vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement.".

Or. fr
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Motivering

Dit amendement is bedoeld om de transparantie te vergroten en belangenconflicten te 
bestrijden. In het ontwerp van verordening moet de ethische commissie worden omschreven.

Amendement 271
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 29 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) Aan het einde van artikel 29, lid 6, 
wordt de volgende zin toegevoegd:

"Zij zullen a priori geen uitsluiting van 
bepaalde wetenschappelijke bewijzen 
toestaan, vooral niet wanneer deze zijn 
bekendgemaakt na collegiale toetsing".

Or. en

Motivering

In het glyfosaatdossier diende de aanvrager slechts 52 % van de beschikbare 
wetenschappelijke publicaties in, samen met zijn eigen studies. De meeste van deze studies 
werden geclassificeerd als hebbende een "beperkte waarde" en hadden daarom weinig 
invloed op de uitkomst van de beoordeling. Door die methodologische aanpak heeft de EFSA 
meer belang gehecht aan de eigen studies van de aanvrager. Het IARC baseerde zijn analyse 
daarentegen volledig op collegiaal getoetste publicaties. Een dergelijke a priori afwijzing van 
collegiaal getoetste publicaties zou, op grond van artikel 7, niet mogen in een risicoanalyse 
op basis van het voorzorgsbeginsel.

Amendement 272
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 30 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis) In artikel 30 wordt na lid 4 het 
volgende lid toegevoegd:
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"4 bis. Wanneer wezenlijke verschillen 
ten aanzien van wetenschappelijke 
kwesties zijn vastgesteld en het betrokken 
orgaan een orgaan is binnen het systeem 
van de Verenigde Naties, is de Autoriteit 
verplicht mee te werken om hetzij de 
verschillen op te lossen en de exacte 
omvang van een mogelijk risico en 
mogelijke gevolgen voor de gezondheid 
van mens en dier en het milieu vast te 
stellen, of een gezamenlijk document aan 
de Commissie voor te leggen waarin de 
omstreden wetenschappelijke kwesties 
worden verduidelijkt en de relevante 
onzekerheden in de gegevens worden 
vastgesteld. Dit verduidelijkend of 
onderzoekend document wordt openbaar 
gemaakt.".

Or. en

Motivering

Gezien het wantrouwen van het publiek in het proces en de kritiek op de wetenschappelijke 
studies, is het niet aan te raden de situaties te negeren waarin er wezenlijke verschillen zijn 
ten aanzien van wetenschappelijke kwesties afkomstig van de WHO of UNEP of andere 
structuren van de VN. De lidstaten en de EC moeten al hun invloed laten gelden om de 
respectieve organen te medewerking te dwingen omwille van de volksgezondheid.

Amendement 273
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. Het 
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving kan het 
personeel van de Autoriteit schriftelijk
advies geven over de toepasselijke 
bepalingen en de vereiste inhoud van de 
vergunningsaanvraag.
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schept geen verplichtingen ten aanzien van, 
de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen.

Het personeel van de Autoriteit dat het in 
alinea 1 genoemde advies geeft, mag niet 
betrokken zijn bij wetenschappelijke 
werkzaamheden, ook niet in de zin van 
artikel 28, lid 5 septies, die al dan niet 
rechtstreeks relevant zijn voor de 
aanvraag waarover advies wordt gegeven.

Het door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies wordt gedocumenteerd en 
onmiddellijk bekendgemaakt op de 
website van de Autoriteit. Het advies 
wordt opgenomen in een document met 
veelgestelde vragen, zodat meer 
alomvattende richtsnoeren voor 
aanvragers tot stand komen en minder 
individuele correspondentie nodig is. Het 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 
schept geen verplichtingen ten aanzien van, 
de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen.

Uiterlijk [36 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening] 
beoordeelt de Commissie de gevolgen van 
dit artikel voor de werking van de 
Autoriteit. Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de verhoogde werkdruk en de 
inzet van aanvullende personeelsleden, en 
of dit artikel heeft geleid tot een 
verschuiving van de middelen van de
Autoriteit ten koste van de activiteiten van 
algemeen belang.

Or. en

Amendement 274
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
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Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. Het
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 
schept geen verplichtingen ten aanzien van, 
de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen.

Aan de hand van de ontvangen vragen 
publiceert de Autoriteit richtsnoeren over 
de toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. De
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven informatie doet geen afbreuk aan, 
en schept geen verplichtingen ten aanzien 
van, de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen. De Autoriteit ziet 
erop toe dat personeelsleden die 
informatie behandelen en verstrekken aan 
een aanvrager, geen lid zijn van het team 
of van het wetenschappelijke panel dat de 
vergunningaanvraag waarover zij 
informatie hebben verstrekt, beoordeelt. 
De Autoriteit registreert en publiceert elk 
verzoek en de inhoud van de informatie 
die de Autoriteit in antwoord daarop 
verstrekt.

Or. en

Amendement 275
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. Het 
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 
schept geen verplichtingen ten aanzien van, 

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving biedt de 
Autoriteit bovendien adviesgesprekken 
aan, tijdens welke de vereiste inhoud en 
de uitvoering van de verschillende tests en 
studies om de kwaliteit, de veiligheid en de 
werkzaamheid van het geplande product 
aan te tonen, worden toegelicht. Het door 
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de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen.

het personeel van de Autoriteit gegeven 
advies doet geen afbreuk aan, en schept 
geen verplichtingen ten aanzien van, de 
latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen. Het personeel van 
de Autoriteit dat het advies geeft, mag niet 
betrokken zijn bij wetenschappelijk 
werkzaamheden die al dan niet 
rechtstreeks relevant zijn voor de 
aanvraag waarover advies wordt gegeven.

Or. en

Amendement 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. Het 
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 
schept geen verplichtingen ten aanzien van, 
de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen.

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. De 
Autoriteit organiseert ook pre-
indieningsvergaderingen met EFSA-
personeel of wetenschappelijke 
deskundigen die niet betrokken zijn bij de 
desbetreffende productbeoordeling, om 
uitleg te geven over de informatie die 
nodig is om eenaanvraag te ondersteunen, 
met inbegrip van de nodige tests, studies 
en klinische proeven, waarbij prioriteit 
wordt gegeven aan kmo's. Het door het 
personeel van de Autoriteit gegeven advies 
doet geen afbreuk aan, en schept geen 
verplichtingen ten aanzien van, de latere 
beoordeling door de wetenschappelijke 
panels van de vergunningsaanvragen.

Or. en
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Amendement 277
Giovanni La Via

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. Het 
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 
schept geen verplichtingen ten aanzien van, 
de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen.

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. Het 
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 
schept geen verplichtingen ten aanzien van, 
de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen. Het advies zou de 
vereisten van de uit te voeren studies 
begrijpelijker maken en dienen om 
richtsnoeren vast te stellen inzake criteria 
die moeten worden toegepast in studies 
waarin internationale protocollen 
ontbreken of niet geschikt zijn voor het 
specifieke geval.

Or. en

Motivering

De kosten van de door de potentiële aanvragers uitgevoerde studies zijn hoog; afhankelijk 
van de aard van de studie kunnen de kosten oplopen tot in de miljoenen. Het is belangrijk om 
gedachten te kunnen wisselen met de Autoriteit en in het bijzonder met het personeel dat de 
werkzaamheden van de wetenschappelijke deskundigen zal coördineren en superviseren. Dit 
zou ervoor zorgen dat de resultaten van de studies geschikt zijn voor de wetenschappelijke 
beoordeling. Bovendien is het in sommige gevallen noodzakelijk om relevante criteria af te 
spreken voordat de studies worden uitgevoerd.

Amendement 278
Simona Bonafè
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. Het 
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 
schept geen verplichtingen ten aanzien van, 
de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen.

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. Het 
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 
schept geen verplichtingen ten aanzien van, 
de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen. Het advies zou de 
vereisten van de uit te voeren studies 
begrijpelijker maken en dienen om 
richtsnoeren vast te stellen inzake criteria 
die moeten worden toegepast in studies 
waarin internationale protocollen 
ontbreken of niet geschikt zijn voor het 
specifieke geval.

Or. en

Amendement 279
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. Het 
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. Het 
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 
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schept geen verplichtingen ten aanzien van, 
de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen.

schept geen verplichtingen ten aanzien van, 
de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen. Met het oog op de 
transparantie van dit proces moeten de 
adviezen openbaar worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Om in overeenstemming te zijn met overweging 17 van het voorstel.

Amendement 280
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 bis – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies wordt openbaar gemaakt 
op de website van de Autoriteit. Het advies 
doet geen afbreuk aan, en schept geen 
verplichtingen ten aanzien van, de latere 
beoordeling door de wetenschappelijke 
panels van de vergunningsaanvragen.

Or. en

Amendement 281
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 bis – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk 36 maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
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beoordeelt de Commissie de gevolgen van 
dit artikel voor de werking van de 
Autoriteit. Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de verhoogde werkdruk en de 
inzet van aanvullende personeelsleden, en 
of dit artikel heeft geleid tot een 
verschuiving van de middelen van de 
Autoriteit ten koste van de activiteiten van 
algemeen belang.

Or. en

Amendement 282
Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een EU-register ingesteld 
van studies die door exploitanten van 
bedrijven in opdracht zijn gegeven met het 
oog op het verkrijgen van een vergunning 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie. Exploitanten van bedrijven stellen 
de Autoriteit onverwijld in kennis van het 
onderwerp waarop elke studie die in 
opdracht is gegeven ter ondersteuning van 
een toekomstige aanvraag voor een 
vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie, 
betrekking heeft. Het register wordt 
beheerd door de Autoriteit.

1. Er wordt een EU-register ingesteld 
van studies die door exploitanten van 
bedrijven in opdracht zijn gegeven met het 
oog op het verkrijgen of vernieuwen van 
een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie. 
Exploitanten van bedrijven stellen de 
Autoriteit onverwijld in kennis van het 
onderwerp waarop alle studies en 
onderzoeksopdrachten die in opdracht zijn
gegeven in de EU en daarbuiten ter 
ondersteuning van een toekomstige 
aanvraag voor of vernieuwing van een 
vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie, 
betrekking hebben. Het register wordt 
beheerd door de Autoriteit.

Or. en

Amendement 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een EU-register ingesteld 
van studies die door exploitanten van 
bedrijven in opdracht zijn gegeven met het 
oog op het verkrijgen van een vergunning 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie. Exploitanten van bedrijven stellen 
de Autoriteit onverwijld in kennis van het 
onderwerp waarop elke studie die in 
opdracht is gegeven ter ondersteuning van 
een toekomstige aanvraag voor een 
vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie, 
betrekking heeft. Het register wordt 
beheerd door de Autoriteit.

1. Er wordt een EU-register ingesteld 
van studies die door exploitanten van 
bedrijven in opdracht zijn gegeven met het 
oog op het verkrijgen of vernieuwen van
een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie. 
Exploitanten van bedrijven stellen de 
Autoriteit onverwijld in kennis van het 
onderwerp waarop elke studie die in de EU 
of daarbuiten in opdracht is gegeven ter 
ondersteuning van een toekomstige 
aanvraag voor of vernieuwing van een 
vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie, 
betrekking heeft. Het register wordt 
beheerd door de Autoriteit.

Or. en

Amendement 284
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een EU-register ingesteld 
van studies die door exploitanten van 
bedrijven in opdracht zijn gegeven met het 
oog op het verkrijgen van een vergunning 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie. Exploitanten van bedrijven stellen 
de Autoriteit onverwijld in kennis van het 
onderwerp waarop elke studie die in 
opdracht is gegeven ter ondersteuning van 
een toekomstige aanvraag voor een 
vergunning krachtens de 

1. Er wordt een EU-register ingesteld 
van studies die door exploitanten van 
bedrijven in opdracht zijn gegeven met het 
oog op het verkrijgen van een vergunning 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie. Exploitanten van bedrijven stellen 
de Autoriteit onverwijld in kennis van het 
onderwerp en de belangrijkste 
onderzoeksvragen waarop elke studie die 
in opdracht is gegeven ter ondersteuning 
van een toekomstige aanvraag voor een 
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levensmiddelenwetgeving van de Unie, 
betrekking heeft. Het register wordt 
beheerd door de Autoriteit.

vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie, 
betrekking heeft. Het register wordt 
beheerd door de Autoriteit.

Or. en

Amendement 285
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Er wordt een EU-register ingesteld 
van studies die door exploitanten van 
bedrijven in opdracht zijn gegeven met het 
oog op het verkrijgen van een vergunning 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie. Exploitanten van bedrijven stellen
de Autoriteit onverwijld in kennis van het 
onderwerp waarop elke studie die in 
opdracht is gegeven ter ondersteuning van
een toekomstige aanvraag voor een 
vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie, 
betrekking heeft. Het register wordt 
beheerd door de Autoriteit.

1. Er wordt een EU-register ingesteld 
van studies die door exploitanten van 
bedrijven in opdracht zijn gegeven met het 
oog op het verkrijgen of vernieuwen van 
een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie. 
Exploitanten van bedrijven stellen de 
Autoriteit onverwijld in kennis van het 
onderwerp waarop elke studie die verband 
houdt met een toekomstige aanvraag voor 
een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie, 
betrekking heeft. Het register wordt 
beheerd door de Autoriteit.

Or. en

Amendement 286
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kennisgevingverplichting in 2. De kennisgevingverplichting in 
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lid 1 geldt ook voor de laboratoria van de 
Unie die die studies uitvoeren.

lid 1 geldt ook voor elke instelling die die 
studies uitvoert, met inbegrip van 
laboratoria, instituten of universiteiten.

Or. en

Amendement 287
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Gegevens van een test die in 
opdracht is gegeven, maar niet is 
geregistreerd, worden niet gebruikt in de 
risicobeoordeling.

Or. en

Motivering

Bepaling die waarborgt dat de aanvragers niet de onderzoeksresultaten eruit pikken die voor 
hen interessant zijn, maar dat alle onderzoeksresultaten bekend worden gemaakt en 
beschikbaar worden gesteld zodat een alomvattende beoordeling kan worden gemaakt.

Amendement 288
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het onderwerp wordt niet 
geautoriseerd totdat alle gegevens van alle 
geregistreerde studies zijn ingediend.

Or. en
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Amendement 289
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De meegedeelde gegevens worden 
uitsluitend openbaar gemaakt indien een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag is 
ontvangen en nadat de Autoriteit heeft 
beslist over de openbaarmaking van de 
begeleidende studies overeenkomstig 
artikel 38 en de artikelen 39 tot en met 
39 septies.

3. De meegedeelde gegevens worden 
openbaar gemaakt op een gestructureerde 
manier, in een openbaar register van 
studies op een specifieke website van de 
Autoriteit indien een overeenkomstige 
vergunningsaanvraag is ontvangen en 
onmiddellijk nadat de Autoriteit heeft 
beslist over de openbaarmaking van de 
begeleidende studies overeenkomstig 
artikel 38 en de artikelen 39 tot en met 
39 septies. De bekendmaking omvat altijd 
de namen van de auteurs van de studies, 
behalve in het geval van natuurlijke 
personen die betrokken zijn bij proeven op 
gewervelde dieren. De meegedeelde 
gegevens worden openbaar gemaakt op 
een gestructureerde manier, in een 
openbaar register van studies op een 
specifieke website van de Autoriteit indien 
een overeenkomstige 
vergunningsaanvraag is ontvangen en 
onmiddellijk nadat de Autoriteit heeft 
beslist over de openbaarmaking van de 
begeleidende studies overeenkomstig 
artikel 38 en de artikelen 39 tot en met 
39 septies. De bekendmaking omvat altijd 
de namen van de auteurs van de studies, 
behalve in het geval van natuurlijke 
personen die betrokken zijn bij proeven op 
gewervelde dieren.

Or. en

Motivering

Aanbeveling van de Europese Ombudsman: dubbel onderzoek door andere onderzoekers 
wordt vermeden en het publiek kan nagaan of er geen belangenconflict is.
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Amendement 290
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De meegedeelde gegevens worden 
uitsluitend openbaar gemaakt indien een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag is 
ontvangen en nadat de Autoriteit heeft 
beslist over de openbaarmaking van de 
begeleidende studies overeenkomstig 
artikel 38 en de artikelen 39 tot en met 
39 septies.

3. De meegedeelde gegevens worden 
uitsluitend openbaar gemaakt indien een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag is 
ontvangen.

Or. en

Amendement 291
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De meegedeelde gegevens worden 
uitsluitend openbaar gemaakt indien een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag is 
ontvangen en nadat de Autoriteit heeft 
beslist over de openbaarmaking van de 
begeleidende studies overeenkomstig 
artikel 38 en de artikelen 39 tot en met 
39 septies.

3. De meegedeelde gegevens worden 
uitsluitend openbaar gemaakt indien een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag is 
ontvangen en nadat de Autoriteit heeft 
beslist over de openbaarmaking van de 
begeleidende studies en haar ontwerp van 
wetenschappelijk advies heeft 
bekendgemaakt overeenkomstig artikel 38 
en de artikelen 39 tot en met 39 septies.

Or. en
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Amendement 292
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de Autoriteit aanvullende 
gegevens vraagt aan en ontvangt van een 
aanvrager, worden deze gegevens als 
zodanig gemarkeerd, ook toegevoegd aan 
het Unie-register en ter beschikking 
gesteld van het publiek.

Or. en

Motivering

Deze bepaling werd toegevoegd op aanbeveling van de Ombudsman, om de indruk bij het 
publiek te vermijden dat het dossier onvolledig is.

Amendement 293
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Autoriteit legt in haar 
huishoudelijk reglement de praktische 
regelingen voor de uitvoering van 
kennisgevingsverplichtingen in de leden 1 
en 2 vast, met inbegrip van de gevolgen 
van niet-naleving van de 
kennisgevingsverplichting. Deze 
regelingen moeten echter overeenstemmen 
met deze verordening en andere sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie.

4. De Autoriteit legt in haar 
huishoudelijk reglement de praktische 
regelingen voor de uitvoering van 
kennisgevingsverplichtingen in de leden 1 
en 2 vast, met inbegrip van de gevolgen 
van niet-naleving van de 
kennisgevingsverplichting. Deze 
regelingen moeten echter overeenstemmen 
met deze verordening en andere sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie. 
Exploitanten van bedrijven mogen, met 
het oog op een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie, 
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alleen vertrouwen op studies die zij en de
laboratoria van de Unie naar behoren bij 
de Autoriteit hebben aangemeld.

Or. en

Amendement 294
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Autoriteit legt in haar 
huishoudelijk reglement de praktische 
regelingen voor de uitvoering van 
kennisgevingsverplichtingen in de leden 1 
en 2 vast, met inbegrip van de gevolgen 
van niet-naleving van de 
kennisgevingsverplichting. Deze 
regelingen moeten echter overeenstemmen 
met deze verordening en andere sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie.

4. De Autoriteit legt in haar 
huishoudelijk reglement de praktische 
regelingen voor de uitvoering van 
kennisgevingsverplichtingen in de leden 1 
en 2 vast. Deze regelingen moeten echter 
overeenstemmen met deze verordening en 
andere sectorale levensmiddelenwetgeving 
van de Unie.

Or. en

Motivering

Gevolgen van niet-naleving van de kennisgevingsverplichting moeten in het huishoudelijk 
reglement worden opgenomen. Ze moeten worden geregeld in de basishandeling (zie 
amendement hieronder).

Amendement 295
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie stelt sancties vast 
voor de niet-naleving van de 
kennisgevingsverplichting in het kader 
van een gedelegeerde handeling.

Or. en

Amendement 296
Martin Häusling

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De niet-naleving van de 
kennisgevingsverplichting leidt tot de 
verwerping van de aangevraagde 
vergunning.

Or. en

Motivering

De niet-naleving van de formele vereisten in de verordening moet natuurlijk leiden tot de 
verwerping van de door de aanvrager aangevraagde vergunning.


	1162805NL.docx

