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Ändringsförslag 64
Martin Häusling

Förslag till lagstiftningsresolution
Beaktandeled 2

Förslag till lagstiftningsresolution Ändringsförslag

– med beaktande av artiklarna 294.2, 
43, 114 och 168.4 b i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, i 
enlighet med vilka kommissionen har lagt 
fram sitt förslag för parlamentet (C8–
0144//2018),

– med beaktande av artikel 294.2 och 
artiklarna 43, 114, 168.4 b och 192.1 i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag 
(C8-0144/2018),

Or. en

Motivering

Bemyndigandet att odla eller sätta igång genetiskt modifierade organismer, växter eller djur 
samt godkännande av verksamma ämnen av bekämpningsmedel har betydande inverkan på 
den naturliga miljön och människors hälsa. Skyddet av människors hälsa ingår i EU:s 
miljöpolitik.

Ändringsförslag 65
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Europaparlamentets och rådets 
förordning20 (EG) nr 178/2002 fastställer 
de allmänna principerna och kraven i 
livsmedelslagstiftningen för att bilda en 
gemensam grund för åtgärder som gäller 
livsmedelslagstiftningen både på 
unionsnivå och på medlemsstatsnivå. I 
förordningen föreskrivs bland annat att 
livsmedelslagstiftningen måste bygga på en 
riskanalys, utom när detta inte är lämpligt 
med hänsyn till omständigheterna eller 

(1) Europaparlamentets och rådets 
förordning20 (EG) nr 178/2002 fastställer 
de allmänna principerna och kraven i
livsmedelslagstiftningen för att bilda en 
gemensam grund för åtgärder som gäller 
livsmedelslagstiftningen både på 
unionsnivå och på medlemsstatsnivå. I 
förordningen föreskrivs bland annat att 
livsmedelslagstiftningen måste bygga på en 
riskanalys, utom när detta inte är lämpligt 
med hänsyn till omständigheterna eller 
åtgärdens art och det bör kompletteras 
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åtgärdens art. med försiktighetsprincipen.

__________________ __________________

20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT 
L 31, 1.2.2002, s. 1).

20 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT 
L 31, 1.2.2002, s. 1).

Or. en

Motivering

I artikel 7 i förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivs att försiktighetsprincipen ska tillämpas i 
särskilda fall, när det fortfarande föreligger vetenskaplig osäkerhet.

Ändringsförslag 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 2.4 a andra stycket i 
direktiv 2001/110/EG om honung 
föreskrivs att om honungen har sitt 
ursprung i mer än en medlemsstat eller 
mer än ett tredje land, får dock denna 
uppgift i förekommande fall ersättas med 
följande: ”Blandning av EU-honung”, 
”Blandning av icke-EU-honung” eller 
”Blandning av EU-honung och icke-EU-
honung”. Indikationen ”blandning av 
EU-honung och icke-EU-honung” är inte 
tillräckligt informativ för konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič
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Förslag till förordning
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Många honungsförpackare och 
honungshandlare utnyttjar nu detta sätt 
att ange ursprunget för att dölja det 
verkliga ursprungslandet och även 
andelen honung från de olika berörda 
länderna, eftersom köparna blir mer 
kunniga och är misstänksamma mot 
livsmedel från vissa länder.

Or. en

Ändringsförslag 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Förslag till förordning
Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1c) I Europaparlamentets resolution 
av den 1 mars 2018 om framtidsutsikter 
och utmaningar för biodlingssektorn i EU 
fastställs ”... att sådan märkning som 
’blandning av EU-honung’, ’blandning 
av icke-EU-honung’ och särskilt 
’blandning av EU-honung och icke-EU-
honung’ helt döljer honungens ursprung 
för konsumenten och därmed inte följer 
principerna i EU:s 
konsumentskyddslagstiftning” (punkt 58). 
Parlamentet begär därför ”att 
beskrivningen ’blandning av EU-honung 
och icke-EU-honung’ på etiketterna 
ersätts med en uppgift om exakt vilket 
eller vilka länder honungen i 
slutprodukterna kommer från och att 
länderna anges i den ordning som 
motsvarar de procentuella proportionerna 
i slutprodukten” (punkt 59).

Or. en
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Ändringsförslag 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Förslag till förordning
Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1d) Situationen på EU:s inre 
honungsmarknad har förvärrats på grund 
av den kontinuerliga importen av falsk 
honung enligt företrädare för europeiska 
och nationella biodlareorganisationer. 
EU ska inte tolerera denna situation 
längre och bör ta rätt steg framåt, vilket 
är rättningen av märkningssektionen i 
direktiv 2001/110/EG om honung.

Or. en

Ändringsförslag 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Förslag till förordning
Skäl 1e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1e) Nuvarande regler tar inte hänsyn 
till bedrägliga praxis som påverkar 
bearbetade produkter som kex, 
frukostflingor, konfekt, etc. Märkningen 
”honung” kan vilseleda konsumenterna 
med hänsyn till det verkliga innehållet i 
den givna produkten, eftersom det ofta 
används när mycket mindre än 50 % av 
sockerhalten i produkten härrör från 
honung. Märkningen av livsmedel ska 
korrigeras också på detta område.

Or. en
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Ändringsförslag 71
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I utvärderingen av förordning (EG) 
nr 178/200221 (kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens 
ändamålsenlighet), konstaterades att 
riskkommunikationen på det hela taget inte 
anses vara tillräckligt effektiv, vilket 
påverkar konsumenternas förtroende för 
riskanalysen.

(3) I utvärderingen av förordning (EG) 
nr 178/200221 (kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens 
ändamålsenlighet), konstaterades att 
riskkommunikationen på det hela taget inte 
anses vara tillräckligt effektiv, vilket 
påverkar konsumenternas förtroende för 
riskanalysen. I allmänhet har 
konsumenternas förtroende försämrats då 
myndigheten har visat på en uppenbar 
avsaknad av objektivitet i sin analys om 
riskerna för människors hälsa när det 
gäller användningen av glyfosat. Trots att 
Internationella centret för 
cancerforskning klassade produkten som 
”möjligen cancerframkallande” ansåg 
man den vara ofarlig.

__________________ __________________

21 Arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar: The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002, SWD(2018) 38 final, 15.1.2018.

21 Arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar: The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002, SWD(2018) 38 final, 15.1.2018.

Or. fr

Ändringsförslag 72
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) I utvärderingen av förordning (EG) 
nr 178/200221 (kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens 
ändamålsenlighet), konstaterades att 
riskkommunikationen på det hela taget inte 

(3) I utvärderingen av förordning (EG) 
nr 178/200221 (kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens 
ändamålsenlighet), konstaterades att 
riskkommunikationen på det hela taget inte 
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anses vara tillräckligt effektiv, vilket 
påverkar konsumenternas förtroende för 
riskanalysen.

anses vara tillräckligt effektiv, vilket 
påverkar konsumenternas och de olika 
intressenternas förtroende för 
riskanalysen.

__________________ __________________

21 Arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar: ”The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)”, SWD(2018) 38 final, 
15.1.2018.

21 Arbetsdokument från kommissionens 
avdelningar: ”The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)”, SWD(2018) 38 final, 
15.1.2018.

Or. en

Ändringsförslag 73
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är därför nödvändigt att 
säkerställa en övergripande och 
kontinuerlig riskkommunikation under hela 
riskanalysen med deltagande av 
riskbedömare och riskhanterare på både 
unionsnivå och nationell nivå. Detta bör 
kombineras med en öppen dialog mellan 
samtliga berörda parter för att säkerställa 
enhetlighet och konsekvens i riskanalysen.

(4) Det är därför nödvändigt att 
säkerställa en övergripande och 
kontinuerlig riskkommunikation under hela 
riskanalysen med deltagande av 
riskbedömare och riskhanterare på både 
unionsnivå och nationell nivå. Detta bör
återge medborgarnas förtroende för att 
hela processen ligger till grund för syftet 
med denna förordning, som ska 
säkerställa en hög nivå på människors liv 
och hälsa och skydda konsumenternas 
intressen. Därför bör det kombineras med 
en öppen dialog mellan alla berörda parter, 
särskilt allmänheten, för att säkerställa 
enhetlighet, konsekvens och 
ansvarsskyldighet i riskanalysen.

Or. en

Motivering

För att vinna allmänhetens förtroende bör all kommunikation och marknadsföring av 
processen ha ett verkligt innehåll som konkret kan visa och bevisa att sakerna har förbättrats. 
Annars är alla förändringar dömda till misslyckande.
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Ändringsförslag 74
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är därför nödvändigt att 
säkerställa en övergripande och 
kontinuerlig riskkommunikation under hela 
riskanalysen med deltagande av 
riskbedömare och riskhanterare på både 
unionsnivå och nationell nivå. Detta bör 
kombineras med en öppen dialog mellan 
samtliga berörda parter för att säkerställa 
enhetlighet och konsekvens i riskanalysen.

(4) Det är därför nödvändigt att 
säkerställa en övergripande och 
kontinuerlig riskkommunikation under hela 
riskanalysen med deltagande av 
riskbedömare och riskhanterare på både 
unionsnivå och nationell nivå. Detta bör 
kombineras med en öppen dialog mellan 
samtliga berörda parter för att säkerställa 
enhetlighet och konsekvens i riskanalysen. 
På det stora hela handlar det om 
oberoendet av myndighetens 
expertutlåtanden, vilket måste genomgå 
en noggrann utredning.

Or. fr

Ändringsförslag 75
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är därför nödvändigt att 
säkerställa en övergripande och
kontinuerlig riskkommunikation under hela 
riskanalysen med deltagande av 
riskbedömare och riskhanterare på både 
unionsnivå och nationell nivå. Detta bör 
kombineras med en öppen dialog mellan 
samtliga berörda parter för att säkerställa 
enhetlighet och konsekvens i 
riskanalysen.

(4) Det är därför nödvändigt att 
säkerställa en övergripande, kontinuerlig 
och inkluderande riskkommunikation 
under hela riskanalysen med deltagande av 
riskbedömare och riskhanterare på både 
unionsnivå och nationell nivå och samtliga 
berörda parter.

Or. en



PE627.781v01-00 10/150 AM\1162805SV.docx

SV

Ändringsförslag 76
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är därför nödvändigt att 
säkerställa en övergripande och 
kontinuerlig riskkommunikation under hela 
riskanalysen med deltagande av 
riskbedömare och riskhanterare på både 
unionsnivå och nationell nivå. Detta bör 
kombineras med en öppen dialog mellan 
samtliga berörda parter för att säkerställa 
enhetlighet och konsekvens i riskanalysen.

(4) Det är därför nödvändigt att 
säkerställa en övergripande och 
kontinuerlig riskkommunikation under hela 
riskanalysen med deltagande av 
riskbedömare och riskhanterare på både 
unionsnivå och nationell nivå. Detta bör 
kombineras med en öppen dialog mellan 
samtliga berörda parter för att säkerställa 
absolut förtur för allmänintresset, 
precision och konsekvens i riskanalysen.

Or. it

Ändringsförslag 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är därför nödvändigt att 
säkerställa en övergripande och
kontinuerlig riskkommunikation under hela 
riskanalysen med deltagande av 
riskbedömare och riskhanterare på både 
unionsnivå och nationell nivå. Detta bör 
kombineras med en öppen dialog mellan 
samtliga berörda parter för att säkerställa 
enhetlighet och konsekvens i riskanalysen.

(4) Det är därför nödvändigt att 
säkerställa en övergripande, kontinuerlig
och inkluderande riskkommunikation 
under hela riskanalysen med deltagande av 
riskbedömare och riskhanterare på både 
unionsnivå och nationell nivå. Detta bör 
kombineras med en öppen dialog mellan 
samtliga berörda parter för att säkerställa 
förekomsten av allmänintresse, 
noggrannhet och konsekvens i 
riskanalysen.

Or. en
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Ändringsförslag 78
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Särskilt fokus bör läggas på att i tid 
och på ett enhetligt och lämpligt sätt 
förklara inte bara själva resultaten av 
riskbedömningen utan också hur dessa 
resultat i berörda fall används i beslut om 
riskhantering tillsammans med andra 
legitima faktorer.

(5) Särskilt fokus bör läggas på att i tid 
och på ett objektivt och tydligt sätt 
offentliggöra inte bara själva resultaten av 
riskbedömningen utan också detaljerad 
information om hur beslut om 
riskhantering utarbetas, diskuteras och 
antas.

Or. en

Ändringsförslag 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Särskilt fokus bör läggas på att i tid 
och på ett enhetligt och lämpligt sätt 
förklara inte bara själva resultaten av 
riskbedömningen utan också hur dessa 
resultat i berörda fall används i beslut om 
riskhantering tillsammans med andra 
legitima faktorer.

(5) Särskilt fokus bör läggas på att i tid 
och på ett tydligt och objektivt sätt förklara 
inte bara riskbedömningen utan också hur 
dessa resultat i berörda fall används i beslut 
om riskhantering tillsammans med andra 
legitima faktorer.

Or. en

Ändringsförslag 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Det finns ingen definition av 
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”andra legitima faktorer” i den allmänna 
livsmedelslagen i förhållande till dess 
syfte. Denna princip bör alltid tillämpas 
från fall till fall, men eftersom det saknas 
allmänna riktlinjer för tillämpning och 
tolkning av principen saknas konsekvens i 
tillämpningen. Kommissionen bör därför 
utarbeta allmänna riktlinjer för 
tillämpningen av denna princip.

Or. en

Ändringsförslag 81
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) I detta syfte är det nödvändigt att 
fastställa allmänna mål och principer för 
riskkommunikation, med beaktande av 
riskbedömares och riskhanterares 
respektive roller.

(6) I detta syfte är det nödvändigt att 
fastställa allmänna mål och principer för 
riskkommunikation, med beaktande av de 
uttryckta förväntningarna hos 
medborgarna och riskbedömares och 
riskhanterares respektive roller.

Or. en

Ändringsförslag 82
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) På grundval av dessa allmänna mål 
och principer bör en allmän plan för 
riskkommunikation fastställas i nära 
samarbete med myndigheten och 
medlemsstaterna, och efter relevanta 
offentliga samråd.

(7) På grundval av dessa allmänna mål 
och principer bör en allmän plan för 
riskkommunikation fastställas i nära 
samarbete med myndigheten,
medlemsstaterna och deras 
hälsomyndigheter, vilka oftast är mer 
oberoende än myndigheten, och efter 
relevanta offentliga samråd.
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Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den allmänna planen bör fastställa 
vilka centrala faktorer som ska beaktas när 
riskkommunikationsåtgärder övervägs, 
såsom de olika risknivåerna, typen av risk 
och dess potentiella inverkan på 
folkhälsan, vilka och vad som direkt eller 
indirekt påverkas av risken, 
riskexponeringsnivåerna, förmågan att 
kontrollera riskerna och andra faktorer som 
påverkar riskuppfattningen, bland annat 
hur brådskande det är samt den tillämpliga 
lagstiftningen och den relevanta 
marknaden. Den allmänna planen bör 
också fastställa vilka verktyg och kanaler 
som bör användas och inrätta lämpliga 
mekanismer för att säkerställa en enhetlig
riskkommunikation.

(8) Den allmänna planen bör fastställa 
de praktiska arrangemangen för att 
allmänheten ska få tillgång till den 
information som behövs för att uppnå en 
hög grad av insyn i 
riskhanteringsprocessen. Den bör 
fastställa vilka centrala faktorer som ska 
beaktas när riskkommunikationsåtgärder 
övervägs, såsom de olika risknivåerna, 
typen av risk och dess potentiella inverkan 
på folkhälsan, vilka och vad som direkt 
eller indirekt påverkas av risken, 
riskexponeringsnivåerna, förmågan att 
kontrollera riskerna och andra faktorer som 
påverkar riskuppfattningen, bland annat 
hur brådskande det är samt den tillämpliga 
lagstiftningen och den relevanta 
marknaden. Den allmänna planen bör 
också fastställa vilka verktyg och kanaler 
som bör användas och inrätta lämpliga 
mekanismer för att säkerställa en effektiv
riskkommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 84
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den allmänna planen bör fastställa (8) Den allmänna planen bör fastställa 
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vilka centrala faktorer som ska beaktas när 
riskkommunikationsåtgärder övervägs, 
såsom de olika risknivåerna, typen av risk 
och dess potentiella inverkan på 
folkhälsan, vilka och vad som direkt eller 
indirekt påverkas av risken, 
riskexponeringsnivåerna, förmågan att 
kontrollera riskerna och andra faktorer som 
påverkar riskuppfattningen, bland annat 
hur brådskande det är samt den tillämpliga
lagstiftningen och den relevanta 
marknadskontexten. Den allmänna planen 
bör också fastställa vilka verktyg och 
kanaler som bör användas och inrätta 
lämpliga mekanismer för att säkerställa en 
enhetlig riskkommunikation.

vilka centrala faktorer som ska beaktas när 
riskkommunikationsåtgärder övervägs, 
såsom risken, de olika risknivåerna, typen 
av risk och dess potentiella inverkan på 
folkhälsan, djurhälsan och miljöpåverkan,
vilka och vad som direkt eller indirekt 
påverkas av risken, 
riskexponeringsnivåerna, förmågan att 
minimera eller kontrollera riskerna och 
andra faktorer som påverkar 
riskuppfattningen, bland annat hur 
brådskande det är samt den aktuella 
lagstiftningen eller inte lagstiftande 
ramen. Den allmänna planen bör också 
fastställa vilka verktyg och kanaler som 
bör användas och inrätta lämpliga 
mekanismer för att säkerställa en enhetlig 
riskkommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 85
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den allmänna planen bör fastställa 
vilka centrala faktorer som ska beaktas när 
riskkommunikationsåtgärder övervägs, 
såsom de olika risknivåerna, typen av risk 
och dess potentiella inverkan på 
folkhälsan, vilka och vad som direkt eller 
indirekt påverkas av risken, 
riskexponeringsnivåerna, förmågan att 
kontrollera riskerna och andra faktorer som 
påverkar riskuppfattningen, bland annat 
hur brådskande det är samt den tillämpliga 
lagstiftningen och den relevanta 
marknaden. Den allmänna planen bör 
också fastställa vilka verktyg och kanaler 
som bör användas och inrätta lämpliga 
mekanismer för att säkerställa en enhetlig 
riskkommunikation.

(8) Den allmänna planen bör fastställa 
vilka centrala faktorer som ska beaktas och 
hur man bäst rangordnar dem när 
riskkommunikationsåtgärder övervägs, 
såsom de olika risknivåerna, typen av risk 
och dess potentiella inverkan på 
folkhälsan, vilka och vad som direkt eller 
indirekt påverkas av risken, 
riskexponeringsnivåerna, förmågan att 
kontrollera riskerna och andra faktorer som 
påverkar riskuppfattningen, bland annat 
hur brådskande det är samt den tillämpliga 
lagstiftningen och den relevanta 
marknaden. Den allmänna planen bör 
också fastställa vilka verktyg och kanaler 
som bör användas och inrätta lämpliga 
mekanismer för att säkerställa en enhetlig 
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riskkommunikation.

Or. fr

Ändringsförslag 86
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Den allmänna planen bör fastställa 
vilka centrala faktorer som ska beaktas när 
riskkommunikationsåtgärder övervägs, 
såsom de olika risknivåerna, typen av risk 
och dess potentiella inverkan på 
folkhälsan, vilka och vad som direkt eller 
indirekt påverkas av risken, 
riskexponeringsnivåerna, förmågan att 
kontrollera riskerna och andra faktorer som 
påverkar riskuppfattningen, bland annat 
hur brådskande det är samt den tillämpliga 
lagstiftningen och den relevanta 
marknaden. Den allmänna planen bör 
också fastställa vilka verktyg och kanaler 
som bör användas och inrätta lämpliga 
mekanismer för att säkerställa en enhetlig 
riskkommunikation.

(8) Den allmänna planen bör fastställa 
vilka centrala faktorer som ska beaktas när 
riskkommunikationsåtgärder övervägs, 
såsom de olika risknivåerna, typen av risk 
och dess potentiella inverkan på 
folkhälsan, vilka och vad som direkt eller 
indirekt påverkas av risken, 
riskexponeringsnivåerna, förmågan att 
kontrollera riskerna, riskreducerande 
åtgärder och andra faktorer som påverkar 
riskuppfattningen, bland annat hur 
brådskande det är samt den tillämpliga 
lagstiftningen och den relevanta 
marknaden. Den allmänna planen bör 
också fastställa vilka verktyg och kanaler 
som bör användas och inrätta lämpliga 
mekanismer för att säkerställa en enhetlig 
riskkommunikation.

Or. en

Ändringsförslag 87
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Konsumenternas förtroende för 
livsmedelssäkerheten har blivit raderad av 
en rad utbredda incidenter. Det finns ett 
behov av att förbättra den offentliga 
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informationen om sådana incidenter, 
bland annat när de härrör från eventuella 
avsiktliga överträdelser av tillämplig 
unionslagstiftning som begås genom 
bedrägliga eller vilseledande förfaranden.

Or. en

Ändringsförslag 88
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Insyn i riskbedömningsförfarandet 
bidrar till att myndigheten får ökad 
legitimitet hos konsumenter och 
allmänheten för fullgörandet av sitt 
uppdrag, ökar förtroendet för 
myndighetens arbete och säkerställer att 
den får en större demokratisk 
ansvarsskyldighet gentemot unionens 
medborgare. Det är därför nödvändigt att 
upprätthålla allmänhetens och andra 
berörda parters förtroende för den 
riskanalys som ligger till grund för 
unionens livsmedelslagstiftning och i 
synnerhet för riskbedömningen, inbegripet 
insyn och myndighetens organisation och 
oberoende.

(9) Insyn i riskbedömningsförfarandet 
bidrar till att myndigheten får ökad 
legitimitet hos konsumenter och 
allmänheten för fullgörandet av sitt 
uppdrag, ökar förtroendet för 
myndighetens arbete och säkerställer att 
den får en större demokratisk 
ansvarsskyldighet gentemot unionens 
medborgare. Det är därför nödvändigt att 
upprätthålla allmänhetens och andra 
berörda parters förtroende för den 
riskanalys som ligger till grund för 
unionens livsmedelslagstiftning och i 
synnerhet för riskbedömningen, inbegripet 
insyn och myndighetens organisation och 
oberoende. De senaste skandalerna har 
skadat myndighetens rykte, särskilt vad 
gäller dess oberoende, vilket innebär att 
det blir svårt att nå målet om 
”allmänhetens förtroende”.

Or. fr

Ändringsförslag 89
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Insyn i riskbedömningsförfarandet 
bidrar till att myndigheten får ökad 
legitimitet hos konsumenter och 
allmänheten för fullgörandet av sitt 
uppdrag, ökar förtroendet för 
myndighetens arbete och säkerställer att 
den får en större demokratisk 
ansvarsskyldighet gentemot unionens 
medborgare. Det är därför nödvändigt att 
upprätthålla allmänhetens och andra 
berörda parters förtroende för den 
riskanalys som ligger till grund för 
unionens livsmedelslagstiftning och i 
synnerhet för riskbedömningen, 
inbegripet insyn och myndighetens 
organisation och oberoende.

(9) Förbättrad insyn i 
riskbedömningsförfarandet skulle bidra till 
att myndigheten får ökad legitimitet hos 
konsumenter och allmänheten för 
fullgörandet av sitt uppdrag, skulle öka
förtroendet för myndighetens arbete och 
säkerställa att den får en större 
demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 
unionens medborgare.

Or. en

Ändringsförslag 90
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Insyn i riskbedömningsförfarandet 
bidrar till att myndigheten får ökad
legitimitet hos konsumenter och 
allmänheten för fullgörandet av sitt 
uppdrag, ökar förtroendet för 
myndighetens arbete och säkerställer att 
den får en större demokratisk 
ansvarsskyldighet gentemot unionens 
medborgare. Det är därför nödvändigt att 
upprätthålla allmänhetens och andra 
berörda parters förtroende för den 
riskanalys som ligger till grund för 
unionens livsmedelslagstiftning och i 
synnerhet för riskbedömningen, inbegripet 
insyn och myndighetens organisation och 
oberoende.

(9) Bristen på insyn i 
riskbedömningsförfarandet har bidragit till 
att myndigheten förlorar legitimitet hos 
konsumenter och allmänheten för 
fullgörandet av sitt uppdrag, utplånar
förtroendet för myndighetens arbete och 
misslyckas med att ge den en större 
demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 
unionens medborgare. Det är därför 
nödvändigt att återuppbygga allmänhetens 
och andra berörda parters förtroende för 
den riskanalys som ligger till grund för 
unionens livsmedelslagstiftning och i 
synnerhet för riskbedömningen, inbegripet 
myndighetens funktion och oberoende.
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Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Insyn i riskbedömningsförfarandet 
bidrar till att myndigheten får ökad
legitimitet hos konsumenter och 
allmänheten för fullgörandet av sitt 
uppdrag, ökar förtroendet för 
myndighetens arbete och säkerställer att 
den får en större demokratisk 
ansvarsskyldighet gentemot unionens 
medborgare. Det är därför nödvändigt att 
upprätthålla allmänhetens och andra 
berörda parters förtroende för den 
riskanalys som ligger till grund för 
unionens livsmedelslagstiftning och i 
synnerhet för riskbedömningen, inbegripet 
insyn och myndighetens organisation och 
oberoende.

(9) Insyn i riskbedömningsförfarandet 
bidrar till att myndigheten får legitimitet 
hos konsumenter och allmänheten för 
fullgörandet av sitt uppdrag, ökar 
förtroendet för myndighetens arbete och 
säkerställer att den får en större 
demokratisk ansvarsskyldighet gentemot 
unionens medborgare. Det är därför 
nödvändigt att återuppbygga allmänhetens 
och andra berörda parters förtroende för 
den riskanalys som ligger till grund för 
unionens livsmedelslagstiftning och i 
synnerhet för riskbedömningen, inbegripet 
insyn och myndighetens organisation och 
oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 92
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Det är lämpligt att anpassa 
sammansättningen av myndighetens 
styrelse till den gemensamma ansatsen för 
decentraliserade byråer, i enlighet med det 
gemensamma uttalandet från 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
råd och Europeiska kommissionen om 
decentraliserade byråer från 201222.

(10) Samtidigt som en tydlig åtskillnad 
mellan riskbedömning och riskhantering 
uprätthålls, är det lämpligt att anpassa 
sammansättningen av myndighetens 
styrelse till den gemensamma ansatsen för 
decentraliserade byråer, i enlighet med det 
gemensamma uttalandet från 
Europaparlamentet, Europeiska unionens 
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råd och Europeiska kommissionen om 
decentraliserade byråer från 201222.

__________________ __________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_e
n.pdf.

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_e
n.pdf.

Or. en

Ändringsförslag 93
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Erfarenheten visar att myndighetens 
styrelse är inriktad på frågor av 
administrativ och ekonomisk natur och att 
den inte påverkar oberoendet för det 
vetenskapliga arbete som utförs av 
myndigheten. Det är därför lämpligt att 
inkludera företrädare för samtliga 
medlemsstater i myndighetens styrelse, 
samtidigt som det föreskrivs att dessa 
företrädare i synnerhet bör ha erfarenhet av 
riskbedömning.

(11) Erfarenheten visar att myndighetens 
styrelse, förutom riskbedömningen, också
är inriktad på frågor av administrativ och 
ekonomisk natur och att den inte påverkar 
oberoendet för det vetenskapliga arbete 
som utförs av myndigheten. Det är därför 
lämpligt att inbegripa företrädare för 
samtliga medlemsstater, liksom 
kommissionen, parlamentet i 
myndighetens styrelse, samtidigt som det 
föreskrivs att dessa företrädare i synnerhet 
bör ha erfarenhet av riskbedömning och att 
intressekonflikter undviks.

Or. en

Motivering

Nödvändig justering för att ta hänsyn till de utsedda personerna i kommissionen och 
parlamentet enligt kommissionens förslag i artikel 21.1a c. Dessutom uppmanas 
medlemsstaterna att utse ledamöter med hög kompetens inom området riskbedömning av 
livsmedelssäkerhet, såväl i lagstiftningen om livsmedelssäkerhet som i artikel 8c.2. Det är 
därför vilseledande att fokusera endast på de administrativa och finansiella aspekterna
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Ändringsförslag 94
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Erfarenheten visar att myndighetens 
styrelse är inriktad på frågor av 
administrativ och ekonomisk natur och att 
den inte påverkar oberoendet för det 
vetenskapliga arbete som utförs av 
myndigheten. Det är därför lämpligt att 
inkludera företrädare för samtliga 
medlemsstater i myndighetens styrelse, 
samtidigt som det föreskrivs att dessa 
företrädare i synnerhet bör ha erfarenhet av 
riskbedömning.

(11) Erfarenheten visar att myndighetens 
styrelse är inriktad på frågor av 
administrativ och ekonomisk natur och att 
den inte påverkar oberoendet för det 
vetenskapliga arbete som utförs av 
myndigheten. Det är lämpligt att inkludera 
företrädare för samtliga medlemsstater i 
myndighetens styrelse, samtidigt som det 
föreskrivs att dessa företrädare i synnerhet 
bör ha erfarenhet av riskbedömning.

Or. fr

Ändringsförslag 95
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Styrelsen bör väljas på ett sådant 
sätt att högsta kompetens och bred och 
relevant sakkunskap säkerställs bland 
företrädarna för medlemsstaterna, 
Europaparlamentet och kommissionen.

(12) Styrelsen bör väljas på ett sådant 
sätt att högsta kompetens, opartiskhet, 
oberoende, avsaknad av intressekonflikt
och bred och relevant sakkunskap 
säkerställs bland företrädarna för 
medlemsstaterna, Europaparlamentet,
kommissionen och det civila samhället.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet är en politisk struktur, därför är det nödvändigt att den som utses är 
skyldig till opartiska regler och intressekonflikter.
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Ändringsförslag 96
Nicola Caputo

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Styrelsen bör väljas på ett sådant 
sätt att högsta kompetens och bred och 
relevant sakkunskap säkerställs bland 
företrädarna för medlemsstaterna, 
Europaparlamentet och kommissionen.

(12) Styrelsen bör väljas på ett sådant 
sätt att högsta kompetens och engagemang 
för hälsa och miljöskydd och en bred och 
relevant sakkunskap säkerställs bland 
företrädarna för medlemsstaterna, 
Europaparlamentet och kommissionen.

Or. it

Ändringsförslag 97
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vid kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
fastställdes vissa brister i myndighetens 
långsiktiga kapacitet att upprätthålla sin 
expertis på hög nivå. I synnerhet har det 
skett en minskning av antalet kandidater 
som ansöker om att bli ledamöter i de 
vetenskapliga panelerna. Systemet måste 
därför stärkas och medlemsstaterna bör inta 
en mer aktiv roll för att säkerställa att en 
tillräcklig reserv av experter finns 
tillgänglig för att tillgodose behoven i 
unionens system för riskbedömning när det 
gäller vetenskaplig sakkunskap på hög 
nivå, oberoende och tvärvetenskaplig 
expertis.

(13) Vid kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
fastställdes vissa brister i myndighetens 
långsiktiga kapacitet att upprätthålla sin 
expertis på hög nivå. I synnerhet har det 
skett en minskning av antalet kandidater 
som ansöker om att bli ledamöter i de 
vetenskapliga panelerna. Systemet måste 
därför stärkas och medlemsstaterna bör inta 
en mer aktiv roll för att säkerställa att en 
tillräcklig reserv av experter finns 
tillgänglig för att tillgodose behoven i 
unionens system för riskbedömning när det 
gäller vetenskaplig sakkunskap på hög 
nivå, oberoende och tvärvetenskaplig 
expertis. Utan att detta negativt påverkar 
kunskapsnivån vid de nationella 
hälsomyndigheterna.

Or. fr
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Ändringsförslag 98
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vid kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
fastställdes vissa brister i myndighetens 
långsiktiga kapacitet att upprätthålla sin 
expertis på hög nivå. I synnerhet har det 
skett en minskning av antalet kandidater 
som ansöker om att bli ledamöter i de 
vetenskapliga panelerna. Systemet måste 
därför stärkas och medlemsstaterna bör 
inta en mer aktiv roll för att säkerställa att 
en tillräcklig reserv av experter finns 
tillgänglig för att tillgodose behoven i 
unionens system för riskbedömning när det 
gäller vetenskaplig sakkunskap på hög 
nivå, oberoende och tvärvetenskaplig 
expertis.

(13) Vid kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
fastställdes vissa brister i myndighetens 
långsiktiga kapacitet att upprätthålla sin 
expertis på hög nivå genom 
specialutbildad personal. I synnerhet har 
det skett en minskning av antalet 
kandidater som ansöker om att bli 
ledamöter i de vetenskapliga panelerna och 
skälen till denna nedgång bör 
undersökas. Systemet måste uppmuntra
kandidater att ansöka och 
medlemsstaterna bör inta en mer aktiv roll 
för att säkerställa att en tillräcklig reserv av 
experter finns tillgänglig för att tillgodose 
behoven i unionens system för 
riskbedömning när det gäller vetenskaplig 
sakkunskap på hög nivå, oberoende och 
tvärvetenskaplig expertis.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vid kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
fastställdes vissa brister i myndighetens 
långsiktiga kapacitet att upprätthålla sin 
expertis på hög nivå. I synnerhet har det 
skett en minskning av antalet kandidater 
som ansöker om att bli ledamöter i de 
vetenskapliga panelerna. Systemet måste 
därför stärkas och medlemsstaterna bör 

(13) Vid kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
fastställdes vissa brister i myndighetens 
långsiktiga kapacitet att upprätthålla sin 
expertis på hög nivå. I synnerhet har det 
skett en minskning av antalet kandidater 
som ansöker om att bli ledamöter i de 
vetenskapliga panelerna. Medlemsstaterna 
bör stödja spridningen av myndighetens 
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inta en mer aktiv roll för att säkerställa att 
en tillräcklig reserv av experter finns 
tillgänglig för att tillgodose behoven i 
unionens system för riskbedömning när det 
gäller vetenskaplig sakkunskap på hög 
nivå, oberoende och tvärvetenskaplig 
expertis.

uppmaningar till intresseanmälningar för 
medlemskap i vetenskapliga paneler och 
vetenskapliga kommittén för att säkerställa 
att en tillräcklig reserv av experter finns 
tillgänglig för att tillgodose behoven i 
unionens system för riskbedömning när det 
gäller vetenskaplig sakkunskap på hög 
nivå, oberoende och tvärvetenskaplig 
expertis.

Or. en

Ändringsförslag 100
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Vid kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
fastställdes vissa brister i myndighetens 
långsiktiga kapacitet att upprätthålla sin 
expertis på hög nivå. I synnerhet har det 
skett en minskning av antalet kandidater 
som ansöker om att bli ledamöter i de 
vetenskapliga panelerna. Systemet måste 
därför stärkas och medlemsstaterna bör inta 
en mer aktiv roll för att säkerställa att en 
tillräcklig reserv av experter finns 
tillgänglig för att tillgodose behoven i 
unionens system för riskbedömning när det 
gäller vetenskaplig sakkunskap på hög 
nivå, oberoende och tvärvetenskaplig 
expertis.

(13) Vid kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
fastställdes vissa brister i myndighetens 
långsiktiga kapacitet att upprätthålla sin 
expertis på hög nivå. I synnerhet har det 
skett en minskning av antalet kandidater 
som ansöker om att bli ledamöter i de 
vetenskapliga panelerna. Systemet måste 
därför stärkas och medlemsstaterna bör inta 
en mer aktiv roll för att säkerställa att en 
tillräcklig reserv av oberoende experter 
finns tillgänglig för att tillgodose behoven i 
unionens system för riskbedömning när det 
gäller vetenskaplig sakkunskap på hög 
nivå, oberoende och tvärvetenskaplig 
expertis.

Or. en

Ändringsförslag 101
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhanteringen och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att medlemsstaternas nominering, 
myndighetens verkställande direktörs urval 
och myndighetens styrelses utseende av 
ledamöter i de vetenskapliga panelerna 
görs på grundval av strikta kriterier som 
säkerställer experternas spetskompetens 
och oberoende, samtidigt som den 
tvärvetenskapliga expertis som krävs för 
varje panel säkerställs. Det är också för 
detta syfte viktigt att den verkställande 
direktören, som har till uppgift att försvara 
myndighetens intressen och i synnerhet att 
dess expertis är oberoende, medverkar vid 
urvalet och utseendet av vetenskapliga 
experter. Ytterligare åtgärder bör också 
vidtas för att säkerställa att de 
vetenskapliga experterna har möjlighet att 
agera självständigt.

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhanteringen och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att medlemsstaternas nominering, 
myndighetens verkställande direktörs urval 
och myndighetens styrelses utseende av 
ledamöter i de vetenskapliga panelerna 
görs på grundval av strikta kriterier som 
säkerställer experternas spetskompetens 
och oberoende, samtidigt som den 
tvärvetenskapliga expertis som krävs för 
varje panel säkerställs. Det är också för 
detta syfte viktigt att den verkställande 
direktören, som har till uppgift att försvara 
myndighetens intressen och i synnerhet att 
dess expertis är oberoende, medverkar vid 
urvalet och utseendet av vetenskapliga 
experter. Ytterligare åtgärder bör också 
vidtas för att säkerställa att de 
vetenskapliga experterna har möjlighet att 
agera självständigt. Eftersom myndigheten 
är ansvarig för bedömningen av 
produkter i olika sektorer, närmare 
bestämt jordbruk, livsmedel och hälsa, är 
det dessutom viktigt att ledamöterna i den 
relevanta panelen har den sakkunskap 
som krävs för att utvärdera ett visst ämnes 
säkerhet och effektivitet. Bedömningen 
bör särskilt beakta de specifika 
kännetecken hos det givna ämnet och 
fastställa en lämplig metod för en korrekt 
bedömning, tillämpa den lämpligaste 
metoden beroende på typen av ämne, 
vilken ska variera beroende på om det är 
isolerade beståndsdelar som erhålls 
genom kemisk syntes eller naturliga 
komplexa ämnen.

Or. en

Motivering

Egenskaperna hos naturliga ämnen skiljer sig från de av isolerade kemiska föreningar. 
Eftersom företag är villiga att investera i studier för att bevisa effektiviteten och säkerheten 
för sina produkter gjorda av naturliga ämnen, måste den ansvariga panelen ha den relevanta 
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sakkunskapen för att säkerställa att de kriterier som antagits tar hänsyn till egenskaperna hos 
dessa ämnen, och om det inte finns några relevanta eller helt adekvata normer på 
internationell nivå, identifiera de som är lämpliga.

Ändringsförslag 102
Simona Bonafè

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhanteringen och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att medlemsstaternas nominering, 
myndighetens verkställande direktörs urval 
och myndighetens styrelses utseende av 
ledamöter i de vetenskapliga panelerna 
görs på grundval av strikta kriterier som 
säkerställer experternas spetskompetens 
och oberoende, samtidigt som den 
tvärvetenskapliga expertis som krävs för 
varje panel säkerställs. Det är också för 
detta syfte viktigt att den verkställande 
direktören, som har till uppgift att försvara 
myndighetens intressen och i synnerhet att 
dess expertis är oberoende, medverkar vid 
urvalet och utseendet av vetenskapliga 
experter. Ytterligare åtgärder bör också 
vidtas för att säkerställa att de 
vetenskapliga experterna har möjlighet att 
agera självständigt.

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhanteringen och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att medlemsstaternas nominering, 
myndighetens verkställande direktörs urval 
och myndighetens styrelses utseende av 
ledamöter i de vetenskapliga panelerna 
görs på grundval av strikta kriterier som 
säkerställer experternas spetskompetens 
och oberoende, samtidigt som den 
tvärvetenskapliga expertis som krävs för 
varje panel säkerställs. Det är också för 
detta syfte viktigt att den verkställande 
direktören, som har till uppgift att försvara 
myndighetens intressen och i synnerhet att 
dess expertis är oberoende, medverkar vid 
urvalet och utseendet av vetenskapliga 
experter. Ytterligare åtgärder bör också 
vidtas för att säkerställa att de 
vetenskapliga experterna har möjlighet att 
agera självständigt. Det är viktigt att 
medlemmarna i den berörda panelen har 
tillräcklig expertis för att bedöma 
säkerheten och effekten av ett visst ämne. 
I synnerhet bör bedömningen ta hänsyn 
till de specifika egenskaperna av det givna 
ämnet och upprätta en lämplig metod och 
tillämpa den mest lämpliga metoden enligt 
typen av ämne.

Or. en
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Ändringsförslag 103
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhanteringen och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att medlemsstaternas
nominering, myndighetens verkställande 
direktörs urval och myndighetens styrelses 
utseende av ledamöter i de vetenskapliga 
panelerna görs på grundval av strikta 
kriterier som säkerställer experternas 
spetskompetens och oberoende, samtidigt 
som den tvärvetenskapliga expertis som 
krävs för varje panel säkerställs. Det är 
också för detta syfte viktigt att den 
verkställande direktören, som har till 
uppgift att försvara myndighetens intressen 
och i synnerhet att dess expertis är 
oberoende, medverkar vid urvalet och 
utseendet av vetenskapliga experter. 
Ytterligare åtgärder bör också vidtas för att 
säkerställa att de vetenskapliga experterna 
har möjlighet att agera självständigt.

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhantering och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att myndighetens verkställande 
direktörs urval och myndighetens styrelses 
utseende av ledamöter i de vetenskapliga 
panelerna görs på grundval av strikta 
kriterier, såsom avsaknaden av kopplingar 
till industrin, som säkerställer experternas 
spetskompetens och oberoende, samtidigt 
som den tvärvetenskapliga expertis som 
krävs för varje panel säkerställs. Det är 
också för detta syfte viktigt att den 
verkställande direktören, som har till 
uppgift att försvara myndighetens intressen 
och i synnerhet att dess expertis är 
oberoende, medverkar vid urvalet och 
utseendet av vetenskapliga experter. 
Åtgärder, inklusive korrekt ekonomisk 
ersättning bör vidtas för att säkerställa att 
de vetenskapliga experterna har möjlighet 
att agera självständigt och att ägna 
tillräcklig tid åt sitt arbete med 
riskbedömning för myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 104
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhanteringen och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att medlemsstaternas nominering, 

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhanteringen och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att medlemsstaternas nominering, 
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myndighetens verkställande direktörs urval 
och myndighetens styrelses utseende av 
ledamöter i de vetenskapliga panelerna 
görs på grundval av strikta kriterier som 
säkerställer experternas spetskompetens 
och oberoende, samtidigt som den 
tvärvetenskapliga expertis som krävs för 
varje panel säkerställs. Det är också för 
detta syfte viktigt att den verkställande 
direktören, som har till uppgift att försvara 
myndighetens intressen och i synnerhet 
att dess expertis är oberoende, medverkar 
vid urvalet och utseendet av vetenskapliga 
experter. Ytterligare åtgärder bör också 
vidtas för att säkerställa att de 
vetenskapliga experterna har möjlighet att 
agera självständigt.

myndighetens verkställande direktörs urval 
och myndighetens styrelses utseende av 
ledamöter i de vetenskapliga panelerna 
görs på grundval av strikta kriterier som 
säkerställer experternas spetskompetens,
integritet och oberoende, samtidigt som 
den tvärvetenskapliga expertis som krävs 
för varje panel säkerställs. Det är också 
viktigt för detta ändamål att den 
verkställande direktören, som är 
myndighetens juridiska företrädare och 
har till uppgift att ansvara för 
myndighetens intressen och i synnerhet 
att dess expertis är oberoende, medverkar 
vid urvalet och utseendet av vetenskapliga 
experter. Ytterligare åtgärder bör också 
vidtas för att säkerställa att de 
vetenskapliga experterna har möjlighet att 
agera självständigt.

Or. en

Ändringsförslag 105
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhanteringen och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att medlemsstaternas nominering, 
myndighetens verkställande direktörs urval 
och myndighetens styrelses utseende av 
ledamöter i de vetenskapliga panelerna 
görs på grundval av strikta kriterier som 
säkerställer experternas spetskompetens 
och oberoende, samtidigt som den 
tvärvetenskapliga expertis som krävs för 
varje panel säkerställs. Det är också för 
detta syfte viktigt att den verkställande 
direktören, som har till uppgift att försvara 
myndighetens intressen och i synnerhet att 
dess expertis är oberoende, medverkar vid 
urvalet och utseendet av vetenskapliga 

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhanteringen och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att medlemsstaternas nominering, 
myndighetens verkställande direktörs urval 
och myndighetens styrelses utseende av 
ledamöter i de vetenskapliga panelerna 
görs på grundval av strikta kriterier som 
säkerställer experternas spetskompetens 
och oberoende, samtidigt som den 
tvärvetenskapliga expertis som krävs för 
varje panel säkerställs. Det är också för 
detta syfte viktigt att den verkställande 
direktören, som har till uppgift att försvara 
myndighetens intressen och i synnerhet att 
dess expertis är oberoende, medverkar vid 
urvalet och utseendet av vetenskapliga 
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experter. Ytterligare åtgärder bör också 
vidtas för att säkerställa att de 
vetenskapliga experterna har möjlighet att 
agera självständigt.

experter. Ytterligare åtgärder bör också 
vidtas för att säkerställa att de 
vetenskapliga experterna har möjlighet att 
agera självständigt och situationer då 
intressekonflikter uppstår bör undvikas i 
största mån.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhanteringen och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att medlemsstaternas
nominering, myndighetens verkställande 
direktörs urval och myndighetens styrelses 
utseende av ledamöter i de vetenskapliga 
panelerna görs på grundval av strikta 
kriterier som säkerställer experternas 
spetskompetens och oberoende, samtidigt 
som den tvärvetenskapliga expertis som 
krävs för varje panel säkerställs. Det är 
också för detta syfte viktigt att den 
verkställande direktören, som har till 
uppgift att försvara myndighetens intressen 
och i synnerhet att dess expertis är 
oberoende, medverkar vid urvalet och 
utseendet av vetenskapliga experter. 
Ytterligare åtgärder bör också vidtas för att 
säkerställa att de vetenskapliga experterna 
har möjlighet att agera självständigt.

(14) För att bevara riskbedömningens 
oberoende från riskhantering och från 
andra intressen på unionsnivå är det 
lämpligt att myndighetens verkställande 
direktörs urval och myndighetens styrelses 
utseende av ledamöter i de vetenskapliga 
panelerna görs på grundval av strikta 
kriterier som säkerställer experternas 
spetskompetens och oberoende, samtidigt 
som den tvärvetenskapliga expertis som 
krävs för varje panel säkerställs. Det är 
också för detta syfte viktigt att den 
verkställande direktören, som har till 
uppgift att försvara myndighetens intressen 
och i synnerhet att dess expertis är 
oberoende, medverkar vid urvalet och 
utseendet av vetenskapliga experter. 
Ytterligare åtgärder bör vidtas för att 
säkerställa att vetenskapliga experter har 
möjlighet att agera självständigt och att 
ägna tillräcklig tid åt sitt arbete med 
riskbedömning för myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 107
Martin Häusling
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Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är viktigt att säkerställa att 
myndigheten fungerar effektivt och att 
dess expertis bättre bevaras. Det är därför 
nödvändigt att stärka det stöd som 
myndigheten och medlemsstaterna ger till 
arbetet i myndighetens vetenskapliga 
paneler. Framför allt bör myndigheten 
organisera det förberedande arbetet till 
stöd för panelernas uppgifter, bland annat 
genom att be myndighetens personal eller 
nationella vetenskapliga organisationer 
som samverkar med myndigheten att 
utarbeta utkast till vetenskapliga 
yttranden för sakkunnigbedömning och 
antagande av panelerna.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns risk för att det blir vanligt att Efsa-personal förbereder åsikter som förväntas vara 
gummistämplade av de vetenskapliga panelerna. Detta är inte acceptabelt, eftersom det skulle 
undergräva hela idén om oberoende vetenskapliga experter som tillhandahåller vetenskapliga 
yttranden, enligt artikel 28.

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

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är viktigt att säkerställa att 
myndigheten fungerar effektivt och att dess 
expertis bättre bevaras. Det är därför 
nödvändigt att stärka det stöd som 
myndigheten och medlemsstaterna ger till 
arbetet i myndighetens vetenskapliga 
paneler. Framför allt bör myndigheten 
organisera det förberedande arbetet till stöd 

(15) Det är viktigt att säkerställa att 
myndigheten fungerar effektivt och att dess 
expertis bättre bevaras. Det är därför 
nödvändigt att stärka det stöd som 
myndigheten och medlemsstaterna ger till 
arbetet i myndighetens vetenskapliga 
paneler. Framför allt bör myndigheten 
organisera det förberedande arbetet till stöd 
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för panelernas uppgifter, bland annat 
genom att be myndighetens personal eller 
nationella vetenskapliga organisationer 
som samverkar med myndigheten att 
utarbeta utkast till vetenskapliga yttranden 
för sakkunnigbedömning och antagande av 
panelerna.

för panelernas uppgifter, bland annat 
genom att be myndighetens personal eller 
nationella vetenskapliga organisationer 
som samverkar med myndigheten att 
utarbeta utkast till vetenskapliga yttranden 
för sakkunnigbedömning och antagande av 
panelerna. Detta bör inte påverka 
oberoende myndighetens vetenskapliga 
bedömningar.

Or. en

Ändringsförslag 109
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det är viktigt att säkerställa att 
myndigheten fungerar effektivt och att dess 
expertis bättre bevaras. Det är därför 
nödvändigt att stärka det stöd som 
myndigheten och medlemsstaterna ger till 
arbetet i myndighetens vetenskapliga 
paneler. Framför allt bör myndigheten 
organisera det förberedande arbetet till stöd 
för panelernas uppgifter, bland annat 
genom att be myndighetens personal eller 
nationella vetenskapliga organisationer 
som samverkar med myndigheten att 
utarbeta utkast till vetenskapliga yttranden 
för sakkunnigbedömning och antagande av 
panelerna.

(15) Det är viktigt att säkerställa att 
myndigheten fungerar effektivt och att dess 
expertis bättre bevaras. Det är därför 
nödvändigt att stärka det stöd som 
myndigheten och medlemsstaterna ger till 
arbetet i myndighetens vetenskapliga 
paneler. Framför allt bör myndigheten 
organisera det förberedande arbetet till stöd 
för panelernas uppgifter, bland annat
genom att be myndighetens personal att 
utarbeta utkast till vetenskapliga yttranden 
för sakkunnigbedömning och antagande av 
panelerna.

Or. en

Ändringsförslag 110
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Godkännandeförfarandena bygger 
på principen att det ankommer på sökanden 
att bevisa att föremålet för ett 
godkännandeförfarande är förenligt med 
unionens säkerhetskrav givet den 
vetenskapliga kunskap som sökanden 
besitter. Denna princip grundar sig på 
antagandet att folkhälsan skyddas bättre 
när det är sökanden som har bevisbördan 
eftersom den måste visa att föremålet för 
ett godkännandeförfarande är säkert före 
utsläppandet på marknaden, i stället för att 
myndigheterna ska behöva bevisa att 
föremålet för ett godkännandeförfarande 
inte är säkert för att kunna förbjuda det 
från marknaden. Dessutom bör offentliga 
medel inte användas för att beställa dyra 
studier som i slutändan hjälper industrin att 
släppa ut en produkt på marknaden. Enligt 
denna princip och i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, måste sökande till stöd för 
ansökningar om godkännande inom ramen 
för unionens livsmedellagstiftning lämna in 
relevanta studier, inklusive tester, för att 
påvisa säkerheten och i vissa fall 
effektiviteten hos föremålet för ett 
godkännandeförfarande.

(16) Godkännandeförfarandena bygger 
på principen att det ankommer på sökanden 
att bevisa att föremålet för ett 
godkännandeförfarande är förenligt med 
unionens säkerhetskrav givet den 
vetenskapliga kunskap som sökanden 
besitter. Denna princip grundar sig på 
antagandet att folkhälsan skyddas bättre 
när det är sökanden som har bevisbördan 
eftersom den måste visa att föremålet för 
ett godkännandeförfarande är säkert före 
utsläppandet på marknaden, i stället för att 
myndigheterna ska behöva bevisa att 
föremålet för ett godkännandeförfarande 
inte är säkert för att kunna förbjuda det 
från marknaden. Dessutom bör offentliga 
medel inte användas för att beställa dyra 
studier som i slutändan hjälper industrin att 
släppa ut en produkt på marknaden. Enligt 
denna princip och i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, måste sökande till stöd för 
ansökningar om godkännande inom ramen 
för unionens livsmedellagstiftning lämna in 
relevanta studier, inklusive tester, för att 
påvisa säkerheten och i vissa fall 
effektiviteten hos föremålet för ett 
godkännandeförfarande. Myndigheten bör 
dock kunna genomföra nödvändiga 
studier på egen hand med syftet att bevisa 
att ett föremål inte är säkert i de fall då 
tvivel uppstår efter marknadsinförandet, 
då det gäller föremålets säkerhet eller 
effektivitet.

Or. fr

Ändringsförslag 111
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Godkännandeförfarandena bygger 
på principen att det ankommer på sökanden 
att bevisa att föremålet för ett 
godkännandeförfarande är förenligt med 
unionens säkerhetskrav givet den 
vetenskapliga kunskap som sökanden 
besitter. Denna princip grundar sig på 
antagandet att folkhälsan skyddas bättre 
när det är sökanden som har bevisbördan 
eftersom den måste visa att föremålet för 
ett godkännandeförfarande är säkert före 
utsläppandet på marknaden, i stället för att 
myndigheterna ska behöva bevisa att 
föremålet för ett godkännandeförfarande 
inte är säkert för att kunna förbjuda det 
från marknaden. Dessutom bör offentliga 
medel inte användas för att beställa dyra 
studier som i slutändan hjälper industrin att 
släppa ut en produkt på marknaden. Enligt 
denna princip och i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, måste sökande till stöd för 
ansökningar om godkännande inom ramen 
för unionens sektoriella 
livsmedellagstiftning lämna in relevanta 
studier, inklusive tester, för att påvisa 
säkerheten och i vissa fall effektiviteten 
hos föremålet för ett 
godkännandeförfarande.

(16) Godkännandeförfarandena bygger 
på principen att det ankommer på sökanden 
att bevisa att föremålet för ett 
godkännandeförfarande är förenligt med 
unionens säkerhetskrav givet den 
vetenskapliga kunskap som sökanden 
besitter. Denna princip bygger på 
förutsättningen att folkhälsan, djurhälsan 
och miljön är bättre skyddad när 
bevisbördan gäller för sökanden eftersom 
det måste bevisa att ett visst ämne är säkert 
innan det släpps ut på marknaden, i stället 
för att De offentliga myndigheterna måste 
bevisa att ett ämne är osäkert för att kunna 
förhindra det från marknaden. Dessutom 
bör offentliga pengar inte användas för att 
beställa kostsamma studier som i slutändan 
hjälper industrin att placera en produkt på 
marknaden och skapa en relativ fördel för 
dem över sina konkurrenter. Enligt denna 
princip och i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, måste sökande till stöd för 
ansökningar om godkännande inom ramen 
för unionens sektoriella 
livsmedellagstiftning lämna in relevanta, 
kontrollerbara och tillförlitliga studier,
inklusive tester, för att påvisa säkerheten 
och i vissa fall effektiviteten hos föremålet 
för ett godkännandeförfarande.

Or. en

Ändringsförslag 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Förslag till förordning
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Godkännandeförfarandena bygger 
på principen att det ankommer på sökanden 
att bevisa att föremålet för ett 
godkännandeförfarande är förenligt med 

(16) Godkännandeförfarandena bygger 
på principen att det ankommer på sökanden 
att bevisa att föremålet för ett 
godkännandeförfarande är förenligt med 
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unionens säkerhetskrav givet den 
vetenskapliga kunskap som sökanden 
besitter. Denna princip grundar sig på 
antagandet att folkhälsan skyddas bättre 
när det är sökanden som har bevisbördan 
eftersom den måste visa att föremålet för 
ett godkännandeförfarande är säkert före 
utsläppandet på marknaden, i stället för att 
myndigheterna ska behöva bevisa att 
föremålet för ett godkännandeförfarande 
inte är säkert för att kunna förbjuda det 
från marknaden. Dessutom bör offentliga 
medel inte användas för att beställa dyra 
studier som i slutändan hjälper industrin att 
släppa ut en produkt på marknaden. Enligt 
denna princip och i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, måste sökande till stöd för 
ansökningar om godkännande inom ramen 
för unionens livsmedelslagstiftning lämna 
in relevanta studier, inklusive tester, för att 
påvisa säkerheten och i vissa fall 
effektiviteten hos föremålet för ett 
godkännandeförfarande.

unionens säkerhetskrav givet den 
vetenskapliga kunskap som sökanden 
besitter. Denna princip grundar sig på 
antagandet att folkhälsan skyddas bättre 
när det är sökanden som har bevisbördan 
eftersom den måste visa att föremålet för 
ett godkännandeförfarande är säkert före 
utsläppandet på marknaden, i stället för att 
myndigheterna ska behöva bevisa att 
föremålet för ett godkännandeförfarande 
inte är säkert för att kunna förbjuda det 
från marknaden. Dessutom bör offentliga 
medel inte användas för att beställa dyra 
studier som i slutändan hjälper industrin att 
släppa ut en produkt på marknaden. Enligt 
denna princip och i enlighet med tillämplig 
lagstiftning, måste sökande till stöd för 
ansökningar om godkännande inom ramen 
för unionens livsmedelslagstiftning lämna 
in relevanta och validerade studier, 
inklusive tester som har utförts i enlighet 
med internationella standarder och god 
laboratoriepraxis (GLP), för att påvisa 
säkerheten och i vissa fall effektiviteten 
hos föremålet för ett 
godkännandeförfarande.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det finns bestämmelser om 
innehållet i ansökningar om godkännande. 
Det är viktigt att en ansökan om 
godkännande som lämnas in till 
myndigheten för riskbedömning uppfyller 
de tillämpliga specifikationerna för att 
säkerställa att myndighetens vetenskapliga 
bedömningar är av bästa möjliga kvalitet. 
Sökande och särskilt små och medelstora 
företag har inte alltid förstått dessa 

(17) Det finns bestämmelser om 
innehållet i ansökningar om godkännande. 
Det är viktigt att en ansökan om 
godkännande som lämnas in till 
myndigheten för riskbedömning uppfyller 
de tillämpliga specifikationerna för att 
säkerställa att myndighetens vetenskapliga 
bedömningar är av bästa möjliga kvalitet. 
Sökande och särskilt små och medelstora 
företag har inte alltid förstått dessa 
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specifikationer ordentligt. Det är således 
lämpligt att myndigheten på begäran ger 
råd till potentiella sökande om tillämpliga 
regler och det innehåll som krävs för en 
ansökan om godkännande innan ansökan 
formellt lämnas in men utan att 
myndigheten ingriper i utformningen av de 
studier som ska lämnas in, vilket även 
fortsättningsvis bör vara sökandens ansvar. 
För att garantera insyn i detta förfarande 
bör myndighetens råd offentliggöras.

specifikationer ordentligt. Det är således 
lämpligt att myndigheten på begäran ger 
råd till potentiella sökande om tillämpliga 
regler och det innehåll som krävs för en 
ansökan om godkännande innan ansökan 
formellt lämnas in men utan att 
myndigheten ingriper i utformningen av de 
studier som ska lämnas in, vilket även 
fortsättningsvis bör vara sökandens ansvar. 
För att garantera insyn i detta förfarande 
bör myndighetens råd offentliggöras. 
Senast 36 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande bör 
kommissionen utvärdera effekterna av 
dessa möten inför inlämningen om 
myndighetens funktion. Den bör särskilt 
utvärdera deras inverkan på fördelningen 
av myndighetens resurser och dess 
oberoende.

Or. en

Ändringsförslag 114
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det finns bestämmelser om 
innehållet i ansökningar om godkännande. 
Det är viktigt att en ansökan om 
godkännande som lämnas in till 
myndigheten för riskbedömning uppfyller 
de tillämpliga specifikationerna för att 
säkerställa att myndighetens vetenskapliga 
bedömningar är av bästa möjliga kvalitet. 
Sökande och särskilt små och medelstora 
företag har inte alltid förstått dessa 
specifikationer ordentligt. Det är således 
lämpligt att myndigheten på begäran ger 
råd till potentiella sökande om tillämpliga 
regler och det innehåll som krävs för en 
ansökan om godkännande innan ansökan 
formellt lämnas in men utan att 
myndigheten ingriper i utformningen av de 

(17) Bestämmelser om innehållet i 
ansökningar om tillstånd bör granskas och 
formuleras på ett sådant sätt att ansökan 
om godkännande uppfyller de högsta 
standarderna för insyn och tillförlitlighet.
Det är viktigt att en ansökan om 
godkännande som lämnas in till 
myndigheten för riskbedömning uppfyller 
de tillämpliga specifikationerna för att 
säkerställa att myndighetens vetenskapliga 
bedömningar är av bästa möjliga kvalitet. 
Sökande och särskilt små och medelstora 
företag har inte alltid förstått dessa 
specifikationer ordentligt. Det är således 
lämpligt att myndigheten på begäran ger 
råd till potentiella sökande om tillämpliga 
regler och det innehåll som krävs för en 
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studier som ska lämnas in, vilket även 
fortsättningsvis bör vara sökandens ansvar. 
För att garantera insyn i detta förfarande 
bör myndighetens råd offentliggöras.

ansökan om godkännande innan ansökan 
formellt lämnas in men utan att 
myndigheten ingriper i utformningen av de 
studier som ska lämnas in, vilket även 
fortsättningsvis bör vara sökandens ansvar. 
För att garantera insyn i detta förfarande 
tillgång till praktisk information om 
applikationssamlingen som skulle gynna 
alla, ska myndighetens råd offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 115
Lukas Mandl

Förslag till förordning
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Det finns bestämmelser om 
innehållet i ansökningar om godkännande. 
Det är viktigt att en ansökan om 
godkännande som lämnas in till 
myndigheten för riskbedömning uppfyller 
de tillämpliga specifikationerna för att 
säkerställa att myndighetens vetenskapliga 
bedömningar är av bästa möjliga kvalitet. 
Sökande och särskilt små och medelstora 
företag har inte alltid förstått dessa 
specifikationer ordentligt. Det är således 
lämpligt att myndigheten på begäran ger 
råd till potentiella sökande om tillämpliga 
regler och det innehåll som krävs för en 
ansökan om godkännande innan ansökan 
formellt lämnas in men utan att 
myndigheten ingriper i utformningen av 
de studier som ska lämnas in, vilket även 
fortsättningsvis bör vara sökandens 
ansvar. För att garantera insyn i detta 
förfarande bör myndighetens råd 
offentliggöras.

(17) Det finns bestämmelser om 
innehållet i ansökningar om godkännande. 
Det är viktigt att en ansökan om 
godkännande som lämnas in till 
myndigheten för riskbedömning uppfyller 
de tillämpliga specifikationerna för att 
säkerställa att myndighetens vetenskapliga 
bedömningar är av bästa möjliga kvalitet. 
Sökande och särskilt små och medelstora 
företag har inte alltid förstått dessa 
specifikationer ordentligt. Det är således 
lämpligt att myndigheten på begäran ger 
råd till potentiella sökande om tillämpliga 
regler och det innehåll som krävs för en 
ansökan om godkännande innan ansökan 
formellt lämnas in.

Or. de
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Ändringsförslag 116
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Det är därför 
nödvändigt och lämpligt att de företagare 
som beställer studier och de laboratorier 
som utför dem anmäler dessa studier till 
myndigheten när de beställs. Uppgifter om 
de anmälda studierna bör offentliggöras 
först när en motsvarande ansökan om 
godkännande har gjorts offentlig i enlighet 
med de tillämpliga bestämmelserna om 
insyn.

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Det är därför 
nödvändigt och lämpligt att de företagare 
som beställer studier och de laboratorier 
som utför dem anmäler dessa studier till 
myndigheten när de beställs. På detta sätt
säkerställer man att studier som beställts 
av en sökande inte hemlighålls 
myndigheten, särskilt om den leder till 
slutsatsen att det studerade föremålets 
säkerhet och effektivitet kan ifrågasättas.
Uppgifter om de anmälda studierna bör 
offentliggöras först när en motsvarande 
ansökan om godkännande har gjorts 
offentlig i enlighet med de tillämpliga 
bestämmelserna om insyn.

Or. fr

Ändringsförslag 117
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Det är därför 
nödvändigt och lämpligt att de företagare 
som beställer studier och de laboratorier 
som utför dem anmäler dessa studier till 
myndigheten när de beställs. Uppgifter om 

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Det är därför 
nödvändigt och lämpligt att de företagare 
som beställer studier och de laboratorier 
som utför dem anmäler dessa studier till 
myndigheten när de beställs. Uppgifter om 
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de anmälda studierna bör offentliggöras 
bara när en motsvarande ansökan om 
godkännande har gjorts offentlig i enlighet 
med de tillämpliga bestämmelserna om 
insyn.

de anmälda studierna bör offentliggöras så 
snart motsvarande ansökan om 
godkännande eller förnyelse har gjorts 
offentlig i enlighet med de tillämpliga 
bestämmelserna om insyn.

Or. en

Ändringsförslag 118
Renate Sommer

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Det är därför 
nödvändigt och lämpligt att de företagare 
som beställer studier och de laboratorier 
som utför dem anmäler dessa studier till 
myndigheten när de beställs. Uppgifter om 
de anmälda studierna bör offentliggöras 
först när en motsvarande ansökan om 
godkännande har gjorts offentlig i enlighet 
med de tillämpliga bestämmelserna om 
insyn.

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Det är därför 
nödvändigt och lämpligt att de företagare 
som beställer studier och de laboratorier 
som utför dem anmäler dessa studier till 
myndigheten när de beställs. Uppgifter om 
de anmälda studierna bör offentliggöras 
först när en motsvarande ansökan om 
godkännande har gjorts offentlig och 
myndigheten har offentliggjort sitt utkast 
till vetenskapligt yttrande i enlighet med 
de tillämpliga bestämmelserna om insyn.

Or. en

Ändringsförslag 119
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 
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godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Det är därför 
nödvändigt och lämpligt att de företagare 
som beställer studier och de laboratorier
som utför dem anmäler dessa studier till 
myndigheten när de beställs. Uppgifter om 
de anmälda studierna bör offentliggöras 
först när en motsvarande ansökan om 
godkännande har gjorts offentlig i enlighet 
med de tillämpliga bestämmelserna om 
insyn.

godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Det är därför 
nödvändigt och lämpligt att de företagare 
som beställer studier och de institutioner
som utför dem, t.ex. laboratorier, institut 
eller universitet, anmäler dessa studier till 
myndigheten när de beställs. Uppgifter om 
de anmälda studierna bör offentliggöras 
först när en motsvarande ansökan om 
godkännande har gjorts offentlig i enlighet 
med de tillämpliga bestämmelserna om 
insyn.

Or. en

Motivering

Alla studier som ingår i en dokumentation bör anmälas för att vara tillåtliga för 
regleringsförfaranden och beslut, oavsett vem som utförde studien. Många fältstudier görs av 
universitet, institut och privata företag.

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

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Det är därför 
nödvändigt och lämpligt att de företagare 
som beställer studier och de laboratorier 
som utför dem anmäler dessa studier till 
myndigheten när de beställs. Uppgifter om 
de anmälda studierna bör offentliggöras 
först när en motsvarande ansökan om 
godkännande har gjorts offentlig i enlighet 
med de tillämpliga bestämmelserna om 
insyn.

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 
godkännande eller förnyelse enligt 
unionens livsmedelslagstiftning. Det är 
därför nödvändigt och lämpligt att de 
företagare som beställer studier och de 
laboratorier som utför dem anmäler dessa 
studier till myndigheten när de beställs. 
Uppgifter om de anmälda studierna bör 
offentliggöras först när en motsvarande 
ansökan om godkännande har gjorts 
offentlig i enlighet med de tillämpliga 
bestämmelserna om insyn.

Or. en
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Ändringsförslag 121
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Det är därför 
nödvändigt och lämpligt att de företagare 
som beställer studier och de laboratorier 
som utför dem anmäler dessa studier till 
myndigheten när de beställs. Uppgifter om 
de anmälda studierna bör offentliggöras 
först när en motsvarande ansökan om 
godkännande har gjorts offentlig i enlighet 
med de tillämpliga bestämmelserna om 
insyn.

(18) Myndigheten bör ha kunskaper om 
föremålet för alla de studier som en 
sökande utför i syfte att senare ansöka om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Det är därför 
nödvändigt och lämpligt att de företagare 
som beställer studier och de laboratorier 
som utför dem anmäler dessa studier till 
myndigheten när de beställs. Uppgifter om 
de anmälda studierna bör offentliggöras 
först när en motsvarande ansökan om 
godkännande har inlämnats och 
myndigheten har offentliggjort sitt 
vetenskapliga yttrande.

Or. nl

Motivering

Vetenskapliga uppgifter och studier samt annan information till stöd för ansökningarna om 
godkännande bör offentliggöras först när myndigheten offentliggör sina vetenskapliga 
resultat. Om det sker tidigare finns risk för att konkurrenter får tillgång till information om 
innovativa produktidéer eller produktionsprocesser. Dessutom finns det en reell risk för icke 
önskvärt politiskt inflytande på riskbedömningsförfarandet.

Ändringsförslag 122
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Vid ansökningar om förlängning av 
ett godkännande har det godkända ämnet 
eller produkten redan funnits på marknaden 
i flera år. Erfarenhet och kunskap om detta 

(19) Vid ansökningar om förlängning av 
ett godkännande har det godkända ämnet 
eller produkten redan funnits på marknaden 
i flera år. Erfarenhet och kunskap om detta 
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ämne eller denna produkt finns därför. Det 
är därför lämpligt att studier som planeras 
till stöd för en ansökan om förlängning 
anmäls av sökanden till myndigheten och 
att myndigheten efter samråd med tredje 
parter om dessa planerade studier 
systematiskt ger råd till sökande om 
innehållet i den planerade ansökan om 
förlängning med beaktande av de 
synpunkter som mottagits.

ämne eller denna produkt finns därför. Det 
är därför lämpligt att studier som planeras 
till stöd för en ansökan om förlängning 
anmäls av sökanden till myndigheten och 
att myndigheten efter samråd med tredje 
parter om dessa planerade studier 
systematiskt ger råd till sökande om 
innehållet i den planerade ansökan om 
förlängning med beaktande av de 
synpunkter som mottagits och 
offentliggöra all information.

Or. en

Ändringsförslag 123
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) Det är allmänt erkänt att en 
vetenskaplig riskbedömning i vissa fall 
inte ensam kan ge all den information på 
vilken ett riskhanteringsbeslut bör 
grundas och att det är befogat att andra 
faktorer som är relevanta för frågan tas 
med i bedömningen, bland annat 
samhälleliga, ekonomiska, traditionella, 
etiska och miljömässiga faktorer samt 
kontrollmöjligheter, förutsatt att en 
allvarlig hälsorisk består.

Or. es

Motivering

Erfarenhet har visat att Efsa har överbelastats med uppdrag som inte ligger inom 
standardens tillämpningsområde, i synnerhet avseende djurens välbefinnande och växtskydd, 
som inte alltid har en direkt koppling till livsmedelssäkerheten och som överlappar med 
andra byråers uppdrag. Det är nödvändigt att avgränsa dessa båda saker och endast 
inbegripa djurens välbefinnande och växtskydd om en allvarlig hälsorisk består.
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Ändringsförslag 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Allmänheten hyser en viss oro över 
att myndighetens bedömning avseende 
godkännanden främst grundar sig på 
studier från industrin. Myndigheten gör 
redan sökningar i vetenskaplig litteratur för 
att kunna beakta andra uppgifter och 
studier som finns angående det föremål för 
ett godkännandeförfarande som lämnats in 
för myndighetens bedömning. I syfte att 
ytterligare säkerställa att myndigheten har 
tillgång till alla relevanta vetenskapliga 
uppgifter och studier som finns angående 
föremålet för ett godkännandeförfarande, 
är det lämpligt att föreskriva ett samråd 
med tredje parter i syfte att fastställa 
huruvida andra relevanta vetenskapliga 
uppgifter eller studier finns tillgängliga. 
För att öka effektiviteten i samrådet bör det 
äga rum när de studier som lämnats in av 
industrin och som ingår i en ansökan om 
godkännande offentliggörs, i enlighet med 
bestämmelserna om insyn i denna 
förordning.

(20) Allmänheten hyser en viss oro över 
att myndighetens bedömning avseende 
godkännanden främst grundar sig på 
studier från industrin. Myndigheten gör 
redan sökningar i vetenskaplig litteratur för 
att kunna beakta andra uppgifter och 
studier som finns angående det föremål för 
ett godkännandeförfarande som lämnats in 
för myndighetens bedömning. I syfte att 
ytterligare säkerställa att myndigheten har 
tillgång till alla relevanta vetenskapliga 
uppgifter och studier som finns angående 
föremålet för ett godkännandeförfarande, 
är det lämpligt att föreskriva ett samråd 
med tredje parter i syfte att fastställa 
huruvida andra relevanta vetenskapliga 
uppgifter eller studier finns tillgängliga. 
För att öka effektiviteten i samrådet bör det 
äga rum när de studier som lämnats in av 
industrin och som ingår i en ansökan om 
godkännande offentliggörs, i enlighet med 
bestämmelserna om insyn i denna 
förordning. De vetenskapliga data och 
studier som lämnats in inom ramen för 
samrådsförfarandet bör beaktas under 
förutsättning att de är validerade, 
relevanta, i enlighet med internationella 
standarder och god laboratoriepraxis 
(GLP).

Or. en

Ändringsförslag 125
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Allmänheten hyser en viss oro över 
att myndighetens bedömning avseende 
godkännanden främst grundar sig på 
studier från industrin. Myndigheten gör
redan sökningar i vetenskaplig litteratur 
för att kunna beakta andra uppgifter och 
studier som finns angående det föremål för 
ett godkännandeförfarande som lämnats in 
för myndighetens bedömning. I syfte att 
ytterligare säkerställa att myndigheten har 
tillgång till alla relevanta vetenskapliga 
uppgifter och studier som finns angående 
föremålet för ett godkännandeförfarande, 
är det lämpligt att föreskriva ett samråd 
med tredje parter i syfte att fastställa 
huruvida andra relevanta vetenskapliga 
uppgifter eller studier finns tillgängliga. 
För att öka effektiviteten i samrådet bör det 
äga rum när de studier som lämnats in av 
industrin och som ingår i en ansökan om 
godkännande offentliggörs, i enlighet med 
bestämmelserna om insyn i denna 
förordning.

(20) Allmänheten hyser oro över att 
myndighetens bedömning avseende 
godkännanden främst grundar sig på 
studier från industrin. Myndigheten måste
göra systematiska sökningar i vetenskaplig 
litteratur för att kunna överväga andra data 
och studier som finns i det ämne som läggs 
fram för bedömningen. I detta avseende 
måste myndigheten genomföra 
nödvändiga medel, strukturer och 
tillämpningar för att ge tillgång till all 
relevant vetenskaplig litteratur i ämnet. I 
syfte att ytterligare säkerställa att 
myndigheten har tillgång till alla relevanta 
vetenskapliga uppgifter och studier som 
finns angående föremålet för ett 
godkännandeförfarande, är det lämpligt att 
också föreskriva ett samråd med tredje 
oberoende parter i syfte att fastställa 
huruvida andra relevanta vetenskapliga 
uppgifter eller studier finns tillgängliga. 
För att öka effektiviteten i samrådet bör det 
äga rum när de studier som lämnats in av 
industrin och som ingår i en ansökan om 
godkännande offentliggörs, i enlighet med 
bestämmelserna om insyn i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 126
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Allmänheten hyser en viss oro över 
att myndighetens bedömning avseende 
godkännanden främst grundar sig på 
studier från industrin. Myndigheten gör 
redan sökningar i vetenskaplig litteratur för 
att kunna beakta andra uppgifter och 

(20) Allmänheten hyser en viss oro över 
att myndighetens bedömning avseende 
godkännanden främst grundar sig på 
studier från industrin. Oron är befogad, då 
det har visat sig att myndighetens inte 
alltid handlat självständigt. Myndigheten 
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studier som finns angående det föremål för 
ett godkännandeförfarande som lämnats in 
för myndighetens bedömning. I syfte att 
ytterligare säkerställa att myndigheten har 
tillgång till alla relevanta vetenskapliga 
uppgifter och studier som finns angående 
föremålet för ett godkännandeförfarande, 
är det lämpligt att föreskriva ett samråd 
med tredje parter i syfte att fastställa 
huruvida andra relevanta vetenskapliga 
uppgifter eller studier finns tillgängliga. 
För att öka effektiviteten i samrådet bör det 
äga rum när de studier som lämnats in av 
industrin och som ingår i en ansökan om 
godkännande offentliggörs, i enlighet med 
bestämmelserna om insyn i denna 
förordning.

gör redan sökningar i vetenskaplig 
litteratur för att kunna beakta andra 
uppgifter och studier som finns angående 
det föremål för ett godkännandeförfarande 
som lämnats in för myndighetens 
bedömning. I syfte att ytterligare 
säkerställa att myndigheten har tillgång till 
alla relevanta vetenskapliga uppgifter och 
studier som finns angående föremålet för 
ett godkännandeförfarande, är det lämpligt 
att föreskriva ett samråd med tredje parter i 
syfte att fastställa huruvida andra relevanta 
vetenskapliga uppgifter eller studier finns 
tillgängliga. För att öka effektiviteten i 
samrådet bör det äga rum när de studier 
som lämnats in av industrin och som ingår 
i en ansökan om godkännande 
offentliggörs, i enlighet med 
bestämmelserna om insyn i denna 
förordning.

Or. fr

Ändringsförslag 127
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Allmänheten hyser en viss oro över 
att myndighetens bedömning avseende 
godkännanden främst grundar sig på 
studier från industrin. Myndigheten gör 
redan sökningar i vetenskaplig litteratur 
för att kunna beakta andra uppgifter och 
studier som finns angående det föremål för 
ett godkännandeförfarande som lämnats in 
för myndighetens bedömning. I syfte att 
ytterligare säkerställa att myndigheten har 
tillgång till alla relevanta vetenskapliga 
uppgifter och studier som finns angående 
föremålet för ett godkännandeförfarande, 
är det lämpligt att föreskriva ett samråd 
med tredje parter i syfte att fastställa 
huruvida andra relevanta vetenskapliga 

(20) Allmänheten hyser en viss oro över 
att myndighetens bedömning avseende 
godkännanden främst grundar sig på 
studier från industrin. Om det finns en ny 
ansökan ska myndigheten alltid utföra
sökningar i vetenskaplig litteratur för att 
kunna beakta andra uppgifter och studier 
som finns angående det föremål för ett 
godkännandeförfarande som lämnats in för 
myndighetens bedömning och kräva 
ytterligare studier om det behövs. I syfte 
att ytterligare säkerställa att myndigheten 
har tillgång till alla relevanta vetenskapliga 
uppgifter och studier som finns angående 
föremålet för ett godkännandeförfarande, 
är det lämpligt att föreskriva ett samråd 
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uppgifter eller studier finns tillgängliga. 
För att öka effektiviteten i samrådet bör det 
äga rum när de studier som lämnats in av 
industrin och som ingår i en ansökan om 
godkännande offentliggörs, i enlighet med 
bestämmelserna om insyn i denna 
förordning.

med tredje parter i syfte att fastställa 
huruvida andra relevanta vetenskapliga 
uppgifter eller studier finns tillgängliga. 
För att öka effektiviteten i samrådet bör det 
äga rum omedelbart efter de studier som 
lämnats in av industrin och som ingår i en 
ansökan om godkännande har 
offentliggjorts, i enlighet med
bestämmelserna om insyn i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 128
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Allmänheten hyser en viss oro över 
att myndighetens bedömning avseende 
godkännanden främst grundar sig på 
studier från industrin. Myndigheten gör 
redan sökningar i vetenskaplig litteratur för 
att kunna beakta andra uppgifter och 
studier som finns angående det föremål för 
ett godkännandeförfarande som lämnats in 
för myndighetens bedömning. I syfte att 
ytterligare säkerställa att myndigheten har 
tillgång till alla relevanta vetenskapliga 
uppgifter och studier som finns angående 
föremålet för ett godkännandeförfarande, 
är det lämpligt att föreskriva ett samråd 
med tredje parter i syfte att fastställa 
huruvida andra relevanta vetenskapliga 
uppgifter eller studier finns tillgängliga. 
För att öka effektiviteten i samrådet bör det 
äga rum när de studier som lämnats in av 
industrin och som ingår i en ansökan om 
godkännande offentliggörs, i enlighet med 
bestämmelserna om insyn i denna 
förordning.

(20) Allmänheten hyser stark oro över 
att myndighetens bedömning avseende 
godkännanden främst grundar sig på 
studier från industrin. Myndigheten gör 
redan sökningar i vetenskaplig litteratur för 
att kunna beakta andra uppgifter och 
studier som finns angående det föremål för 
ett godkännandeförfarande som lämnats in 
för myndighetens bedömning. I syfte att 
ytterligare säkerställa att myndigheten har 
tillgång till alla relevanta vetenskapliga 
uppgifter och studier som finns angående 
föremålet för ett godkännandeförfarande, 
är det lämpligt att föreskriva ett samråd 
med tredje parter i syfte att fastställa 
huruvida andra relevanta vetenskapliga 
uppgifter eller studier finns tillgängliga. 
För att öka effektiviteten i samrådet bör det 
äga rum när de studier som lämnats in av 
industrin och som ingår i en ansökan om 
godkännande offentliggörs, i enlighet med 
bestämmelserna om insyn i denna 
förordning.

Or. fr
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Ändringsförslag 129
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Studier, inklusive tester, som 
lämnats in av företagare till stöd för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedellagstiftning uppfyller 
vanligtvis internationellt erkända principer, 
vilka utgör en enhetlig grundval för deras 
kvalitet, särskilt när det gäller resultatens 
reproducerbarhet. Frågor om efterlevnaden 
av de tillämpliga standarderna kan dock 
uppstå i vissa fall och därför finns 
nationella system för att kontrollera 
efterlevnaden. Det är lämpligt att 
tillhandahålla ytterligare garantier för att 
försäkra allmänheten om kvaliteten på 
studierna och införa ett förstärkt 
revisionssystem som innebär att 
kommissionen verifierar medlemsstaternas 
kontroller av dessa principers tillämpning i 
de laboratorier som genomför studier och 
tester.

(21) Studier, inklusive tester, som 
lämnats in av företagare till stöd för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedellagstiftning uppfyller 
vanligtvis internationellt erkända principer, 
vilka utgör en enhetlig grundval för deras 
kvalitet, särskilt när det gäller resultatens 
reproducerbarhet. Frågor om efterlevnaden 
av de tillämpliga standarderna kan dock 
uppstå i vissa fall och därför finns 
nationella system för att kontrollera 
efterlevnaden. Det är lämpligt att 
tillhandahålla ytterligare garantier för att 
försäkra allmänheten om kvaliteten på 
studierna och införa ett förstärkt 
revisionssystem som innebär att 
kommissionen i samarbete med 
direktoratet för hälsa och 
livsmedelsrevisioner och analyser hos 
Europeiska kommissionens 
generaldirektorat för hälsa och 
livsmedelssäkerhet verifierar 
medlemsstaternas kontroller av dessa 
principers tillämpning i de laboratorier som 
genomför studier och tester.

Or. en

Ändringsförslag 130
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Studier, inklusive tester, som (21) Studier, inklusive tester, som 
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lämnats in av företagare till stöd för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedellagstiftning uppfyller
vanligtvis internationellt erkända principer, 
vilka utgör en enhetlig grundval för deras 
kvalitet, särskilt när det gäller resultatens 
reproducerbarhet. Frågor om efterlevnaden 
av de tillämpliga standarderna kan dock 
uppstå i vissa fall och därför finns 
nationella system för att kontrollera 
efterlevnaden. Det är lämpligt att 
tillhandahålla ytterligare garantier för att 
försäkra allmänheten om kvaliteten på 
studierna och införa ett förstärkt 
revisionssystem som innebär att 
kommissionen verifierar medlemsstaternas 
kontroller av dessa principers tillämpning i 
de laboratorier som genomför studier och 
tester.

lämnats in av företagare till stöd för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedellagstiftning ska 
uppfylla internationellt erkända principer, 
vilka utgör en enhetlig grundval för deras 
kvalitet, särskilt när det gäller resultatens 
reproducerbarhet. Frågor om efterlevnaden 
av de tillämpliga standarderna kan dock 
uppstå i vissa fall och därför finns 
nationella system för att kontrollera 
efterlevnaden. Det är lämpligt att 
tillhandahålla ytterligare garantier för att 
försäkra allmänheten om kvaliteten på 
studierna och införa ett förstärkt kontroll-
och revisionssystem som innebär att 
kommissionen verifierar medlemsstaternas 
och tredje länders kontroller av dessa 
principers tillämpning i de laboratorier som 
genomför studier och tester.

Or. en

Motivering

Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet utför sina granskningar inte bara inom 
EU utan också i tredje länder; därför bör dessa länder också ingå i syfte att säkerställa 
kvalitet och jämställdhet mellan laboratorier.

Ändringsförslag 131
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det viktigt att 
införa ett verktyg för kompletterande 
kontroll för att hantera specifika fall av 
stor samhällelig betydelse när det finns en 
motsättning i säkerhetsfrågor, det vill 

utgår
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säga att beställa ytterligare studier i syfte 
att kontrollera de belägg som använts vid 
riskbedömningen. Med tanke på att detta 
särskilda kontrollverktyg skulle 
finansieras genom unionens budget och 
att användningen av det bör förbli 
proportionerligt, bör kommissionen 
ansvara för att beställa sådana 
kontrollstudier. Hänsyn bör tas till det 
faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

Or. en

Ändringsförslag 132
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor 
samhällelig betydelse när det finns en 
motsättning i säkerhetsfrågor, det vill säga 
att beställa ytterligare studier i syfte att 
kontrollera de belägg som använts vid 
riskbedömningen. Med tanke på att detta 
särskilda kontrollverktyg skulle finansieras 
genom unionens budget och att 
användningen av det bör förbli 
proportionerligt, bör kommissionen 
ansvara för att beställa sådana 
kontrollstudier. Hänsyn bör tas till det 
faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det en förutsättning
att införa ett verktyg för kompletterande 
kontroll för att åtminstone hantera fall när 
det finns en osäkerhet eller motsättning i 
säkerhetsfrågor och potentiella risker, det 
vill säga att beställa ytterligare oberoende
studier i syfte att kontrollera de belägg som 
använts vid riskbedömningen. Med tanke 
på att detta särskilda kontrollverktyg skulle 
finansieras genom unionens budget och att 
användningen av det bör förbli 
proportionerligt, bör kommissionen 
ansvara för att beställa sådana 
kontrollstudier, särskilt på begäran av det 
civila samhället. Hänsyn bör tas till det 
faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
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(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

Or. en

Motivering

Som nämnts är livsmedelssäkerhet av stort intresse för medborgarna. Tillsammans med 
kommissionen bör medborgarna enligt strängt fastställda villkor tillåtas ta upp och 
koncentrera sina frågor på särskilda ämnen. På så sätt hörs deras röst och medborgarnas 
pengar kommer att spenderas enligt medborgarnas begäran.

Ändringsförslag 133
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor samhällelig 
betydelse när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Med tanke på att detta särskilda 
kontrollverktyg skulle finansieras genom 
unionens budget och att användningen av 
det bör förbli proportionerligt, bör 
kommissionen ansvara för att beställa 
sådana kontrollstudier. Hänsyn bör tas till 
det faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor samhällelig 
betydelse när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Med tanke på att detta särskilda 
kontrollverktyg skulle finansieras genom 
unionens budget och att användningen av 
det bör förbli proportionerligt, bör 
kommissionen ansvara för att beställa 
sådana kontrollstudier. Hänsyn bör tas till 
det faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga). Detta initiativ, i kombination 
med vissa parlamentsledamöters 
flerfaldiga arbeten för att visa på 
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myndighetens avsaknad av oberoende, 
innebär att en noggrann utvärdering av 
myndighetens riskbedömningsförfarande 
måste genomföras.

Or. fr

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

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor samhällelig 
betydelse när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Med tanke på att detta särskilda 
kontrollverktyg skulle finansieras genom 
unionens budget och att användningen av 
det bör förbli proportionerligt, bör
kommissionen ansvara för att beställa 
sådana kontrollstudier. Hänsyn bör tas till 
det faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor samhällelig 
betydelse när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Detta särskilda kontrollverktyg bör förbli 
proportionerligt och bör inte ersätta 
försiktighetsprincipen vid vetenskaplig 
osäkerhet. Kommissionen,
medlemsstaterna och Europaparlamentet 
bör ha möjlighet att uppmana 
myndigheten att utföra sådana 
kontrollstudier. Hänsyn bör tas till det 
faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

Or. en

Ändringsförslag 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema
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Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor samhällelig 
betydelse när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Med tanke på att detta särskilda 
kontrollverktyg skulle finansieras genom 
unionens budget och att användningen av 
det bör förbli proportionerligt, bör 
kommissionen ansvara för att beställa 
sådana kontrollstudier. Hänsyn bör tas till 
det faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor samhällelig 
betydelse när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Med tanke på att detta särskilda 
kontrollverktyg skulle finansieras genom 
unionens budget och att användningen av 
det bör förbli proportionerligt, bör 
myndigheten i händelse av motsättningar 
avseende säkerhetsfrågor, uppgiftsluckor 
och/eller vetenskaplig osäkerhet ansvara 
för att beställa sådana kontrollstudier. 
Hänsyn bör tas till det faktum att i vissa 
särskilda fall kan de beställda studierna 
behöva ha en vidare räckvidd än de belägg 
som är omstridda (t.ex. om nya 
vetenskapliga rön blir tillgängliga).

Or. en

Ändringsförslag 136
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
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med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor samhällelig 
betydelse när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Med tanke på att detta särskilda 
kontrollverktyg skulle finansieras genom 
unionens budget och att användningen av 
det bör förbli proportionerligt, bör
kommissionen ansvara för att beställa 
sådana kontrollstudier. Hänsyn bör tas till 
det faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor samhällelig 
betydelse när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Då detta särskilda kontrollverktyg skulle 
finansieras genom unionens budget och att 
användningen av det bör förbli 
proportionerligt, är det inte självklart att
kommissionen ska ansvara för att beställa 
sådana kontrollstudier. De kan likväl 
beställas av en medlemsstat. Hänsyn bör 
tas till det faktum att i vissa särskilda fall 
kan de beställda studierna behöva ha en 
vidare räckvidd än de belägg som är 
omstridda (t.ex. om nya vetenskapliga rön 
blir tillgängliga).

Or. fr

Ändringsförslag 137
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor samhällelig 
betydelse när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Med tanke på att detta särskilda 
kontrollverktyg skulle finansieras genom 
unionens budget och att användningen av 
det bör förbli proportionerligt, bör 
kommissionen ansvara för att beställa 

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor samhällelig 
betydelse när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Med tanke på att detta särskilda 
kontrollverktyg skulle finansieras genom 
unionens budget och att användningen av 
det bör förbli proportionerligt, bör 
myndigheten i samråd med kommissionen 
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sådana kontrollstudier. Hänsyn bör tas till 
det faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

ansvara för att beställa sådana 
kontrollstudier. Hänsyn bör tas till det 
faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

Or. en

Ändringsförslag 138
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare. Samtidigt som man 
upprätthåller principen att det ankommer 
på industrin att styrka överensstämmelsen 
med unionens krav, är det viktigt att införa 
ett verktyg för kompletterande kontroll för 
att hantera specifika fall av stor samhällelig 
betydelse när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Med tanke på att detta särskilda 
kontrollverktyg skulle finansieras genom 
unionens budget och att användningen av 
det bör förbli proportionerligt, bör 
kommissionen ansvara för att beställa 
sådana kontrollstudier. Hänsyn bör tas till 
det faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

(22) Livsmedelssäkerhet är en känslig 
fråga av största intresse för unionens alla 
medborgare, vilket är legitimt. Samtidigt 
som man upprätthåller principen att det 
ankommer på industrin att styrka 
överensstämmelsen med unionens krav, är 
det viktigt att införa ett verktyg för 
kompletterande kontroll för att hantera 
specifika fall av stor samhällelig betydelse 
när det finns en motsättning i 
säkerhetsfrågor, det vill säga att beställa 
ytterligare studier i syfte att kontrollera de 
belägg som använts vid riskbedömningen. 
Med tanke på att detta särskilda 
kontrollverktyg skulle finansieras genom 
unionens budget och att användningen av 
det bör förbli proportionerligt, bör 
kommissionen ansvara för att beställa 
sådana kontrollstudier. Hänsyn bör tas till 
det faktum att i vissa särskilda fall kan de 
beställda studierna behöva ha en vidare 
räckvidd än de belägg som är omstridda 
(t.ex. om nya vetenskapliga rön blir 
tillgängliga).

Or. fr
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Ändringsförslag 139
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) För att öka allmänhetens 
deltagande och för att ge medborgarna 
rätt att ange de beslutsfattare där deras 
frågor är inriktade bör kommissionen 
med samma villkor som det europeiska 
medborgarinitiativet skapa den mekanism 
som tillåter medborgarna, för att begära 
inledning av ytterligare studier som 
övervakas av myndigheten. Efter samråd 
med initiativtagarna och myndigheten ska 
specifikationerna för studierna upprättas 
och igångsättningsprocessen inleds 
omedelbart.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
visade att även om myndigheten har gjort 
betydande framsteg när det gäller insyn 
upplevs riskbedömningsförfarandet, 
särskilt i samband med 
godkännandeförfaranden för den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan, inte 
alltid som helt öppet för insyn. Detta är 
också delvis till följd av de olika 
bestämmelser om insyn och konfidentiell 
behandling som fastställs inte bara i 
förordning (EG) nr 178/2002, utan även i 
andra unionsrättsakter som omfattar den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Deras 

(23) I egenskap av avtalspart i 
Århuskonventionen har EU erkänt att 
tillgång till information och allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser på 
miljöområdet förbättrar beslutens kvalitet 
och genomförande, bidrar till 
allmänhetens medvetenhet om 
miljöfrågor, ger allmänheten tillfälle att 
ge uttryck för sin oro och gör det möjligt 
för myndigheterna att ta vederbörlig 
hänsyn till denna oro. Kontrollen av den 
allmänna livsmedelslagstiftningens 
ändamålsenlighet visade dock att även om 
myndigheten har gjort betydande framsteg 
när det gäller insyn upplevs 
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växelverkan kan påverka allmänhetens 
acceptans av riskbedömningen.

riskbedömningsförfarandet, särskilt i 
samband med godkännandeförfaranden för 
den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, 
inte alltid som helt öppet för insyn. Detta är 
också delvis till följd av de olika 
bestämmelser om insyn och konfidentiell 
behandling som fastställs inte bara i 
förordning (EG) nr 178/2002, utan även i 
andra unionsrättsakter som omfattar den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Deras 
växelverkan kan påverka allmänhetens 
acceptans av riskbedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 141
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
visade att även om myndigheten har gjort 
betydande framsteg när det gäller insyn 
upplevs riskbedömningsförfarandet, 
särskilt i samband med 
godkännandeförfaranden för den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan, inte 
alltid som helt öppet för insyn. Detta är 
också delvis till följd av de olika 
bestämmelser om insyn och konfidentiell 
behandling som fastställs inte bara i 
förordning (EG) nr 178/2002, utan även i 
andra unionsrättsakter som omfattar den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan. 
Deras växelverkan kan påverka 
allmänhetens acceptans av 
riskbedömningen.

(23) Kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
visade att även om myndigheten har gjort 
betydande framsteg när det gäller insyn 
upplevs riskbedömningsförfarandet, 
särskilt i samband med 
godkännandeförfaranden för den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan, 
fortfarande sakna tillräcklig insyn.

Or. en
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Ändringsförslag 142
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
visade att även om myndigheten har gjort 
betydande framsteg när det gäller insyn 
upplevs riskbedömningsförfarandet, 
särskilt i samband med 
godkännandeförfaranden för den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan, inte 
alltid som helt öppet för insyn. Detta är 
också delvis till följd av de olika 
bestämmelser om insyn och konfidentiell 
behandling som fastställs inte bara i 
förordning (EG) nr 178/2002, utan även i 
andra unionsrättsakter som omfattar den 
jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Deras
växelverkan kan påverka allmänhetens 
acceptans av riskbedömningen.

(23) Kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens ändamålsenlighet 
visade att även om myndigheten har gjort 
vissa framsteg när det gäller insyn upplevs 
riskbedömningsförfarandet, särskilt i 
samband med godkännandeförfaranden för 
den jordbruksbaserade livsmedelskedjan, 
inte alltid som helt öppet för insyn. Detta är 
också delvis till följd av bristen på insyn i 
bestämmelser om riskbedömning och 
konfidentiell behandling som åsidosätter 
allmänna samhällsintresset enligt artikel 
4 i förordning (EG) nr 1049/2001, utan 
även i andra unionsrättsakter som omfattar 
den jordbruksbaserade livsmedelskedjan. 
Icke-tillämpning av den allmänna regeln 
om tillgång till handlingar och 
växelverkan med begränsad insyn 
påverkar allmänhetens acceptans av 
riskbedömningen.

Or. en

Motivering

För att säkerställa insyn åtminstone på befintlig nivå ska undantaget från artikel 4 i 
förordning (EG) 1049/2001 fortsätta att gälla.

Ändringsförslag 143
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23a) I Århuskonventionen fastställs ett 
antal rättigheter för allmänheten med 
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avseende på miljön. Konventionen ger 
alla rätt att få miljöinformation som 
innehas av offentliga myndigheter, rätten 
att delta i miljöbeslut och rätten att 
granska förfaranden för att utmana 
offentliga beslut som har antagits utan att 
respektera de två ovannämnda 
rättigheterna eller miljölagstiftningen i 
allmänhet.

Or. en

Ändringsförslag 144
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Det är därför nödvändigt att stärka 
insynen i riskbedömningsförfarandet på ett 
proaktivt sätt. Allmänhetens tillgång till 
alla vetenskapliga uppgifter och 
information som ligger till grund för 
ansökningar om godkännanden enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, samt 
andra begäranden om vetenskapliga 
produkter, bör säkerställas så tidigt som 
möjligt i riskbedömningsförfarandet. Detta 
bör dock inte påverka befintliga 
immateriella rättigheter eller 
bestämmelser i unionens 
livsmedelslagstiftning som skyddar den 
investering som görs av innovatörer vid 
insamling av information och uppgifter 
till stöd för ansökningar om 
godkännande.

(25) Det är därför nödvändigt att stärka 
insynen i riskbedömningsförfarandet på ett 
proaktivt sätt. Allmänhetens tillgång till 
alla vetenskapliga uppgifter och 
information som ligger till grund för 
ansökningar om godkännanden enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, samt 
andra begäranden om vetenskapliga 
produkter, bör säkerställas så tidigt som 
möjligt i riskbedömningsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 145
Anja Hazekamp
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Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Det är därför nödvändigt att stärka 
insynen i riskbedömningsförfarandet på ett 
proaktivt sätt. Allmänhetens tillgång till 
alla vetenskapliga uppgifter och 
information som ligger till grund för 
ansökningar om godkännanden enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, samt 
andra begäranden om vetenskapliga 
produkter, bör säkerställas så tidigt som 
möjligt i riskbedömningsförfarandet. Detta 
bör dock inte påverka befintliga 
immateriella rättigheter eller 
bestämmelser i unionens 
livsmedelslagstiftning som skyddar den 
investering som görs av innovatörer vid 
insamling av information och uppgifter 
till stöd för ansökningar om 
godkännande.

(25) Det är därför nödvändigt att stärka 
insynen i riskbedömningsprocessen på ett 
proaktivt sätt. Allmänhetens tillgång till 
alla vetenskapliga uppgifter och 
information som ligger till grund för 
ansökningar om godkännanden enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, samt 
andra begäranden om vetenskapliga 
produkter, bör säkerställas så tidigt som 
möjligt i riskbedömningsförfarandet. 
Bestämmelserna i denna förordning bör 
återspegla vikten av öppenhetsprincipen i 
primär EU-lagstiftning och i de 
internationella fördrag som EU är part i, 
inklusive Århuskonventionen.

Or. en

Ändringsförslag 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Med överklagandenämnden för 
Europeiska kemikaliemyndigheten som 
modell enligt artiklarna 89–93 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach) 
bör en överklagandenämnd för Efsa 
inrättas genom delegerade akter.

Or. en
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Motivering

Både EMA och Efsa har en överklagandenämnd av något slag. Detta ska ge den sökande 
möjlighet att ompröva yttrandet. Kommissionen bör genom en delegerad akt upprätta samma 
möjlighet i Efsa.

Ändringsförslag 147
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Om myndighetens yttrande begärs 
i samband med förfaranden om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning och med hänsyn till 
skyldigheten att säkerställa allmänhetens 
tillgång till all stödjande information i 
samband med tillhandahållandet av 
vetenskapliga produkter, bör myndigheten 
ha ansvaret för att bedöma begäranden 
om konfidentiell behandling.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att avgöra vilken grad av 
utlämnande som är lämplig bör 
allmänhetens rätt till insyn i 
riskbedömningsförfarandet vägas mot de 
sökande företagarnas rättigheter, med 
beaktande av målen i förordning (EG) nr 
178/2002.

(27) För att avgöra vilken grad av 
utlämnande som är lämplig bör 
allmänhetens rätt till insyn i 
riskbedömningsförfarandet vägas mot de 
sökande företagarnas rättigheter, med 
beaktande av målen i förordning (EG) nr 
178/2002 av en hög skyddsnivå för 
människors liv och hälsa, skyddet av 
konsumenternas intressen samt skyddet 
av djurs hälsa och välbefinnande, 
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växtskydd och miljön.

Or. en

Motivering

Ordalydelse i artikel 5.1 i förordning (EG) 178/2002.

Ändringsförslag 149
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att avgöra vilken grad av 
utlämnande som är lämplig bör 
allmänhetens rätt till insyn i 
riskbedömningsförfarandet vägas mot de 
sökande företagarnas rättigheter, med 
beaktande av målen i förordning (EG) nr 
178/2002.

(27) För att avgöra vilken grad av 
utlämnande som är lämplig bör 
allmänhetens rätt till insyn i 
riskbedömningsförfarandet vägas mot de 
sökande företagarnas rättigheter, med 
beaktande av målen i förordning (EG) nr 
178/2002, på villkor att sökande kan 
bevisa att utlämnandet av viss information 
med säkerhet skulle leda till att dennes 
ekonomiska intressen skadas.

Or. fr

Ändringsförslag 150
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att avgöra vilken grad av 
utlämnande som är lämplig bör 
allmänhetens rätt till insyn i 
riskbedömningsförfarandet vägas mot de 
sökande företagarnas rättigheter, med 
beaktande av målen i förordning (EG) nr 
178/2002.

(27) Syftet med denna förordning är att 
ge största möjliga effekt på rätten till 
allmänhetens tillgång till myndighetens 
handlingar, uppmuntra proaktivt 
offentliggörande och måste läsas i 
samband med förordningarna nr 
1049/2001 och 1367/2006.
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Or. en

Ändringsförslag 151
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att avgöra vilken grad av 
utlämnande som är lämplig bör
allmänhetens rätt till insyn i 
riskbedömningsförfarandet vägas mot de 
sökande företagarnas rättigheter, med 
beaktande av målen i förordning (EG) nr 
178/2002.

(27) För att avgöra vilken grad av 
utlämnande som är lämplig bör denna 
förordning ta hänsyn till och fullt ut 
genomföra bestämmelserna om insyn 
enligt Århuskonventionen och tydligt 
ange hur sådana bestämmelser och 
bestämmelserna i förordning (EG)
1367/2006 gäller i samband med EU:s 
livsmedelslagstiftning.4

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att avgöra vilken grad av 
utlämnande som är lämplig bör 
allmänhetens rätt till insyn i 
riskbedömningsförfarandet vägas mot de 
sökande företagarnas rättigheter, med 
beaktande av målen i förordning (EG) nr 
178/2002.

(27) För att avgöra vilken grad av 
proaktivt utlämnande som är lämplig bör 
behovet att säkerställa insyn i 
riskbedömningsförfarandet vägas mot de 
sökande företagarnas rättigheter, med 
beaktande av målen i förordning (EG) nr 
178/2002.

Or. en

Ändringsförslag 153
Martin Häusling
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Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) De bestämmelser om aktiv 
spridning som fastställs i denna 
förordning är inte avsedda att på något 
sätt begränsa omfattningen av de 
rättigheter som anges i förordningarna 
1049/2001 och 1367/2006.

Or. en

Ändringsförslag 154
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, visar 
erfarenheten att vissa uppgifter i allmänhet 
anses som känsliga och bör förbli 
konfidentiella inom olika sektoriella 
godkännandeförfaranden. Det är lämpligt 
att i förordning (EG) nr 178/2002 fastställa 
en övergripande förteckning över uppgifter 
vars utlämnande kan anses vara till 
betydande skada för berörda 
kommersiella intressen och därför inte 
bör lämnas ut till allmänheten (allmän 
övergripande förteckning över 
konfidentiella uppgifter). Endast under 
mycket begränsade och exceptionella 
omständigheter, avseende förutsebara 
hälsoeffekter och brådskande behov av att 
skydda människors eller djurs hälsa eller 
miljön, bör sådana uppgifter lämnas ut.

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, visar 
erfarenheten att vissa uppgifter i allmänhet 
anses som känsliga och bör efter 
verifierbara motiveringar – i varje enskilt 
fall och för varje informationsobjekt som 
förklarar orsaken till att publikationen 
skulle väsentligt, specifikt och faktiskt 
påverka skyddet av kommersiellt intresse
– förbli konfidentiella inom olika 
sektoriella godkännandeförfaranden. Det är 
lämpligt att i förordning (EG) nr 178/2002 
fastställa en övergripande förteckning över 
uppgifter som kan hållas konfidentiella på 
begäran och efter att ha följt ovanstående 
förutsättning (allmän övergripande 
förteckning över konfidentiella uppgifter). 
Endast under mycket begränsade och 
exceptionella omständigheter, bör 
undantag från principen om öppenhet 
göras. Även om offentliggörandet av 
informationen anses undergräva en 
operatörs kommersiella intressen, kan 
informationen inte hållas hemlig om en 
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ansökan om tillgång till dokument 
uppfyller villkoren för offentliggörande 
enligt förordning (EG) nr 1367/2006 och 
förordning nr 1049/2001.

Or. en

Ändringsförslag 155
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, visar 
erfarenheten att vissa uppgifter i 
allmänhet anses som känsliga och bör 
förbli konfidentiella inom olika sektoriella 
godkännandeförfaranden. Det är lämpligt 
att i förordning (EG) nr 178/2002 fastställa 
en övergripande förteckning över uppgifter 
vars utlämnande kan anses vara till 
betydande skada för berörda 
kommersiella intressen och därför inte 
bör lämnas ut till allmänheten (allmän 
övergripande förteckning över 
konfidentiella uppgifter). Endast under 
mycket begränsade och exceptionella 
omständigheter, avseende förutsebara 
hälsoeffekter och brådskande behov av att 
skydda människors eller djurs hälsa eller 
miljön, bör sådana uppgifter lämnas ut.

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, är det 
lämpligt att i förordning (EG) nr 178/2002 
fastställa en övergripande förteckning över 
uppgifter vars utlämnande är nödvändigt i 
enlighet med Århuskonventionen och 
principerna i förordning (EG) nr 
1367/2006 eller i syfte att skydda 
människors och djurs hälsa.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 28
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, visar 
erfarenheten att vissa uppgifter i allmänhet 
anses som känsliga och bör förbli 
konfidentiella inom olika sektoriella 
godkännandeförfaranden. Det är lämpligt 
att i förordning (EG) nr 178/2002 fastställa 
en övergripande förteckning över uppgifter 
vars utlämnande kan anses vara till 
betydande skada för berörda kommersiella 
intressen och därför inte bör lämnas ut till 
allmänheten (allmän övergripande 
förteckning över konfidentiella uppgifter). 
Endast under mycket begränsade och 
exceptionella omständigheter, avseende 
förutsebara hälsoeffekter och brådskande 
behov av att skydda människors eller 
djurs hälsa eller miljön, bör sådana 
uppgifter lämnas ut.

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, visar 
erfarenheten att vissa uppgifter i allmänhet 
anses som känsliga och bör förbli 
konfidentiella inom olika sektoriella 
godkännandeförfaranden. Det är lämpligt 
att i förordning (EG) nr 178/2002 fastställa 
en allmän övergripande uttömande
förteckning över uppgifter vars utlämnande 
kan anses vara till betydande skada för 
berörda kommersiella intressen och därför 
inte bör lämnas ut till allmänheten (allmän 
övergripande förteckning över 
konfidentiella uppgifter). Denna 
information kan emellertid endast hållas 
hemlig om den sökande som motsätter sig 
utlämnandet visar med verifierbara 
motiveringar att ett proaktivt 
offentliggörande väsentligt skulle skada 
de berörda kommersiella intressena. 
Undantagen till principen om insyn måste 
tolkas strängt. Under alla omständigheter 
kan informationen inte hållas hemlig om 
informationen begärs och det är av 
intresse för allmänheten, även om 
offentliggörandet av informationen 
bedöms undergräva kommersiella 
intressen.

Or. en

Ändringsförslag 157
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, visar 
erfarenheten att vissa uppgifter i allmänhet 

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, visar 
erfarenheten att vissa uppgifter i allmänhet 
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anses som känsliga och bör förbli 
konfidentiella inom olika sektoriella 
godkännandeförfaranden. Det är lämpligt 
att i förordning (EG) nr 178/2002 fastställa 
en övergripande förteckning över uppgifter 
vars utlämnande kan anses vara till
betydande skada för berörda kommersiella 
intressen och därför inte bör lämnas ut till 
allmänheten (allmän övergripande 
förteckning över konfidentiella uppgifter). 
Endast under mycket begränsade och 
exceptionella omständigheter, avseende 
förutsebara hälsoeffekter och brådskande 
behov av att skydda människors eller 
djurs hälsa eller miljön, bör sådana 
uppgifter lämnas ut.

anses som känsliga och bör förbli 
konfidentiella inom olika sektoriella 
godkännandeförfaranden. Det är lämpligt 
att i förordning (EG) nr 178/2002 fastställa 
en övergripande och uttömmande
förteckning över uppgifter som skulle 
kunna hållas konfidentiella på grund av 
att deras utlämnande på ett betydande sätt
skulle äventyra skyddet för kommersiella 
intressen (allmän övergripande förteckning 
över konfidentiella uppgifter). För att 
begära sekretess måste det berörda 
företaget med motivering bevisa att ett 
proaktivt utlämnande av uppgifterna i 
betydande utsträckning skulle äventyra 
dess kommersiella intressen. Om 
utlämnandet av uppgifterna är av 
överordnat allmänintresse kan sekretess 
emellertid inte beviljas.

Or. en

Ändringsförslag 158
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, visar 
erfarenheten att vissa uppgifter i allmänhet 
anses som känsliga och bör förbli 
konfidentiella inom olika sektoriella 
godkännandeförfaranden. Det är lämpligt 
att i förordning (EG) nr 178/2002 fastställa 
en övergripande förteckning över uppgifter 
vars utlämnande kan anses vara till 
betydande skada för berörda kommersiella 
intressen och därför inte bör lämnas ut till 
allmänheten (allmän övergripande 
förteckning över konfidentiella uppgifter). 
Endast under mycket begränsade och 
exceptionella omständigheter, avseende 
förutsebara hälsoeffekter och brådskande 

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, visar 
erfarenheten att vissa uppgifter i allmänhet 
anses som känsliga och bör förbli 
konfidentiella inom olika sektoriella 
godkännandeförfaranden. Det är lämpligt 
att i förordning (EG) nr 178/2002 fastställa 
en övergripande förteckning över uppgifter 
vars utlämnande kan anses vara till 
betydande skada för berörda kommersiella 
intressen och därför inte bör lämnas ut till 
allmänheten (allmän övergripande 
förteckning över konfidentiella uppgifter). 
Endast under begränsade omständigheter, 
avseende förutsebara hälsoeffekter och 
behov av att skydda människors eller djurs 
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behov av att skydda människors eller djurs 
hälsa eller miljön, bör sådana uppgifter 
lämnas ut.

hälsa eller miljön och om det finns ett 
överordnat allmänintresse, bör sådana 
uppgifter lämnas ut.

Or. en

Motivering

Om det skrivs på detta sätt kommer det nya systemet att leda till mindre insyn än den 
nuvarande situationen.

Ändringsförslag 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, visar 
erfarenheten att vissa uppgifter i allmänhet 
anses som känsliga och bör förbli 
konfidentiella inom olika sektoriella 
godkännandeförfaranden. Det är lämpligt 
att i förordning (EG) nr 178/2002 fastställa 
en övergripande förteckning över uppgifter 
vars utlämnande kan anses vara till 
betydande skada för berörda kommersiella 
intressen och därför inte bör lämnas ut till 
allmänheten (allmän övergripande 
förteckning över konfidentiella uppgifter). 
Endast under mycket begränsade och 
exceptionella omständigheter, avseende 
förutsebara hälsoeffekter och brådskande 
behov av att skydda människors eller djurs 
hälsa eller miljön, bör sådana uppgifter 
lämnas ut.

(28) När det gäller förfarandena för 
ansökningar om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning, visar 
erfarenheten att vissa uppgifter i allmänhet 
anses som känsliga och bör förbli 
konfidentiella inom olika sektoriella 
godkännandeförfaranden. Det är lämpligt 
att i förordning (EG) nr 178/2002 fastställa 
en övergripande förteckning över uppgifter 
vars utlämnande kan anses vara till 
betydande skada för berörda kommersiella 
intressen och därför inte bör lämnas ut till 
allmänheten (allmän övergripande 
förteckning över konfidentiella uppgifter). 
Endast under mycket begränsade och 
exceptionella omständigheter, avseende 
förutsebara hälsoeffekter och brådskande 
behov av att skydda människors eller djurs 
hälsa och välbefinnande eller miljön, bör 
sådana uppgifter lämnas ut.

Or. en

Ändringsförslag 160
Anja Hazekamp
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Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För tydlighetens skull och för att 
öka rättssäkerheten är det nödvändigt att 
fastställa de särskilda förfaranderegler 
som ska följas i fråga om en begäran om 
att uppgifter som lämnats in inom ramen 
för godkännandeförfaranden enligt 
unionens livsmedelslagstiftning ska 
behandlas konfidentiellt.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 161
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För insyn i 
riskbedömningsförfarandet är det också 
nödvändigt att fastställa särskilda krav när 
det gäller skydd av personuppgifter med 
beaktande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 45/200124 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/67925. Följaktligen bör inga
personuppgifter offentliggöras enligt den 
här förordningen, utom om det är 
nödvändigt och proportionellt för att 
säkerställa insyn, oberoende och 
tillförlitlighet i riskbedömningsförfarandet, 
samtidigt som intressekonflikter 
förebyggs.

(30) För insyn i 
riskbedömningsförfarandet är det också 
nödvändigt att fastställa särskilda krav när 
det gäller skydd av personuppgifter med 
beaktande av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 45/2001 och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679. Följaktligen bör 
personuppgifter offentliggöras enligt den 
här förordningen, när om det är nödvändigt 
och för att säkerställa insyn, oberoende och 
tillförlitlighet i riskbedömningsförfarandet, 
och det gemensamma intresset är den 
högsta nivån på skyddet för människors 
och djurs hälsa och miljön.

__________________ __________________

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 

24 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 45/2001 av den 
18 december 2000 om skydd för enskilda 
då gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar 
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personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 
12.1.2001, s. 1).

personuppgifter och om den fria 
rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 
12.1.2001, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).

25 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän 
dataskyddsförordning) (EUT L 119, 
4.5.2016, s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 162
Mireille D'Ornano

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I syfte att bedöma effektiviteten och 
ändamålsenligheten hos de olika 
bestämmelser som gäller för myndigheten 
är det också lämpligt att föreskriva att 
kommissionen utför en utvärdering av 
myndigheten, i enlighet med den 
gemensamma ansatsen för decentraliserade 
byråer. Utvärderingen bör särskilt se över 
förfarandena för att välja ledamöterna i den 
vetenskapliga kommittén och de 
vetenskapliga panelerna vad gäller deras 
grad av öppenhet, kostnadseffektivitet och 
lämplighet för att säkerställa oberoende 
och kompetens och för att förhindra 
intressekonflikter.

(33) I syfte att bedöma effektiviteten och 
ändamålsenligheten hos de olika 
bestämmelser som gäller för myndigheten 
är det också lämpligt att föreskriva att 
kommissionen, medlemsstaterna och 
deras hälsomyndigheter utför en 
utvärdering av myndigheten, i enlighet 
med den gemensamma ansatsen för 
decentraliserade byråer. Utvärderingen bör 
särskilt se över förfarandena för att välja 
ledamöterna i den vetenskapliga 
kommittén och de vetenskapliga panelerna 
vad gäller deras grad av öppenhet, 
kostnadseffektivitet och lämplighet för att 
säkerställa oberoende och kompetens och 
för att förhindra intressekonflikter.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu
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Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) I syfte att bedöma effektiviteten och 
ändamålsenligheten hos de olika 
bestämmelser som gäller för myndigheten 
är det också lämpligt att föreskriva att 
kommissionen utför en utvärdering av 
myndigheten, i enlighet med den 
gemensamma ansatsen för 
decentraliserade byråer. Utvärderingen 
bör särskilt se över förfarandena för att 
välja ledamöterna i den vetenskapliga 
kommittén och de vetenskapliga panelerna 
vad gäller deras grad av öppenhet, 
kostnadseffektivitet och lämplighet för att 
säkerställa oberoende och kompetens och 
för att förhindra intressekonflikter.

(33) I syfte att bedöma effektiviteten och 
ändamålsenligheten hos de olika 
bestämmelser som gäller för myndigheten 
är det också lämpligt att utföra en 
oberoende utvärdering av myndigheten. 
Utvärderingen bör särskilt se över 
förfarandena för att välja ledamöterna i den 
vetenskapliga kommittén och de 
vetenskapliga panelerna vad gäller deras 
grad av öppenhet, kostnadseffektivitet och 
lämplighet för att säkerställa oberoende 
och kompetens och för att förhindra 
intressekonflikter.

Or. en

Ändringsförslag 164
Michel Dantin

Förslag till förordning
Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33a) Under det sjunde europeiska 
åtgärdsprogrammet för miljön har man 
tagit fram och genomfört metoder för att 
undersöka kemiska produkters 
kombinationseffekter, en prioritet för 
människors hälsa och miljön. I och med 
beaktandet av så kallade cocktaileffekter 
krävs ett vertikalt tillvägagångssätt, dvs ett 
fördjupat samarbete mellan 
bedömningsorgan på Europanivå och en 
definition av ändamålsenliga medel.

Or. fr
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Motivering

I ändringen föreslås att det europeiska bedömningsförfarandet av kemiska substanser äger 
rum inom ramen för ett samordnat förfarande, där alla berörda sektorer medverkar och Efsa 
har en central roll. Det är dessutom viktigt att bedömare beaktar cocktaileffekterna i deras 
studier så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Ändringsförslag 165
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att säkerställa att sektoriella 
särdrag i fråga om konfidentiella 
uppgifter beaktas, är det nödvändigt att 
göra en avvägning mellan allmänhetens 
rättighet till insyn i 
riskbedömningsförfarandet, inbegripet de
som följer av Århuskonventionen35, och 
kommersiella sökandes rättigheter, med 
beaktande av de särskilda målen för 
sektorsspecifik unionslagstiftning samt 
vunna erfarenheter. Det är därför 
nödvändigt att ändra direktiv 2001/18/EG, 
förordning (EG) nr 1829/2003, 
förordning (EG) nr 1831/2003, 
förordning (EG) nr 1935/2004 och 
förordning (EG) nr 1107/2009 för att 
föreskriva konfidentiella behandling för 
uppgifter utöver dem som anges i 
förordning (EG) nr 178/2002.

utgår

__________________

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ 
(EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).

Or. en
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Motivering

Det är inte acceptabelt att nuvarande rätt till insyn försämras.

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

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att säkerställa att sektoriella 
särdrag i fråga om konfidentiella uppgifter 
beaktas, är det nödvändigt att göra en 
avvägning mellan allmänhetens rättighet 
till insyn i riskbedömningsförfarandet, 
inbegripet de som följer av 
Århuskonventionen35, och kommersiella 
sökandes rättigheter, med beaktande av de 
särskilda målen för sektorsspecifik 
unionslagstiftning samt vunna erfarenheter. 
Det är därför nödvändigt att ändra direktiv 
2001/18/EG, förordning (EG) nr 
1829/2003, förordning (EG) nr 1831/2003, 
förordning (EG) nr 1935/2004 och 
förordning (EG) nr 1107/2009 för att 
föreskriva konfidentiella behandling för 
uppgifter utöver dem som anges i 
förordning (EG) nr 178/2002.

(36) För att säkerställa att sektoriella 
särdrag i fråga om konfidentiella uppgifter 
beaktas, är det nödvändigt att göra en 
avvägning mellan allmänhetens rättighet 
till att ta del av proaktivt utlämnande av 
information i samband med
riskbedömningsförfarandet och 
kommersiella sökandes rättigheter, med 
beaktande av de särskilda målen för 
sektorsspecifik unionslagstiftning samt 
vunna erfarenheter. Det är därför 
nödvändigt att ändra direktiv 2001/18/EG, 
förordning (EG) nr 1829/2003, förordning 
(EG) nr 1831/2003, förordning (EG) nr 
1935/2004 och förordning (EG) nr 
1107/2009 för att föreskriva konfidentiella 
behandling för uppgifter utöver dem som 
anges i förordning (EG) nr 178/2002. De 
nya bestämmelserna om aktiv spridning 
som fastställs i denna förordning och 
myndighetens bedömning av 
konfidentialitetsförfrågan får inte på 
något sätt begränsa omfattningen av de 
rättigheter som anges i förordningarna 
1049/2001 och 1367/2006.

__________________ __________________

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ 

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ 
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(EUT L 264, 25.9.2006, s. 13). (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).

Or. en

Ändringsförslag 167
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att säkerställa att sektoriella 
särdrag i fråga om konfidentiella uppgifter 
beaktas, är det nödvändigt att göra en 
avvägning mellan allmänhetens rättighet 
till insyn i riskbedömningsförfarandet, 
inbegripet de som följer av 
Århuskonventionen35, och kommersiella 
sökandes rättigheter, med beaktande av de 
särskilda målen för sektorsspecifik 
unionslagstiftning samt vunna erfarenheter. 
Det är därför nödvändigt att ändra direktiv 
2001/18/EG, förordning (EG) nr 
1829/2003, förordning (EG) nr 1831/2003, 
förordning (EG) nr 1935/2004 och 
förordning (EG) nr 1107/2009 för att 
föreskriva konfidentiella behandling för 
uppgifter utöver dem som anges i 
förordning (EG) nr 178/2002.

(36) För att säkerställa att sektoriella 
särdrag i fråga om konfidentiella uppgifter 
beaktas, är det nödvändigt att göra en 
avvägning mellan allmänhetens rättighet 
till insyn inklusive rätten att dra nytta av 
proaktiv information i samband med
riskbedömningsförfarandet och 
kommersiella sökandes rättigheter, med 
beaktande av de särskilda målen för 
sektorsspecifik unionslagstiftning samt 
vunna erfarenheter. Det är därför 
nödvändigt att ändra direktiv 2001/18/EG, 
förordning (EG) nr 1829/2003, förordning 
(EG) nr 1831/2003, förordning (EG) nr 
1935/2004 och förordning (EG) nr 
1107/2009 för att föreskriva konfidentiella 
behandling för uppgifter utöver dem som 
anges i förordning (EG) nr 178/2002. De 
nya bestämmelserna om aktiv spridning 
bör under inga omständigheter begränsa 
de rättigheter som föreskrivs i 
förordningarna 1049/2001 och 1367/2006 
för att erhålla information på begäran.

__________________ __________________

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ 
(EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ 
(EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).
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Or. en

Ändringsförslag 168
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att säkerställa att sektoriella 
särdrag i fråga om konfidentiella uppgifter 
beaktas, är det nödvändigt att göra en 
avvägning mellan allmänhetens rättighet 
till insyn i riskbedömningsförfarandet, 
inbegripet de som följer av 
Århuskonventionen35, och kommersiella 
sökandes rättigheter, med beaktande av de 
särskilda målen för sektorsspecifik 
unionslagstiftning samt vunna 
erfarenheter. Det är därför nödvändigt att 
ändra direktiv 2001/18/EG, förordning 
(EG) nr 1829/2003, förordning (EG) nr 
1831/2003, förordning (EG) nr 1935/2004 
och förordning (EG) nr 1107/2009 för att 
föreskriva konfidentiella behandling för 
uppgifter utöver dem som anges i 
förordning (EG) nr 178/2002.

(36) För att säkerställa att sektoriella 
särdrag i fråga om konfidentiella uppgifter 
beaktas, är det nödvändigt att göra en 
avvägning mellan kommersiella sökandes 
rättigheter och skyldigheten att proaktivt 
avslöja informationen som innehas av 
EU:s myndigheter och allmänhetens 
rättighet till insyn i 
riskbedömningsförfarandet som följer av 
Århuskonventionen, tillsammans med 
rätten att få tillgång till handlingar på 
begäran enligt förordning 1049/2001 och 
förordning 1367/2006, såsom tolkats av 
domstolen.35

__________________ __________________

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ 
(EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ 
(EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).

Or. en

Motivering

Den ursprungliga formuleringen kan leda till en felaktig tolkning medan de nya reglerna inte 
bör påverka allmänhetens rätt att få tillgång till handlingar och information.
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Ändringsförslag 169
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att säkerställa att sektoriella 
särdrag i fråga om konfidentiella 
uppgifter beaktas, är det nödvändigt att 
göra en avvägning mellan allmänhetens 
rättighet till insyn i 
riskbedömningsförfarandet, inbegripet de 
som följer av Århuskonventionen35, och 
kommersiella sökandes rättigheter, med 
beaktande av de särskilda målen för 
sektorsspecifik unionslagstiftning samt 
vunna erfarenheter. Det är därför
nödvändigt att ändra direktiv 2001/18/EG, 
förordning (EG) nr 1829/2003, förordning 
(EG) nr 1831/2003, förordning (EG) nr 
1935/2004 och förordning (EG) nr 
1107/2009 för att föreskriva konfidentiella 
behandling för uppgifter utöver dem som 
anges i förordning (EG) nr 178/2002.

(36) För att säkerställa att insynen i 
riskbedömningsprocessen är effektiv, 
inbegripet de som följer av 
Århuskonventionen, är det nödvändigt att 
ändra direktiv 2001/18/EG, förordning 
(EG) nr 1829/2003, förordning (EG) nr 
1831/2003, förordning (EG) nr 1935/2004 
och förordning (EG) nr 1107/2009 i syfte 
att underlätta snabbt utlämnande om 
specifik hälso- och miljöinformation som 
är relevant för dessa förordningar. De nya 
bestämmelserna om aktiv spridning 
påverkar inte rätten till tillgång till 
information som fastställs i 
förordningarna (EG) 1049/2001 och 
1367/2006.

__________________ __________________

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ 
(EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).

35 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1367/2006 av den 
6 september 2006 om tillämpning av 
bestämmelserna i Århuskonventionen om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång 
till rättslig prövning i miljöfrågor på 
gemenskapens institutioner och organ 
(EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).

Or. en

Motivering

Den befintliga lagstiftningen ger en viss grad av insyn, vilket inte bör begränsas på grund av 
de kommersiella sökandes rättigheter. Erfarenheten har visat att medborgarna och 
myndigheterna kräver mer tillgång och mer insyn för att kunna fungera bättre.
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Ändringsförslag 170
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36a) Kontrollen av den allmänna 
livsmedelslagstiftningens 
ändamålsenlighet visade också bristen på 
insyn i riskbedömningsförfarandet. Det 
finns ett behov av att bättre informera 
allmänheten om de 
riskbedömningsalternativ som behandlas, 
nivån på skydd för konsumenter och 
djurhälsa och miljön som vart och ett av 
dessa alternativ skulle uppnå, liksom på 
andra faktorer än resultaten av 
riskbedömning som beaktas av 
riskhanterare och hur de vägs mot 
varandra i beslutsprocessen.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att ytterligare stärka kopplingen 
mellan riskbedömare och riskhanterare på 
unionsnivå och nationell nivå samt 
enhetligheten och konsekvensen i 
riskkommunikationen, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen så att 
den kan anta en allmän plan för 
riskkommunikation i frågor som har 
anknytning till den jordbruksbaserade 
livsmedelskedjan. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 

(37) För att ytterligare stärka kopplingen 
mellan riskbedömare och riskhanterare på 
unionsnivå och nationell nivå samt med 
andra intressenter i livsmedelskedjan, som 
ekonomiska aktörer, 
konsumentorganisationer och andra 
organisationer i det civila samhället, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen så att den kan anta en 
allmän plan för riskkommunikation i frågor 
som har anknytning till den 
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under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Den 
allmänna planen för riskkommunikation 
ska fastställa de praktiska 
arrangemangen för att göra allmänheten 
tillgänglig för den nödvändiga 
informationen för att uppnå en hög grad 
av insyn i riskhanteringsbedömningen. 
Det är därför särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

Or. en

Ändringsförslag 172
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att ytterligare stärka 
kopplingen mellan riskbedömare och 
riskhanterare på unionsnivå och nationell 
nivå samt enhetligheten och konsekvensen 
i riskkommunikationen, bör befogenheten 
att anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget delegeras till kommissionen så att 
den kan anta en allmän plan för 
riskkommunikation i frågor som har 
anknytning till den jordbruksbaserade 
livsmedelskedjan. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, inklusive på 

(37) För att förbättra den interaktiva 
utbytet av information, genom 
riskanalysprocessen, bland riskbedömare 
och riskhanterare på unionsnivå och 
nationell nivå, samt med ekonomiska 
aktörer i livsmedelskedjan, 
konsumentorganisationer och andra 
organisationer i det civila samhället, bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget delegeras till 
kommissionen så att den kan anta en 
allmän plan för riskkommunikation i frågor 
som har anknytning till den 
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expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

jordbruksbaserade livsmedelskedjan. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå, och att dessa samråd 
genomförs i enlighet med principerna i det 
interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning av den 13 april 2016. För att 
säkerställa lika stor delaktighet i 
förberedelsen av delegerade akter erhåller 
Europaparlamentet och rådet alla 
handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

Or. en

Ändringsförslag 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Den typ av information som bör 
offentliggöras påverkar inte 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1049/2001 den 30 maj 
2001 om tillgång till Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens handlingar, 
nationell lagstiftning eller 
unionslagstiftning avseende allmänhetens 
tillgång till officiella handlingar.

Or. en

Motivering

I förordning 1049/2001 anges att en ansökan om tillgång till ett officiellt dokument endast 
kan vägras om institutionen kommer till slutsatsen att informationen omfattas av något av 
undantagen i artikel 4.
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Ändringsförslag 174
Martin Häusling

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Dessutom bör den allmänna 
planen för riskkommunikation fastställa 
de praktiska arrangemangen för att göra 
den nödvändiga informationen tillgänglig
för allmänheten för att uppnå en hög grad 
av insyn i riskbedömningsförfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 175
Jytte Guteland

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Bestämmelser om vilken 
information som ska offentliggöras 
påverkar inte förordning (EG) nr 
1049/2001, eller nationell lagstiftning 
eller unionslagstiftning om allmänhetens 
tillgång till officiella handlingar.

Or. en

Ändringsförslag 176
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Med tanke på att den 7:e 
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europeiska miljöhandlingsplanen 
fastställdes som en prioritet, bör man anta 
tillräckliga medel för att studera dessa 
effekter och stärka samarbetet genom att 
anta en gemensam metod för att 
upptäcka, analysera och förhindra 
”cocktaileffekter” vid användningen av 
kemikalier, mellan medlemsstaternas 
organ när det gäller detta ämne.

Or. en

Ändringsförslag 177
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) De händelser som nyligen inträffat 
när det gäller livsmedelssäkerhet har visat 
på behovet av att fastställa lämpliga 
åtgärder i nödsituationer så att man kan 
garantera att alla livsmedel, oberoende av 
slag och ursprung, och allt foder blir 
föremål för gemensamma åtgärder i 
händelse av en allvarlig risk för 
människors hälsa, djurs hälsa eller 
miljön. Denna övergripande strategi för 
livsmedelssäkerhetsnödåtgärder bör göra 
det möjligt att införa effektiva åtgärder 
och undvika artificiella skillnader när det 
gäller hantering av en allvarlig risk
avseende mat eller foder, inbegripet ett 
harmoniserat och gemensamt förfarande 
för förvaltning av 
livsmedelsvarningssystemet.

Or. es

Motivering

Genom förordning (EG) 178/2002 (artikel 50–54) upprättas RASFF samt grundläggande 
bestämmelser om tillämpningsområde och funktion. I efterhand upptäcktes brister som gjorde 
en översyn nödvändig genom antagandet av förordning (EU) 16/2011, som inte inbegrep ett 
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harmoniserat åtgärdsförfarande för alla medlemsstater och den nödvändiga förstärkningen 
av kommissionens befogenheter inom hanteringen av varningarna. Det krävs ett gemensamt, 
obligatoriskt och förstärkt förfarande för hantering av livsmedelsvarningar.

Ändringsförslag 178
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Följande skäl ska läggas till efter 
skäl 2:

”Med tanke på att livsmedel har ett direkt 
samband med medborgarnas hälsa och 
EU:s självförsörjning av livsmedel bör 
principen om gemenskapspreferens 
tillämpas, vilket ska tolkas som att varor 
som producerats inom EU ska 
särbehandlas med syftet att uppmuntra 
medlemsstater att köpa från deras partner 
i stället för genom handelsförhandlingar 
på världsmarknaden.”

Or. fr

Ändringsförslag 179
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Följande skäl ska läggas till efter 
skäl 4:

”När handelsavtal ingås bör EU 
säkerställa att livsmedelslagstiftningen i 
partnerlandet utanför EU är minst lika 
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skyddande som EU:s vad gäller 
livsmedelssäkerhet för att garantera 
konsumenternas säkerhet och undvika att 
orättvis konkurrens uppstår gentemot
europeiska produkter.” 

Or. fr

Ändringsförslag 180
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Artikel 1.2 ska ändras på följande 
sätt:

2. Vid tillämpning av punkt 1 
fastställer denna förordning allmänna 
principer om livsmedel och foder, i 
allmänhet, och framför allt livsmedels-
och fodersäkerhet på gemenskapsnivå och 
nationell nivå samt på internationell nivå 
när handelsavtal ingås mellan EU och 
tredjeländer.

Or. fr

Ändringsförslag 181
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Artikel 4 ska ändras på följande 
sätt:

Punkt 5 införs:
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1. Detta kapitel omfattar alla stadier 
inom produktion, bearbetning och 
distribution av livsmedel och även foder 
som produceras för 
livsmedelsproducerande djur eller som 
dessa utfodras med.

2. De allmänna principer i artikel 5–
10 utgör en övergripande allmän ram som 
ska följas när åtgärder vidtas.

3. Befintliga principer och 
förfaranden inom 
livsmedelslagstiftningen ska anpassas 
snarast möjligt och senast den 1 januari 
2007 för att stämma överens med 
artiklarna 5-10.

4. Fram till dess ska, utan hinder av 
punkt 2, befintlig lagstiftning genomföras 
med hänsyn till principerna i artiklarna 5-
10.

5. När handelsavtal ingås ska 
kommissionen på bästa sätt säkerställa att 
partnerlandet utanför EU efterlever 
principerna i detta kapitel.

Or. fr

Ändringsförslag 182
Pilar Ayuso

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led -1a (nytt)Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Artikel 5.1 ska ändras på följande 
sätt: 

Artikel 5

”1. Syftet med 
livsmedelslagstiftningen ska vara att 
uppnå ett eller flera av de allmänna 
målen med en hög skyddsnivå för
människors liv och hälsa, skyddet av 
konsumenternas intressen, inbegripet god 
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sed inom handeln med livsmedel, i 
förekommande fall med beaktande av 
skyddet av djurs hälsa och välbefinnande, 
växtskydd samt miljön, de sistnämnda 
förutsatt att en allvarlig hälsorisk består. 
”

Or. es

Motivering

Erfarenhet har visat att Efsa har överbelastats med uppdrag som inte ligger inom 
standardens tillämpningsområde, i synnerhet avseende djurens välbefinnande och växtskydd, 
som inte alltid har en direkt koppling till livsmedelssäkerheten och som överlappar med 
andra byråers uppdrag. Det är nödvändigt att avgränsa dessa båda saker och endast 
inbegripa djurens välbefinnande och växtskydd om en allvarlig hälsorisk består.

Ändringsförslag 183
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) Artikel 6 punkt 1 ska ändras på 
följande sätt:

“1. För att uppnå det allmänna målet 
att skydda människors hälsa och liv såväl 
som miljön ska livsmedelslagstiftningen 
grunda sig på riskanalys, utom när detta 
inte är lämpligt för omständigheterna 
eller åtgärdens karaktär.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag lägger till orden ”såväl som miljön”. Eftersom allmän 
livsmedelslagstiftning också omfattar frågor som genetiskt modifierade organismer och 
bekämpningsmedel bör miljön också nämnas här. Tillståndet att odla eller sätta igång 
genetiskt modifierade organismer, växter eller djur samt godkännande av verksamma ämnen 
av bekämpningsmedel har stora effekter på den naturliga miljön och på människors hälsa. 
Skyddet för människors hälsa ingår i EU:s miljöpolitik.
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Ändringsförslag 184
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I artikel 6 ska punkt 2 ersättas med 
följande:

2. Riskbedömningen ska bygga på 
allt tillgängligt vetenskapligt underlag, 
och den ska göras på ett självständigt, 
objektivt och öppet sätt.

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Motivering

På glyfosat lämnade sökanden endast 52% tillgängliga vetenskapliga publikationer, utöver 
sina egna studier. Genom ”Klimisch-betyget” av Tysklands federala institut för 
riskbedömning, föredragande för EFSA, klassificerades de flesta av dessa studier av 
”begränsat värde”, med liten inverkan på resultatet av bedömningen. Det leder EFSA till att 
ge större vikt åt sökandens egna studier. En avvisning av peer-reviewed publikationer bör 
inte vara möjlig i en riskanalys.

Ändringsförslag 185
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led -1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1a) I artikel 7 ska punkt 1 ersättas med 
följande:
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1. ”När man i särskilda fall efter en 
bedömning av tillgänglig information 
identifierar möjligheten av skadliga 
effekter på hälsan, men när det 
fortfarande föreligger vetenskaplig 
osäkerhet, ska sådana åtgärder för 
riskbedömning vidtas som är nödvändiga 
för att säkerställa den höga 
hälsoskyddsnivå som valts i gemenskapen, 
i avvaktan på ytterligare vetenskapliga 
uppgifter för en mer omfattande 
riskbedömning.”

Or. en

Motivering

Lägg till ”ska” i stället för ”bör”. I glyfosatfilen borde försiktighetsprincipen ha väglett Efsa 
och COM i beslutsfattandet, eftersom det fanns en ”risk för skadliga hälsoeffekter, men 
vetenskaplig osäkerhet kvarstår” enligt artikel 7. I stället för att ta ”preliminära 
riskbedömningsåtgärder” (artikel 7) verkar myndigheterna ha tillämpat ”tvivel borde gynna 
ämnet”. Därför ska provisoriska riskbedömningsåtgärder vidtas när PCP är tillämpligt och 
inte ”får” tas

Ändringsförslag 186
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Riskkommunikationen ska sträva efter att 
uppnå följande mål, med beaktande av 
riskbedömares och riskhanterares 
respektive roller:

Riskkommunikation ska bidra till att det 
allmänna målet för förordningen uppnås 
med följande riskkommunikationsmål, 
med beaktande av riskbedömarnas och 
riskhanterarens respektive roller:

Or. en

Motivering

Syftet med riskkommunikationen är framförallt att bidra till och tjäna det allmänna målet med 
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lagstiftningen, vilket är den höga skyddsnivån för människors hälsa och skyddet av 
konsumenternas intressen.

Ändringsförslag 187
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Främja medvetenhet om och 
förståelse för de specifika frågor som 
beaktas under riskanalysen i sin helhet.

a) Främja insyn, medvetenhet om och 
förståelse för de specifika frågor som 
beaktas under riskanalysen och 
riskbedömningsförfarandet i sin helhet.

Or. en

Ändringsförslag 188
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja enhetlighet och insyn vid 
utformningen av rekommendationerna för 
riskhantering.

b) Främja enhetlighet och insyn vid 
utformningen av rekommendationerna för 
riskhantering för att uppnå högsta 
skyddsnivå för människors och djurs 
hälsa och miljön.

Or. en

Ändringsförslag 189
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
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Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja enhetlighet och insyn vid 
utformningen av rekommendationerna för 
riskhantering.

b) Främja en hög hälsoskyddsnivå 
och miljöskydd och insyn vid 
utformningen av rekommendationerna för 
riskhantering.

Or. en

Ändringsförslag 190
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja enhetlighet och insyn vid 
utformningen av rekommendationerna för 
riskhantering.

b) Främja enhetlighet och insyn vid 
utformningen av rekommendationerna och 
slutsatserna för riskhantering.

Or. nl

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja enhetlighet och insyn vid 
utformningen av rekommendationerna för 
riskhantering.

b) Främja enhetlighet och insyn vid 
utformningen av alternativen och
rekommendationerna för riskhantering.

Or. en
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Ändringsförslag 192
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja enhetlighet och insyn vid 
utformningen av rekommendationerna för 
riskhantering.

b) Främja enhetlighet, insyn och 
tydlighet vid utformningen av 
rekommendationerna för riskhantering.

Or. fr

Ändringsförslag 193
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Främja enhetlighet och insyn vid 
utformningen av rekommendationerna för 
riskhantering.

b) Främja insyn och tydlighet vid 
utformningen av alternativen och 
rekommendationerna för riskhantering.

Or. en

Ändringsförslag 194
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillhandahålla en solid grund för c) Tillhandahålla en vetenskaplig
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förståelsen av beslut om riskhantering. grund för förståelsen av beslut om 
riskhantering, inklusive information om:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillhandahålla en solid grund för 
förståelsen av beslut om riskhantering.

c) Tillhandahålla en solid grund för 
förståelsen av beslut om riskhantering,
inklusive information om:

Or. en

Ändringsförslag 196
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillhandahålla en solid grund för 
förståelsen av beslut om riskhantering.

c) Tillhandahålla en vetenskaplig
grund för förståelsen av beslut om 
riskhantering.

Or. fr

Ändringsförslag 197
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
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Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tillhandahålla en solid grund för 
förståelsen av beslut om riskhantering.

c) Tillhandahålla en solid 
vetenskaplig grund för förståelsen av 
beslut om riskhantering.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Riskhanteringsalternativ som 
övervägs, inbegripet i förekommande fall 
möjligheten att anta provisoriska åtgärder 
i den mening som avses i artikel 7 i denna 
förordning.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) Utsträckningen i vilken de olika 
riskhanteringsalternativen som övervägs 
återspeglar riskbedömningens 
osäkerhetsgrad och nivån på konsument-
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och djurhälsa och miljöskydd som vart 
och ett av dessa alternativ skulle uppnå.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cc) Enligt artikel 6.3 i denna 
förordning, andra faktorer än resultaten 
av riskbedömningen som riskhanterarna 
övervägde och hur dessa faktorer vägdes 
mot varandra.

Or. en

Ändringsförslag 201
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Öka allmänhetens förståelse för 
riskanalysen i syfte att öka förtroendet för 
dess resultat.

d) Öka allmänhetens förståelse för 
riskanalysen i syfte att öka förtroendet för 
dess resultat, inbegripet att tillhandahålla 
klar och entydig information rörande 
respektive arbetsuppgifter, befogenheter 
och ansvarsförhållanden för 
riskbedömare och riskhanterare.

Or. nl
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Ändringsförslag 202
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Öka allmänhetens förståelse för 
riskanalysen i syfte att öka förtroendet för 
dess resultat.

d) Öka allmänhetens förståelse för 
riskanalysen i syfte att öka ansvaret för 
dess resultat.

Or. en

Ändringsförslag 203
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Främja ett lämpligt deltagande av 
alla berörda parter.

e) Främja ett balanserat deltagande 
från alla berörda parter, inklusive 
ekonomiska aktörer i livsmedelskedjan, 
konsumentorganisationer och andra 
organisationer i det civila samhället.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Främja ett lämpligt deltagande av e) Främja ett balanserat deltagande av 
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alla berörda parter. alla berörda parter, inklusive ekonomiska 
aktörer i livsmedelskedjan, 
konsumentorganisationer och andra 
organisationer i det civila samhället.

Or. en

Ändringsförslag 205
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Säkerställa ett lämpligt
informationsutbyte med de berörda 
parterna när det gäller risker som är 
förknippade med livsmedelskedjan.

f) Säkerställa ett öppet och rättvist
informationsutbyte med dessa berörda
parter när det gäller risker som är 
förknippade med livsmedelskedjan.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Säkerställa ett lämpligt
informationsutbyte med de berörda 
parterna när det gäller risker som är 
förknippade med livsmedelskedjan.

(f) Säkerställa ett rättvist
informationsutbyte med dessa berörda 
parter när det gäller risker som är 
förknippade med livsmedelskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 207
Annie Schreijer-Pierik
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8a – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Bekämpa spridning av oriktig 
information och källor till oriktig 
information.

Or. nl

Motivering

Kommissionen måste kunna reagera på vilseledande medierapportering eller oriktig 
respektive oproportionerlig kommunikation från medier eller nationella myndigheter. Detta 
är av brådskande vikt för EU:s inre marknad. Av kommunikationen under fipronilkrisen 2017 
framgick klart att riskkommunikationen i EU när det gäller livsmedelssäkerhet inte är 
optimal, inte är harmoniserad och inte tillämpas proportionellt i alla medlemsstater.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8b – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) säkerställa att korrekt, lämplig och 
aktuell information utbyts interaktivt, på 
grundval av principerna om insyn, 
öppenhet och lyhördhet,

a) säkerställa att korrekt, fullständig
och aktuell information utbyts interaktivt, 
inklusive med alla berörda parter, på 
grundval av principerna om insyn, 
öppenhet och lyhördhet,

Or. en

Ändringsförslag 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8b – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) säkerställa att korrekt, lämplig och 
aktuell information utbyts interaktivt, på 
grundval av principerna om insyn, 
öppenhet och lyhördhet,

a) säkerställa att korrekt, lämplig, 
relevant och aktuell information utbyts 
interaktivt, på grundval av principerna om 
insyn, öppenhet och lyhördhet,

Or. en

Ändringsförslag 210
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8b – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) beakta riskuppfattningar, c) beakta obalansen i 
representationen av olika intressen,

Or. en

Ändringsförslag 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8b – punkt c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) beakta riskuppfattningar, c) ta itu med riskuppfattningar och
missuppfattningar,

Or. en
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Ändringsförslag 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8b – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) vara tillgänglig, även för dem som 
inte direkt deltar i förfarandet, samtidigt 
som konfidentialitet och skydd av 
personuppgifter beaktas.

e) vara tillgänglig, även för dem som 
inte direkt deltar i förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 213
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8b – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) vara tillgänglig, även för dem som 
inte direkt deltar i förfarandet, samtidigt 
som konfidentialitet och skydd av 
personuppgifter beaktas.

e) vara tillgänglig, även för dem som 
inte direkt deltar i förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 214
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8b – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) vara tillgänglig, även för dem som e) vara tillgänglig, även för dem som 
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inte direkt deltar i förfarandet, samtidigt 
som konfidentialitet och skydd av 
personuppgifter beaktas.

inte direkt deltar i förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 215
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8b – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) vara tillgänglig, även för dem som 
inte direkt deltar i förfarandet, samtidigt 
som konfidentialitet och skydd av 
personuppgifter beaktas.

e) vara tillgänglig, även för dem som 
inte direkt deltar i förfarandet, samtidigt 
som konfidentialitet av data och 
immateriella rättigheter och skydd av 
personuppgifter beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 216
Guillaume Balas

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8b – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) vara tillgänglig, även för dem som 
inte direkt deltar i förfarandet, samtidigt 
som konfidentialitet och skydd av 
personuppgifter beaktas.

e) vara tillgänglig, även för dem som 
inte direkt deltar i förfarandet, samtidigt 
som skyddet av personuppgifter beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8b – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) formulera tillvägagångssätt för att 
bättre kommunicera skillnaden mellan 
fara och risk.

Or. en

Ändringsförslag 218
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8c – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ange lämpliga huvudsakliga 
verktyg och kanaler för 
riskkommunikation, med beaktande av de 
berörda målgruppernas behov, och

b) ange lämpliga huvudsakliga 
verktyg och kanaler för 
riskkommunikation, med beaktande av 
behovet av att säkerställa balanserat 
deltagande av alla berörda parter, 
inklusive ekonomiska aktörer i 
livsmedelskedjan, konsument-, hälso- och 
andra organisationer i det civila 
samhället,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8c – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ange lämpliga huvudsakliga 
verktyg och kanaler för 
riskkommunikation, med beaktande av de 
berörda målgruppernas behov, och

b) ange lämpliga huvudsakliga 
verktyg och kanaler för 
riskkommunikation, med beaktande av 
behovet av att säkerställa balanserat 
deltagande av alla berörda parter, 
inklusive ekonomiska aktörer i 
livsmedelskedjan, 
konsumentorganisationer och andra 
organisationer i det civila samhället,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8c – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) fastställa lämpliga mekanismer för 
att förstärka samordningen av 
riskkommunikation mellan riskbedömare 
och riskhanterare och säkerställa en öppen 
dialog mellan alla berörda parter.

c) fastställa lämpliga mekanismer för 
att förstärka samordningen av 
riskkommunikation mellan riskbedömare 
och riskhanterare, bland annat genom att 
systematiskt erkänna och förklara, där de 
finns, skillnader i vetenskaplig bedömning 
eller vid uppskattning av acceptabel 
risknivå.

Or. en

Ändringsförslag 221
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8c – punkt 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) fastställa de praktiska 
arrangemangen och tidslinjen för att göra 
den information som avses i artikel 55a.1 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Avser den nya artikel 55a enligt förslag av föredraganden (”öppenhet i riskbedömningen”).

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8c – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) fastställa de praktiska 
arrangemangen och tidslinjen för att göra 
följande information tillgänglig för 
allmänheten:

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8c – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

db) agendan och detaljerade protokoll 
från mötena i myndighetens vetenskapliga 
kommitté, vetenskapliga paneler och 
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arbetsgrupper,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8c – punkt 2 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

dc) i ett tidigt skede av 
riskbedömningsförfarandet, de utkast till 
riskhanteringsåtgärder som behandlas,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8c – punkt 2 – led de (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

de) dagordningar och detaljerade 
protokoll från mötena av myndigheternas 
expertarbetsgrupper där 
riskhanteringsåtgärderna diskuteras,

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
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Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8c – punkt 2 – led df (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

df) dagordningar och detaljerade 
sammanfattande rapporter om mötena i 
de föreskrivande kommittéerna där 
riskhanteringsåtgärderna diskuteras och 
omröstas, inklusive en förklaring av 
enskilda medlemsstaters röst och de 
uppgifter som avses i artikel 8a c.

Or. en

Ändringsförslag 227
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8c – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska anta den 
allmänna planen för riskkommunikation 
senast den [två år från och med den dag då 
denna förordning börjar tillämpas] och ska 
hålla den uppdaterad med beaktande av 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen och de erfarenheter som 
gjorts.”

3. Kommissionen ska anta den 
allmänna planen för riskkommunikation 
senast den [två år från och med den dag då 
denna förordning börjar tillämpas] och ska 
hålla den uppdaterad med beaktande av 
den vetenskapliga och tekniska 
utvecklingen, de erfarenheter som gjorts 
och samhällsförväntningar.”

Or. en

Ändringsförslag 228
Annie Schreijer-Pierik

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 8d (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8d

Insyn i riskkommunikationen

1. Kommissionen, myndigheten och 
medlemsstaterna ska utföra sina uppgifter 
inom ramen för riskkommunikation om 
livsmedelslagstiftningen med en hög grad 
av insyn. Vid utarbetandet av sina 
tillvägagångssätt och åtgärder för att 
säkerställa insyn i riskkommunikationen 
ska de noggrant följa de allmänna 
principerna för riskkommunikation i 
artikel 8b i denna förordning och i förväg 
samråda med alla intressenter, vid behov 
också med de primära producenterna 
inom kedjorna.

2. Kommissionen och myndigheten 
ska fastställa lämpliga riktlinjer för 
efterlevnaden av kraven i punkt 1.

Or. nl

Motivering

Skyldigheten beträffande strängare insynsregler ska också gälla för all riskkommunikation 
från nationella myndigheter, myndigheten och kommissionen själv. Fipronilkrisen 2017 
visade att riskkommunikationen i medlemsstaterna inte fungerar harmoniserat och inte i 
överensstämmelse med EU:s riktlinjer och EU:s riskanalyser. Dessutom bedriver de 
nationella myndigheterna i en eller flera medlemsstater en oproportionell kommunikation.

Ändringsförslag 229
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Offentligt samråd
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Det ska finnas ett öppet offentligt samråd 
med insyn, direkt eller genom 
representativa organ, under riskanalysen, 
liksom vid utarbetandet, utvärderingen 
och översynen av 
livsmedelslagstiftningen, förutom om 
brådskande ärendet inte tillåter det.”

Or. en

Motivering

Lägg till ”riskanalysen, liksom vid ...” Detta ändringsförslag om öppenhetsprincipen för 
förordning nr 178/2002 är i linje med kommissionens avsikt att stärka öppenheten under 
riskanalysprocessen.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Artikel 10 ska ersättas med 
följande:

1. Utan att det påverkar tillämpliga 
bestämmelser i gemenskapsrätten och 
nationell lagstiftning om tillgång till 
handlingar, om det finns rimliga skäl att 
misstänka att livsmedel eller foder kan 
utgöra en risk för människors eller djurs 
hälsa, ska de offentliga myndigheterna 
vidta lämpliga och aktuella åtgärder för 
att informera allmänheten om risken för 
hälsa, identifierar i största möjliga 
utsträckning de berörda produkterna, 
risken för att de kan presenteras och de 
åtgärder som vidtagits eller kommer att 
vidtas för att förhindra, minska eller 
eliminera denna risk. Denna punkt ska 
även gälla vid misstänkta brister som 
uppstår genom eventuella avsiktliga 
överträdelser av tillämplig 



PE627.781v01-00 104/150 AM\1162805SV.docx

SV

unionslagstiftning som begåtts genom 
bedräglig eller ohederlig praxis.

2. För att säkerställa ett enhetligt 
genomförande av punkt 1 i denna artikel 
ska kommissionen anta 
genomförandeakter om 
tillämpningsföreskrifterna för denna 
tillämpning senast 12 månader efter det 
att denna förordning trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 231
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 22 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a) Följande fras ska läggas till i 
artikel 22.7 andra stycket:

”Den agerar i samarbete med EU:s övriga 
bedömningsorgan.”

Or. fr

Motivering

Målet med ändringen är att möjliggöra samordning mellan organ i Efsas lagstadgade 
uppdrag, då det krävs på vertikal nivå för att beakta alla de tillfällen då befolkningen och 
miljön exponeras för kemiska substanser.

Ändringsförslag 232
Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 23
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 23 ska ändras på följande sätt:

Myndigheten ska ha följande uppgifter:

a) Förse gemenskapsinstitutionerna 
och medlemsstaterna med bästa möjliga 
vetenskapliga yttranden i alla de fall som 
föreskrivs i gemenskapslagstiftningen och 
i alla frågor som ingår i uppdraget.

b) Använda sig av ett vertikalt 
tillvägagångssätt för att främja och 
samordna utvecklingen av enhetliga 
metoder för riskbedömning inom de 
områden som är relevanta för uppdraget, 
särskilt med beaktande av de effekter 
kemiska substansers så kallade 
cocktailaffekter kan ha på människors 
hälsa och miljön.

c) Tillhandahålla kommissionen 
vetenskapligt och tekniskt stöd inom de 
områden som uppdraget omfattar och, på 
begäran, även när det gäller tolkning och 
bedömning av yttranden om 
riskbedömning.

d) Beställa de vetenskapliga 
undersökningar som krävs för att utföra 
uppdraget.

e) Leta fram, samla in, kollationera, 
analysera och sammanställa 
vetenskapliga och tekniska uppgifter inom 
de områden som uppdraget omfattar.

f) Vidta åtgärder för att identifiera 
och karakterisera nya risker inom de 
områden som uppdraget omfattar.

g) Inrätta ett system av nätverk för 
organisationer som är verksamma inom 
de områden som uppdraget omfattar, samt 
ansvara för administrationen av 
nätverken.

h) Tillhandahålla vetenskapligt och 
tekniskt stöd när kommissionen så begär, 
i samband med de 
krishanteringsförfaranden som 
kommissionen genomför med avseende på 
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livsmedels- och fodersäkerhet.

i) Tillhandahålla vetenskapligt och 
tekniskt stöd när kommissionen så begär, 
i syfte att förbättra samarbetet mellan 
gemenskapen, ansökarländerna, 
internationella organisationer och tredje 
länder, inom de områden som uppdraget 
omfattar.

j) Se till att allmänheten och berörda 
parter får snabb, tillförlitlig, objektiv och 
begriplig information på de områden som 
uppdraget omfattar.

k) Anta egna oberoende slutsatser 
och riktlinjer i frågor som uppdraget 
omfattar.

l) Utföra andra uppgifter som åläggs 
den av kommissionen och som omfattas 
av uppdraget.

Or. fr

Ändringsförslag 233
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 23 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Artikel 23 b ska ersättas med 
följande:

b) Använda sig av ett vertikalt 
tillvägagångssätt för att främja och 
samordna utvecklingen av enhetliga 
metoder för riskbedömning inom de 
områden som är relevanta för uppdraget, 
särskilt med beaktande av de effekter 
kemiska substansers så kallade 
cocktailaffekter kan ha på människors 
hälsa och miljön.

Or. fr
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Motivering

I ändringen föreslås att det europeiska bedömningsförfarandet av kemiska substanser äger 
rum inom ramen för ett samordnat förfarande, där alla berörda sektorer medverkar och Efsa 
har en central roll. Det är dessutom viktigt att bedömarna beaktar cocktaileffekterna i 
studierna så att lämpliga åtgärder kan vidtas.

Ändringsförslag 234
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 1c (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1c) Följande ska läggas till i artikel 
24:

da) en etisk kommitté,

db) en urvalskommitté för 
kontrollstudier.

Or. fr

Motivering

Med ändringen föreslås att den insyn som avsågs i förslaget till förordningen visar sig i ett 
harmoniserat tillvägagångssätt med regler om intressekonflikter och upprättandet av en etisk 
kommitté inom Efsa.

Ändringsförslag 235
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 25 – punkt 1a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En ledamot som utses av 
Europaparlamentet, med rösträtt.

b) Två ledamöter och de suppleanter
som utses av Europaparlamentet och 
företräder Europaparlamentet, med 
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rösträtt.

Or. en

Ändringsförslag 236
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 25 – punkt 1a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En ledamot som utses av 
Europaparlamentet, med rösträtt.

b) Två ledamöter och två suppleanter
som utses av Europaparlamentet, med 
rösträtt.

Or. en

Ändringsförslag 237
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 25 – punkt 1a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En ledamot som utses av 
Europaparlamentet, med rösträtt.

b) Två ledamöter och två suppleanter
som utses av Europaparlamentet, med 
rösträtt.

Or. en

Motivering

Anpassning till nuvarande praxis i andra organ.

Ändringsförslag 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 25 – punkt 1a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En ledamot som utses av 
Europaparlamentet, med rösträtt.

b) En ledamot och en suppleant som 
utses av Europaparlamentet, med rösträtt.

Or. en

Ändringsförslag 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 25 – punkt 1a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En ledamot som utses av 
Europaparlamentet, med rösträtt.

b) Två ledamöter som utses av 
Europaparlamentet, med rösträtt.

Or. en

Ändringsförslag 240
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 25 – punkt 1a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fyra ledamöter med rösträtt som 
företräder det civila samhället och 
livsmedelsbranschen, nämligen en från 
konsumentorganisationer, en från icke-
statliga miljöorganisationer, en från 
jordbrukarorganisationer och en från 
branschorganisationer. Dessa ledamöter 

c) Fem ledamöter med rösträtt som 
företräder det civila samhället och 
livsmedelsbranschen, nämligen en från 
konsumentorganisationer, en från icke-
statliga miljöorganisationer, en från icke-
statliga organisationer för folkhälsa, en 
från djurhälsoorganisationer och en från
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ska utses av rådet i samråd med 
Europaparlamentet på grundval av en 
förteckning som kommissionen upprättar 
och som innehåller ett större antal 
kandidater än antalet ledamöter som ska 
tillsättas. Den förteckning som 
kommissionen upprättar ska sändas till 
Europaparlamentet tillsammans med 
relevanta bakgrundshandlingar. 
Europaparlamentet får så snart som möjligt 
och senast tre månader efter mottagandet 
lägga fram sina synpunkter för rådet, som 
därefter ska utse dessa ledamöter.

jordbrukarorganisationer. Dessa ledamöter 
ska utses av rådet i samråd med 
Europaparlamentet på grundval av en 
förteckning som kommissionen upprättar 
och som innehåller ett större antal 
kandidater än antalet ledamöter som ska 
tillsättas. Den förteckning som 
kommissionen upprättar ska sändas till 
Europaparlamentet tillsammans med 
relevanta bakgrundshandlingar. 
Europaparlamentet får så snart som möjligt 
och senast tre månader efter mottagandet 
lägga fram sina synpunkter för rådet, som 
därefter ska utse dessa ledamöter.

Or. en

Motivering

Syftet med förordning 178/2008 är hög skyddsnivå för människors hälsa. En representant för 
hälsoorganisationen som medlem av styrelsen måste ingå. Styrelsen säkerställer att 
myndigheten utför sitt uppdrag, utser ledamöterna i de vetenskapliga panelerna och antar 
myndighetens program. Därför ska utsedda medlemmar representera sina organisationer och 
bidra, men deras roller bör inte vara att representera eller lobba för branschens intressen.

Ändringsförslag 241
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 25 – punkt 1a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fyra ledamöter med rösträtt som 
företräder det civila samhället och 
livsmedelsbranschen, nämligen en från 
konsumentorganisationer, en från icke-
statliga miljöorganisationer, en från 
jordbrukarorganisationer och en från 
branschorganisationer. Dessa ledamöter 
ska utses av rådet i samråd med 
Europaparlamentet på grundval av en 
förteckning som kommissionen upprättar 
och som innehåller ett större antal 

c) Fyra ledamöter med rösträtt som 
företräder det civila samhället, nämligen 
två från konsumentorganisationer och två
från icke-statliga miljöorganisationer. 
Dessa ledamöter ska utses av rådet i 
samråd med Europaparlamentet på 
grundval av en förteckning som 
kommissionen upprättar och som 
innehåller ett större antal kandidater än 
antalet ledamöter som ska tillsättas. Den 
förteckning som kommissionen upprättar 
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kandidater än antalet ledamöter som ska 
tillsättas. Den förteckning som 
kommissionen upprättar ska sändas till 
Europaparlamentet tillsammans med 
relevanta bakgrundshandlingar. 
Europaparlamentet får så snart som möjligt 
och senast tre månader efter mottagandet 
lägga fram sina synpunkter för rådet, som 
därefter ska utse dessa ledamöter.

ska sändas till Europaparlamentet 
tillsammans med relevanta 
bakgrundshandlingar. Europaparlamentet 
får så snart som möjligt och senast tre 
månader efter mottagandet lägga fram sina 
synpunkter för rådet, som därefter ska utse 
dessa ledamöter.

Or. en

Motivering

Efsas styrelse är Efsas skylt, vilket säkerställer myndighetens neutralitet och objektivitet. 
Vanligtvis närmar sig branschen Efsa när det gäller produktgodkännanden. Att inkludera 
företrädare för bransch- och jordbrukarorganisationer i Efsas styrelse skulle sålunda 
säkerligen inte bidra till att återställa allmänhetens förtroende för Efsa. I enlighet med artikel 
42 har myndigheten i alla fall möjlighet att kontakta företrädare för bransch- och 
jordbrukarorganisationer i ett särskilt fall, vid behov.

Ändringsförslag 242
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 25 – punkt 1a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Fyra ledamöter med rösträtt som 
företräder det civila samhället och 
livsmedelsbranschen, nämligen en från 
konsumentorganisationer, en från icke-
statliga miljöorganisationer, en från 
jordbrukarorganisationer och en från 
branschorganisationer. Dessa ledamöter 
ska utses av rådet i samråd med 
Europaparlamentet på grundval av en 
förteckning som kommissionen upprättar 
och som innehåller ett större antal 
kandidater än antalet ledamöter som ska 
tillsättas. Den förteckning som 
kommissionen upprättar ska sändas till 
Europaparlamentet tillsammans med 

c) Fem ledamöter med rösträtt som 
företräder det civila samhället och 
livsmedelsbranschen, nämligen en från 
hälsoorganisationer, en från 
konsumentorganisationer, en från icke-
statliga miljöorganisationer, en från 
jordbrukarorganisationer och en från 
branschorganisationer. Dessa ledamöter 
ska utses av rådet i samråd med 
Europaparlamentet på grundval av en 
förteckning som kommissionen upprättar 
och som innehåller ett större antal 
kandidater än antalet ledamöter som ska 
tillsättas. Den förteckning som 
kommissionen upprättar ska sändas till 
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relevanta bakgrundshandlingar. 
Europaparlamentet får så snart som möjligt 
och senast tre månader efter mottagandet 
lägga fram sina synpunkter för rådet, som 
därefter ska utse dessa ledamöter.

Europaparlamentet tillsammans med 
relevanta bakgrundshandlingar. 
Europaparlamentet får så snart som möjligt 
och senast tre månader efter mottagandet 
lägga fram sina synpunkter för rådet, som 
därefter ska utse dessa ledamöter.

Or. en

Ändringsförslag 243
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2 – led c
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Mandatperioden för ledamöter och 
suppleanter ska vara fyra år.
Mandatperioden för de ledamöter som 
avses i punkt 1a a och b ska dock inte 
vara begränsad i tid. Mandatperioden för 
de ledamöter som avses i punkt 1a c får 
endast förnyas en gång.”

2. Mandatperioden för ledamöter och 
suppleanter ska vara fyra år. 
Mandatperioden för de ledamöter som 
avses i punkt 1a c får endast förnyas en 
gång.”

Or. en

Motivering

För att möjliggöra en granskning och följa principerna för god förvaltning borde det inte 
finnas några obegränsade mandatperioder. Detta överensstämmer med nuvarande praxis i 
andra organ.

Ändringsförslag 244
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 26 – punkt 2 – led ha (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I artikel 26 punkt 2 ska följande 
punkt läggas till: 

”ha) Frånvaron av intressekonflikter 
inom myndigheten och fullständig 
tillämpning av principerna för riskanalys 
enligt artikel 6 i denna förordning.”

Or. en

Motivering

Myndighetens verkställande direktör bör inte ha rätt till bara administrativa uppgifter. 
Han/hon bör också ta hand om myndighetens ansökan om alla principer och mål i den 
allmänna livsmedelslagstiftningen, och i synnerhet principerna för riskanalys.

Ändringsförslag 245
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 27 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a) Artikel 27.4 d ska ersättas med 
följande:

”d) där myndigheten eller en 
medlemsstat identifierar en framväxande 
risk eller risken för risker. I det fallet och 
där det finns en gemensam kompetens i 
riskanalysen av en produkt, ska den nya 
risken eller risken inte förbli oanmäld och 
vederbörligen hanterad, antingen av 
myndigheten eller av medlemsstaternas 
behöriga organ.”

Or. en

Motivering

Ny formulering efter en framväxande risk ... I glyfosatfilen identifierades en risk för risken av 
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Efsa angående blandningen av det aktiva ämnet med vissa samformuleringsmedel men på 
grund av en gemensam kompetens med behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
identifierades det risken förblev helt oanmäld och obestämd. Efsa borde inte ha rätt att dra 
sig undan sitt ansvar i detta sammanhang.

Ändringsförslag 246
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Följande mening läggs till i slutet 
av punkt 3:

”De vetenskapliga experterna ska vara 
forskare som aktivt forskar och publicerar 
sina forskningsresultat i fackgranskade 
vetenskapliga tidskrifter.”

Or. en

Motivering

Denna mening skulle läggas till i nuvarande ”Den vetenskapliga kommittén ska bestå av 
ledamöterna i de vetenskapliga panelerna och sex oberoende vetenskapliga experter som inte 
hör till någon av de vetenskapliga panelerna.” Denna bestämmelse är nödvändig för att 
säkerställa att Efsas yttranden är utmärkt. Idag är många av de ”vetenskapliga experterna” 
tjänstemän som knappt eller aldrig publicerat någonting.

Ändringsförslag 247
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) Den inledande meningen i punkt 4 
ska ändras på följande sätt:



AM\1162805SV.docx 115/150 PE627.781v01-00

SV

”De vetenskapliga panelerna ska bestå av 
oberoende vetenskapsmän som aktivt 
forskar och publicerar sina 
forskningsresultat i fackgranskade 
vetenskapliga tidskrifter.”

Or. en

Motivering

Det läses för närvarande: ”De vetenskapliga panelerna ska bestå av oberoende vetenskapliga 
experter.” Denna bestämmelse är nödvändig för att säkerställa att Efsas yttranden är 
utmärkt. I dag är många av de ”vetenskapliga experterna” tjänstemän som knappast eller 
aldrig publicerat någonting.

Ändringsförslag 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De ledamöter i vetenskapliga 
kommittén som inte är ledamöter i de 
vetenskapliga panelerna och de ytterligare 
ledamöter som avses i punkt 5b ska utses 
av styrelsen, efter förslag från den 
verkställande direktören, för en 
mandatperiod på fem år som får förnyas,
efter det att en inbjudan att anmäla intresse 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, i relevanta ledande 
vetenskapliga publikationer och på 
myndighetens webbplats.”

5. Medlemmarna i den vetenskapliga 
kommittén som inte är ledamöter i de 
vetenskapliga panelerna, ledamöterna i de 
vetenskapliga panelerna och de ytterligare 
ledamöter som avses i punkt 5a ska utses 
av styrelsen för en mandatperiod på fem år 
i enlighet med följande förfarande:

a) En ansökningsomgång ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning, i relevanta ledande 
vetenskapliga publikationer och på 
myndighetens webbplats.

b) Medlemsstaterna ska säkerställa 
en bred spridning av uppmaningen till 
intresseanmälningar i hela det 
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vetenskapliga samfundet.

c) På grundval av de ansökningar 
som mottagits och i enlighet med 
myndighetens oberoendepolitik och 
tillämpningsregler som gäller för 
ledamöter av vetenskapliga paneler ska 
den verkställande direktören för varje 
vetenskaplig panel upprätta en lista över 
experter som är större än antalet 
ledamöter som ska utses. Om den 
verkställande direktören kan styrka att de 
nomineringar som gjorts inte tillåter 
upprättandet av en förteckning med ett 
större antal namn än platser, mot 
bakgrund av de urvalskriterier som anges
i led d i denna punkt, behöver en sådan 
förteckning inte upprättas. Den 
verkställande direktören ska överlämna 
förteckningen till styrelsen för utseende 
av ledamöterna.

d) Medlemsstaternas nominering, 
den verkställande direktörens urval och 
styrelsen utseende av ledamöter ska göras 
på grundval av följande kriterier:

(i) En hög nivå av vetenskaplig 
expertis.

(ii) Oberoende och avsaknad av 
intressekonflikter i enlighet med artikel 
37.2, samt myndighetens strategi för 
oberoende och 
genomförandebestämmelserna om 
oberoende för de vetenskapliga 
panelernas ledamöter.

iii) Möta behoven för den specifika 
multidisciplinära kompetensen hos 
panelen som de kommer att utses för och 
den tillämpliga språksystemet.

e) Styrelsen ska säkerställa största 
möjliga geografiska spridning hos de 
slutligt utsedda ledamöterna.

Or. en
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Ändringsförslag 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led a
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De ledamöter i vetenskapliga 
kommittén som inte är ledamöter i de 
vetenskapliga panelerna och de ytterligare 
ledamöter som avses i punkt 5b ska utses 
av styrelsen, efter förslag från den 
verkställande direktören, för en 
mandatperiod på fem år som får förnyas, 
efter det att en inbjudan att anmäla intresse 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, i relevanta ledande 
vetenskapliga publikationer och på 
myndighetens webbplats.

5. De ledamöter i vetenskapliga 
kommittén som inte är ledamöter i de 
vetenskapliga panelerna och ledamöterna 
från de vetenskapliga panelerna ska utses 
av styrelsen, efter förslag från den 
verkställande direktören, för en 
mandatperiod på fem år som får förnyas, 
efter det att en inbjudan att anmäla intresse 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning, i relevanta ledande 
vetenskapliga publikationer och på 
myndighetens webbplats. Myndigheten 
ska utfärda inbjudan att anmäla intresse 
efter samråd med styrelsen om kriterier 
och expertområden.

Or. fr

Motivering

Syftet med ändringen är att involvera Efsas styrelse, där medlemsstaterna är representerade, 
i största mån i nomineringsprocessen av experter till Efsas vetenskapliga paneler. Den 
innebär även att medlemsstaterna inte behöver organisera uppmaningar att anmäla intresse 
nationellt. Ett sådant tillvägagångssätt kan innebära att en risk att reglerna om experternas 
oberoende från medlemsstaterna tillämpas på flera olika sätt införs.

Ändringsförslag 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”5a. Ledamöterna i de vetenskapliga 
panelerna ska utses av styrelsen för en 
förnybar mandatperiod på fem år i 
enlighet med följande förfarande:

utgår

a) Den verkställande direktören ska, 
efter samråd med styrelsen, till 
medlemsstaterna översända en begäran 
om den särskilda tvärvetenskapliga 
expertis som behövs i varje vetenskaplig 
panel och ange antalet experter som ska 
nomineras av medlemsstaterna. Den
verkställande direktören ska underrätta 
medlemsstaterna om myndighetens 
strategi för oberoende och de 
genomförandebestämmelser som gäller 
för de vetenskapliga panelernas 
ledamöter. Medlemsstaterna ska 
offentliggöra en inbjudan att anmäla 
intresse som ska ligga till grund för deras 
nomineringar. Den verkställande 
direktören ska informera styrelsen om de 
begäranden som skickas ut till 
medlemsstaterna.

b) Medlemsstaterna ska nominera 
experter i syfte att kollektivt uppnå det 
antal som anges av den verkställande 
direktören. Varje medlemsstat ska 
nominera minst 12 vetenskapliga 
experter. Medlemsstaterna får nominera 
medborgare i andra medlemsstater. 

c) På grundval av medlemsstaternas 
nomineringar ska den verkställande 
direktören för varje vetenskaplig panel 
upprätta en förteckning över experter med 
ett antal som är större än det antal 
ledamöter som ska utses. Om den 
verkställande direktören kan styrka att de 
nomineringar som gjorts inte tillåter 
upprättandet av en förteckning med ett 
större antal namn än platser, mot 
bakgrund av de urvalskriterier som anges 
i led d i denna punkt, behöver en sådan 
förteckning inte upprättas. Den 
verkställande direktören ska överlämna 
förteckningen till styrelsen för utseende 
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av ledamöterna.

d) Medlemsstaternas nominering, 
den verkställande direktörens urval och 
styrelsen utseende av ledamöter ska göras 
på grundval av följande kriterier:

i) En hög nivå av vetenskaplig 
expertis.

ii) Oberoende och avsaknad av 
intressekonflikter i enlighet med artikel 
37.2, samt myndighetens strategi för 
oberoende och 
genomförandebestämmelserna om 
oberoende för de vetenskapliga 
panelernas ledamöter.

iii) Behoven av särskild 
tvärvetenskaplig expertis i den berörda 
panelen och de språk som används.

e) Styrelsen ska säkerställa största 
möjliga geografiska spridning hos de 
slutligt utsedda ledamöterna. 

Or. en

Ändringsförslag 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Följande punkter ska införas som 
punkterna 5a–5g:

b) Följande punkter ska införas som 
punkterna 5a–5f:

”5a. Ledamöterna i de vetenskapliga 
panelerna ska utses av styrelsen för en 
förnybar mandatperiod på fem år i 
enlighet med följande förfarande:

”5a. Om myndigheten upptäcker att 
särskild expertis saknas i en eller flera 
paneler ska den verkställande direktören
föreslå ytterligare ledamöter för panelen 
som styrelsen kan utse i enlighet med 
förfarandet.

a) Den verkställande direktören ska, 
efter samråd med styrelsen, till 
medlemsstaterna översända en begäran 
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om den särskilda tvärvetenskapliga 
expertis som behövs i varje vetenskaplig 
panel och ange antalet experter som ska 
nomineras av medlemsstaterna. Den 
verkställande direktören ska underrätta 
medlemsstaterna om myndighetens 
strategi för oberoende och de 
genomförandebestämmelser som gäller 
för de vetenskapliga panelernas 
ledamöter. Medlemsstaterna ska 
offentliggöra en inbjudan att anmäla 
intresse som ska ligga till grund för deras 
nomineringar. Den verkställande 
direktören ska informera styrelsen om de 
begäranden som skickas ut till 
medlemsstaterna.

b) Medlemsstaterna ska nominera 
experter i syfte att kollektivt uppnå det 
antal som anges av den verkställande 
direktören. Varje medlemsstat ska 
nominera minst 12 vetenskapliga 
experter. Medlemsstaterna får nominera 
medborgare i andra medlemsstater.

c) På grundval av medlemsstaternas 
nomineringar ska den verkställande 
direktören för varje vetenskaplig panel 
upprätta en förteckning över experter med 
ett antal som är större än det antal 
ledamöter som ska utses. Om den 
verkställande direktören kan styrka att de 
nomineringar som gjorts inte tillåter 
upprättandet av en förteckning med ett 
större antal namn än platser, mot 
bakgrund av de urvalskriterier som anges 
i led d i denna punkt, behöver en sådan 
förteckning inte upprättas. Den 
verkställande direktören ska överlämna 
förteckningen till styrelsen för utseende 
av ledamöterna.

d) Medlemsstaternas nominering, 
den verkställande direktörens urval och 
styrelsen utseende av ledamöter ska göras 
på grundval av följande kriterier:

i) En hög nivå av vetenskaplig 
expertis.

ii) Oberoende och avsaknad av 
intressekonflikter i enlighet med artikel 
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37.2, samt myndighetens strategi för 
oberoende och 
genomförandebestämmelserna om 
oberoende för de vetenskapliga 
panelernas ledamöter.

iii) Behoven av särskild 
tvärvetenskaplig expertis i den berörda 
panelen och de språk som används.

e) Styrelsen ska säkerställa största 
möjliga geografiska spridning hos de 
slutligt utsedda ledamöterna.

5b. Om myndigheten upptäcker att 
särskild expertis saknas i en eller flera 
paneler ska den verkställande direktören 
föreslå ytterligare ledamöter för panelen 
som styrelsen kan utse i enlighet med 
förfarandet i punkt 5.

5b. Styrelsen ska, på grundval av ett 
förslag från den verkställande direktören, 
anta föreskrifter om utformningen och 
tidsplaneringen av de förfaranden som 
anges i punkterna 5a och 5b i denna 
artikel.

5c. Styrelsen ska, på grundval av ett 
förslag från den verkställande direktören, 
anta föreskrifter om utformningen och 
tidsplaneringen av de förfaranden som 
anges i punkterna 5a och 5b i denna 
artikel.

5c. Medlemmarna av de 
vetenskapliga panelerna ska agera 
självständigt och förbli fria från 
intressekonflikter enligt artikel 37.2 och 
myndighetens interna åtgärder. De ska ha 
medel för att ägna nödvändig tid och 
ansträngning för att bidra till 
myndighetens arbete, de ska inte få någon 
instruktion på någon nationell nivå och 
deras oberoende vetenskapliga bidrag till 
riskbedömningssystemet på unionsnivå 
ska erkännas som en prioriterad uppgift 
för skydd av livsmedelskedjans säkerhet.

5d. Medlemsstaterna ska vidta 
åtgärder för att säkerställa att 
ledamöterna i de vetenskapliga panelerna 
agerar oberoende och fritt från 
intressekonflikter i enlighet med artikel 
37.2 samt myndighetens interna åtgärder. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ledamöterna i de vetenskapliga panelerna 
har möjlighet att avsätta nödvändig tid 
och kraft för att bidra till myndighetens 
arbete. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att ledamöterna i de vetenskapliga 
panelerna inte tar emot några 
instruktioner på nationell nivå och att 
deras oberoende vetenskapliga bidrag till 
systemet för riskbedömning på unionsnivå 
erkänns som en prioriterad uppgift för 

5d. I tillämpliga fall ska 
medlemsstaterna säkerställa att de 
offentliga organ som använder de 
vetenskapliga experterna och de som har 
ansvaret för att fastställa prioriteringar 
för de vetenskapliga organ som använder 
dessa experter, genomför de åtgärder som 
är nödvändiga för att säkerställa att 
villkoren i punkt 5c är uppfyllda.
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skydd av säkerheten i livsmedelskedjan.

5e. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att de offentliga organ som anställer de 
vetenskapliga experterna och de som 
ansvarar för att fastställa prioriteringar 
för de vetenskapliga organ som anställer 
dessa experter genomför de åtgärder som 
avses i punkt 5d. 

5e. Myndigheten ska stödja panelernas 
uppgifter genom att organisera deras 
arbete, särskilt det förberedande arbete 
som utförs av myndighetens personal eller 
av de utsedda nationella vetenskapliga 
organisationer som avses i artikel 36, 
däribland genom att göra det möjligt att 
utarbeta vetenskapliga yttranden för 
sakkunnigbedömning av panelerna innan 
de antas.

5f. Myndigheten ska stödja 
panelernas uppgifter genom att 
organisera deras arbete, särskilt det 
förberedande arbete som utförs av 
myndighetens personal eller av de utsedda 
nationella vetenskapliga organisationer 
som avses i artikel 36, däribland genom 
att göra det möjligt att utarbeta 
vetenskapliga yttranden för 
sakkunnigbedömning av panelerna innan 
de antas.

5f. Varje panel ska högst ha 21 
ledamöter.”

5g. Varje panel ska högst ha 21 
ledamöter.”

Or. en

Ändringsförslag 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5a – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Den verkställande direktören ska, 
efter samråd med styrelsen, till 
medlemsstaterna översända en begäran 
om den särskilda tvärvetenskapliga 
expertis som behövs i varje vetenskaplig 
panel och ange antalet experter som ska 
nomineras av medlemsstaterna. Den 
verkställande direktören ska underrätta 
medlemsstaterna om myndighetens 

a) Den verkställande direktören ska ta 
fram utkast till reservlistan med lämpliga 
kandidater som innehåller minst dubbelt 
så många kandidater som krävs för att 
fylla platserna i de vetenskapliga 
panelerna. Den verkställande direktören 
överlämnar utkastet till reservlistan till
styrelsen, och anger den särskilda 
tvärvetenskapliga expertis som behövs i 
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strategi för oberoende och de 
genomförandebestämmelser som gäller för 
de vetenskapliga panelernas ledamöter. 
Medlemsstaterna ska offentliggöra en 
inbjudan att anmäla intresse som ska 
ligga till grund för deras nomineringar. 
Den verkställande direktören ska 
informera styrelsen om de begäranden 
som skickas ut till medlemsstaterna.

varje vetenskaplig panel och ange antalet 
experter som ska nomineras av 
medlemsstaterna. Den verkställande 
direktören ska påminna styrelsen om 
myndighetens strategi för oberoende och 
de genomförandebestämmelser som gäller 
för de vetenskapliga panelernas ledamöter.

Or. fr

Motivering

Syftet med ändringen är att involvera Efsas styrelse, där medlemsstaterna är representerade, 
i största mån i nomineringsprocessen av experter till Efsas vetenskapliga paneler. Den 
innebär även att medlemsstaterna inte behöver organisera uppmaningar att anmäla intresse 
nationellt. Ett sådant tillvägagångssätt kan innebära att en risk att reglerna om experternas 
oberoende från medlemsstaterna tillämpas på flera olika sätt införs.

Ändringsförslag 253
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Medlemsstaterna ska nominera 
experter i syfte att kollektivt uppnå det 
antal som anges av den verkställande 
direktören. Varje medlemsstat ska 
nominera minst 12 vetenskapliga experter.
Medlemsstaterna får nominera medborgare 
i andra medlemsstater.

b) Medlemsstaterna kan därefter
nominera experter för de områden som 
anges, förutsatt att de stöder sig på en 
inbjudan att anmäla intresse. De utsedda 
experterna ska vara forskare som aktivt 
forskar och publicerar sina 
forskningsresultat i faktagranskade 
vetenskapliga tidskrifter. Medlemsstaterna 
får nominera medborgare i andra 
medlemsstater.

Or. en
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Motivering

Bygger på föredragandens ändringsförslag 20. Denna bestämmelse är nödvändig för att 
säkerställa att Efsas yttranden är högklassiga. I dag är många av de ”vetenskapliga 
experterna” tjänstemän, som knappt eller aldrig publicerat någonting.

Ändringsförslag 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5a – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Medlemsstaterna ska nominera 
experter i syfte att kollektivt uppnå det 
antal som anges av den verkställande 
direktören. Varje medlemsstat ska 
nominera minst 12 vetenskapliga 
experter. Medlemsstaterna får nominera 
medborgare i andra medlemsstater.

b) Senast tre månader efter 
mottagandet av utkastet till reservlistan 
ska den verkställande direktören delge 
styrelsens åsikt om de utvalda 
kandidaterna.

Or. fr

Motivering

Syftet med ändringen är att involvera Efsas styrelse, där medlemsstaterna är representerade, 
i största mån i nomineringsprocessen av experter till Efsas vetenskapliga paneler. Den 
innebär även att medlemsstaterna inte behöver organisera uppmaningar att anmäla intresse 
nationellt. Ett sådant tillvägagångssätt kan innebära att en risk att reglerna om experternas 
oberoende från medlemsstaterna tillämpas på flera olika sätt införs.

Ändringsförslag 255
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5a – led ba (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Förutom de experter som 
eventuellt har nominerats av 
medlemsstaterna ska myndigheten 
offentliggöra en uppmaning till 
intresseanmälningar i Europeiska 
unionens officiella tidning, i relevanta 
ledande vetenskapliga publikationer och 
på myndighetens webbplats och ska aktivt 
närma sig de relevanta akademiska 
institutionerna inom de olika 
kompetensområdena. Medlemsstaterna 
ska säkerställa en bred spridning av 
uppmaningen till intresseanmälningar i 
hela det vetenskapliga samfundet.

Or. en

Motivering

Bygger på föredragandens ändringsförslag 21. Denna bestämmelse är nödvändig för att 
säkerställa att Efsas yttranden är högklassiga. I dag är många av de ”vetenskapliga 
experterna” tjänstemän, som knappt eller aldrig publicerat någonting.

Ändringsförslag 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5a – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) På grundval av medlemsstaternas 
nomineringar ska den verkställande 
direktören för varje vetenskaplig panel 
upprätta en förteckning över experter med 
ett antal som är större än det antal 
ledamöter som ska utses. Om den 
verkställande direktören kan styrka att de 
nomineringar som gjorts inte tillåter 
upprättandet av en förteckning med ett 
större antal namn än platser, mot bakgrund 

c) På grundval av styrelsens 
tillgängliggjorda preferenser ska den 
verkställande direktören för varje 
vetenskaplig panel upprätta en reservlista 
med kandidater med ett antal som är större 
än det antal ledamöter som ska utses.
Under förfarandet ska den verkställande 
direktören beakta de åsikter som styrelsen 
tillgängliggjort. Om den verkställande 
direktören kan styrka att de nomineringar 
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av de urvalskriterier som anges i led d i 
denna punkt, behöver en sådan förteckning 
inte upprättas. Den verkställande 
direktören ska överlämna förteckningen till 
styrelsen för utseende av ledamöterna.

som gjorts inte tillåter upprättandet av en 
förteckning med ett större antal namn än 
platser, mot bakgrund av de urvalskriterier 
som anges i led d i denna punkt, behöver 
en sådan förteckning inte upprättas. Den 
verkställande direktören ska överlämna 
förteckningen till styrelsen för utseende av 
ledamöterna.

Or. fr

Motivering

Syftet med ändringen är att involvera Efsas styrelse, där medlemsstaterna är representerade, 
i största mån i nomineringsprocessen av experter till Efsas vetenskapliga paneler. Den 
innebär även att medlemsstaterna inte behöver organisera uppmaningar att anmäla intresse 
nationellt. Ett sådant tillvägagångssätt kan innebära att en risk att reglerna om experternas 
oberoende från medlemsstaterna tillämpas på flera olika sätt införs.

Ändringsförslag 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5a – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Medlemsstaternas nominering, den 
verkställande direktörens urval och 
styrelsen utseende av ledamöter ska göras 
på grundval av följande kriterier:

d) Den verkställande direktörns 
förhandsurval, styrelsens uttrycka 
preferenser, den verkställande direktörens 
urval och styrelsen utseende av ledamöter 
ska göras på grundval av följande kriterier:

Or. fr

Motivering

Syftet med ändringen är att involvera Efsas styrelse, där medlemsstaterna är representerade, 
i största mån i nomineringsprocessen av experter till Efsas vetenskapliga paneler. Den 
innebär även att medlemsstaterna inte behöver organisera uppmaningar att anmäla intresse 
nationellt. Ett sådant tillvägagångssätt kan innebära att en risk att reglerna om experternas 
oberoende från medlemsstaterna tillämpas på flera olika sätt införs.
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Ändringsförslag 258
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5a – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) En hög nivå av vetenskaplig 
expertis.

i) En hög nivå av vetenskaplig 
expertis. Detta inkluderar åtminstone att 
experten aktivt forskar och publicerar 
sina forskningsresultat i faktagranskade 
vetenskapliga tidskrifter.

Or. en

Ändringsförslag 259
Simona Bonafè

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5a – led d – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) Behoven av särskild 
tvärvetenskaplig expertis i den berörda 
panelen och de språk som används.

iii) De kompetenser som krävs för 
bedömningen av ett visst ämne och
behoven av särskild tvärvetenskaplig 
expertis i den berörda panelen och de språk 
som används.

Or. en

Ändringsförslag 260
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5a – led d – led iiia (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Att säkerställa expertis hos en 
panel som ansvarar för en given 
bedömning överensstämmer med de 
kompetenser som krävs för en sådan 
utvärdering, som bevisar förståelse för ett 
visst ämne och antar den lämpligaste 
metoden som ska vara annorlunda om det 
är föreningar som erhålls genom kemisk 
syntes eller naturliga komplexa 
substanser.

Or. en

Motivering

Eftersom företag är villiga att investera i studier för att bevisa effektiviteten och säkerheten 
för produkter som framställs av naturliga ämnen måste den ansvariga panelen ha den 
relevanta sakkunskapen för att säkerställa att de antagna kriterierna tar hänsyn till 
egenskaperna hos dessa ämnen och var Inga relevanta eller helt adekvata normer på 
internationell nivå finns på plats, identifiera lämpliga.

Ändringsförslag 261
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om myndigheten upptäcker att 
särskild expertis saknas i en eller flera 
paneler ska den verkställande direktören 
föreslå ytterligare ledamöter för panelen 
som styrelsen kan utse i enlighet med 
förfarandet i punkt 5.

5b. Om myndigheten upptäcker att 
särskild expertis saknas i en eller flera 
paneler ska den verkställande direktören 
föreslå ytterligare ledamöter för panelen 
som styrelsen kan utse i enlighet med 
förfarandet i punkt 5. Sådana ytterligare 
medlemmar kan utses för en kort 
tidsperiod, bland annat för att samarbeta 
med riskanalysen av en enda ansökan.

Or. en
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Motivering

Det finns ingen anledning att inte ändra de personer som företräder kommissionen och 
parlamentet i styrelsen.

Ändringsförslag 262
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om myndigheten upptäcker att 
särskild expertis saknas i en eller flera 
paneler ska den verkställande direktören 
föreslå ytterligare ledamöter för panelen 
som styrelsen kan utse i enlighet med 
förfarandet i punkt 5.

5b. Om styrelsen upptäcker att särskild 
expertis saknas i en eller flera paneler ska 
den verkställande direktören föreslå 
ytterligare ledamöter för panelen som 
styrelsen kan utse i enlighet med 
förfarandet i punkt 5.

Or. en

Motivering

Med tanke på det breda spektrumet av relevant kompetens hos styrelsen och dess roll och 
ansvar vid utnämningen av ledamöterna i vetenskapliga panelen är det lämpligt att styrelsen 
själv identifierar eventuella luckor i panelernas sakkunskap.

Ändringsförslag 263
Simona Bonafè

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Om myndigheten upptäcker att 
särskild expertis saknas i en eller flera 
paneler ska den verkställande direktören 
föreslå ytterligare ledamöter för panelen 
som styrelsen kan utse i enlighet med 

5b. Om styrelsen upptäcker att särskild 
expertis saknas i en eller flera paneler ska 
den verkställande direktören föreslå 
ytterligare ledamöter för panelen som 
styrelsen kan utse i enlighet med 
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förfarandet i punkt 5. förfarandet i punkt 5.

Or. en

Ändringsförslag 264
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5ca (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5ca. Anledningen till att ledamöterna 
av panelerna utses ska göras tillgängliga 
för att vara offentliga på en särskild sida 
på Efsas webbplats, med hänvisning till 
urvalskriterierna i artikel 28 punkt 5a d.

Or. en

Ändringsförslag 265
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5d. Medlemsstaterna ska vidta 
åtgärder för att säkerställa att ledamöterna 
i de vetenskapliga panelerna agerar 
oberoende och fritt från intressekonflikter i 
enlighet med artikel 37.2 samt 
myndighetens interna åtgärder.
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ledamöterna i de vetenskapliga panelerna
har möjlighet att avsätta nödvändig tid och 
kraft för att bidra till myndighetens arbete.
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
ledamöterna i de vetenskapliga panelerna
inte tar emot några instruktioner på 

5d. Ledamöterna i de vetenskapliga 
panelerna ska agera oberoende och fritt 
från intressekonflikter i enlighet med 
artikel 37.2 samt myndighetens interna 
åtgärder. De har möjlighet att avsätta 
nödvändig tid och kraft för att bidra till 
myndighetens arbete, får inte ta emot 
några instruktioner på nationell nivå och att 
deras oberoende vetenskapliga bidrag till 
systemet för riskbedömning på unionsnivå 
erkänns som en prioriterad uppgift för 
skydd av säkerheten i livsmedelskedjan.
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nationell nivå och att deras oberoende 
vetenskapliga bidrag till systemet för 
riskbedömning på unionsnivå erkänns som 
en prioriterad uppgift för skydd av 
säkerheten i livsmedelskedjan.

Or. en

Ändringsförslag 266
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5e. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
de offentliga organ som anställer de 
vetenskapliga experterna och de som 
ansvarar för att fastställa prioriteringar för 
de vetenskapliga organ som anställer dessa 
experter genomför de åtgärder som avses i 
punkt 5d.

5e. Medlemsstaterna ska i 
förekommande fall säkerställa att de 
offentliga organ som anställer de 
vetenskapliga experterna och de som 
ansvarar för att fastställa prioriteringar för 
de vetenskapliga organ som anställer dessa 
experter genomför de åtgärder som är 
nödvändiga för att säkerställa att 
villkoren i punkt 5d uppfylls.

Or. en

Ändringsförslag 267
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 5f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5f. Myndigheten ska stödja 
panelernas uppgifter genom att 
organisera deras arbete, särskilt det 
förberedande arbete som utförs av 
myndighetens personal eller av de utsedda 

utgår
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nationella vetenskapliga organisationer 
som avses i artikel 36, däribland genom 
att göra det möjligt att utarbeta 
vetenskapliga yttranden för 
sakkunnigbedömning av panelerna innan 
de antas.

Or. en

Motivering

Detta kan leda till den situation där Efsa-personal som standard förbereder vetenskapliga 
yttranden, och panelmedlemmarna ska då stämpla dem. Detta är inte acceptabelt, eftersom 
det skulle undergräva hela idén om oberoende vetenskapliga experter som tillhandahåller 
vetenskapliga yttranden, enligt artikel 28.

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led c
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 9b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Antal ledamöter i varje vetenskaplig panel, 
med beaktande av det högsta antal som 
anges i punkt 5g.

”Antal ledamöter i varje vetenskaplig 
panel, med beaktande av det högsta antal 
som anges i punkt 5f.”

Or. en

Ändringsförslag 269
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led ca (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska införas i punkt 
9 efter punkt 9:
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9a) Möjligheten för sökande att inom 
högst 6 månader, om inte annat 
överenskommits med Efsa, och före 
offentliggörandet av myndighetens utkast 
till yttrande, ta upp kritiska områden som 
berör nya uppgifter.

Or. en

Motivering

Under processen där Efsa granskar en dokumentation kan byrån komma över några kritiska 
områden som berörs (vilket i många fall är relaterat till en ersättning som avser brist på
specifika uppgifter), vilka sedan återspeglas i sitt slutliga vetenskapliga yttrande. Men när 
dessa problem ingår i Efsas slutliga yttrande tillåter förfarandet inte att sökanden tar itu med 
sådana problem, även om det i många fall lätt skulle lösas med specifika redan befintliga 
uppgifter.

Ändringsförslag 270
Michel Dantin

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 28a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Följande artikel ska läggas till som 
artikel 28a:

”1. En kommitté för etiska frågor och 
för att förhindra intressekonflikter 
inrättas. Den består av 6 ledamöter som 
utses för en femårsperiod på förslag från 
styrelsen.

2. Följande kan vända sig till 
kommittén för etiska frågor och för att 
förhindra intressekonflikter:

- en av myndighetens 
styrelseledamöter,

- vetenskapliga kommittén,

- de vetenskapliga panelerna,

- myndighetens verkställande 
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direktör,

- myndighetens anställda.

3. Den etiska kommitténs driftsregler 
anges i intern reglerna.”

Or. fr

Motivering

Syftet med ändringen är att förbättra insynen och motverka intressekonflikter. Förslaget till 
förordningen måste innehålla bestämmelser om den etiska kommitténs definition.

Ändringsförslag 271
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 29 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) Följande mening ska införas i 
slutet av artikel 29 punkt 6:

”De ska inte på förhand tillåta en 
uteslutning av vissa vetenskapliga bevis, 
särskilt när dessa har publicerats efter en 
granskningsprocess.”

Or. en

Motivering

I glyphosatfilen lämnade sökanden endast 52 % av de tillgängliga vetenskapliga 
publikationerna, utöver sina egna studier. De flesta av dessa studier klassificerades som 
”begränsat värde” och hade därmed liten inverkan på resultatet av bedömningen. Denna 
metodologiska förutfattade meningen ledde Efsa till att ge större vikt åt sökandens egna 
studier. Tvärtom guidades CIRC i sin analys endast av faktagranskade publikationer. Ett 
sådant på förhand avslag på faktagranskade publikationer bör inte vara möjlig i en 
riskanalys som styrs av försiktighetsprincipen i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag 272
Anja Hazekamp
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 3a (nytt)
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 30 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) I artikel 30 ska följande punkt 
läggas till efter punkt 4:

”4a. Om en substantiell avvikelse 
mellan vetenskapliga frågor har 
identifierats och det aktuella organet är 
ett organ inom FN-systemet, ska 
myndigheten vara skyldig att samarbeta i 
syfte att antingen lösa avvikelsen för att 
fastställa den exakta räckvidden för en 
potentiell risk för och påverkan på 
människors hälsa, djurhälsa och miljön. 
eller lägga fram ett gemensamt dokument 
för kommissionen som klargör de 
omtvistade vetenskapliga frågorna och 
identifierar relevanta osäkerheter i 
uppgifterna. Detta förtydligande eller 
utredningsdokument ska offentliggöras.”

Or. en

Motivering

På grund av misstro mot allmänheten i processen och kritiken mot de vetenskapliga studierna 
är det inte tillrådligt att försumma situationer där det finns en substantiell avvikelse mellan 
vetenskapliga frågor som kommer från WHO eller UNEP eller andra strukturer i FN. 
Medlemsstaterna och kommissionen bör utöva allt sitt inflytande för att de respektive organen 
ska samarbeta för folkhälsan.

Ändringsförslag 273
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär ska
myndighetens personal ge råd om de 
relevanta bestämmelserna och om det 
innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. De råd som myndighetens 
personal ger ska inte påverka och inte vara 
bindande för de vetenskapliga panelernas 
påföljande bedömning av ansökningarna 
om godkännande.

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär får
myndighetens personal skriftligen ge råd 
om de relevanta bestämmelserna och om 
det innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande.

Myndighetens personal som 
tillhandahåller den rådgivning som avses 
i punkt 1 ska inte vara inblandad i något 
vetenskapligt arbete, inbegripet i den 
mening som avses i artikel 28.5f, som 
direkt eller indirekt är relevant för den 
ansökan som är föremål för 
rådgivningen.

De råd som myndighetens personal ger ska 
dokumenteras och offentliggöras på 
myndighetens webbplats omedelbart efter 
det att den har tillhandahållits. Det ska 
bidra till utvecklingen av ett dokument 
med vanliga frågor för att utveckla mer 
omfattande riktlinjer för sökande och 
minska behovet av individuell 
korrespondens. Det råd som lämnas ska 
inte påverka och inte vara bindande för de 
vetenskapliga panelernas påföljande 
bedömning av ansökningarna om 
godkännande.

Inom [36 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen bedöma effekterna av 
denna artikel på myndighetens funktion. 
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt den 
extra arbetsbelastningen och 
mobiliseringen av personal och om det 
har lett till eventuella förändringar i 
fördelningen av myndighetens resurser på 
bekostnad av verksamhet av allmänt 
intresse.

Or. en
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Ändringsförslag 274
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en potentiell sökande om 
godkännande av livsmedelslagstiftning så 
begär ska myndighetens personal ge råd 
om de relevanta bestämmelserna och om 
det innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. De råd som myndighetens 
personal ger ska inte påverka och inte 
vara bindande för de vetenskapliga 
panelernas påföljande bedömning av 
ansökningarna om godkännande.

På grundval av de mottagna frågorna ska 
myndigheten offentliggöra riktlinjer om 
de relevanta bestämmelserna om det 
innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. Den information som 
myndighetens personal ger ska inte 
påverka och inte vara bindande för de 
vetenskapliga panelernas påföljande 
bedömning av ansökningarna om 
godkännande. Myndigheten ska 
säkerställa att de i personalen som 
hanterar och lämnar information till en 
sökande inte är med i den grupp eller den 
vetenskapliga panel som bedömer 
ansökan om godkännande från den 
sökande som de lämnat information till. 
Myndigheten ska registrera och 
offentliggöra varje ansökan och den 
information som myndigheten lämnar 
som svar på denna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär ska 

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär ska 
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myndighetens personal ge råd om de 
relevanta bestämmelserna och om det 
innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. De råd som myndighetens 
personal ger ska inte påverka och inte vara 
bindande för de vetenskapliga panelernas 
påföljande bedömning av ansökningarna 
om godkännande.

myndighetens personal tillhandahålla 
samråd för att förklara vilken information 
som krävs och hur olika provningar och 
studier som krävs för att bevisa kvaliteten, 
säkerheten och effekten av den planerade 
produkten ska vara utförd. De råd som 
myndighetens personal ger ska inte 
påverka och inte vara bindande för de 
vetenskapliga panelernas påföljande 
bedömning av ansökningarna om 
godkännande. Myndighetens personal som 
tillhandahåller rådgivningen ska inte vara 
inblandad i något förberedande 
vetenskapligt arbete som direkt eller 
indirekt är relevant för den ansökan som 
är föremål för rådgivningen.

Or. en

Ändringsförslag 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär ska 
myndighetens personal ge råd om de 
relevanta bestämmelserna och om det 
innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. De råd som myndighetens 
personal ger ska inte påverka och inte vara 
bindande för de vetenskapliga panelernas 
påföljande bedömning av ansökningarna 
om godkännande.

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär ska 
myndighetens personal ge råd om de 
relevanta bestämmelserna och om det 
innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. Myndigheten ska också 
erbjuda möten med Efsas personal eller 
vetenskapliga experter som inte är 
involverade i den relevanta 
produktutvärderingen för att diskutera de 
uppgifter som krävs för att stödja en 
ansökan, inklusive nödvändiga tester, 
studier och kliniska prövningar som 
prioriterar små och medelstora företag. 
De råd som myndighetens personal ger ska 
inte påverka och inte vara bindande för de 
vetenskapliga panelernas påföljande 
bedömning av ansökningarna om 
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godkännande.

Or. en

Ändringsförslag 277
Giovanni La Via

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär ska 
myndighetens personal ge råd om de 
relevanta bestämmelserna och om det 
innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. De råd som myndighetens 
personal ger ska inte påverka och inte vara 
bindande för de vetenskapliga panelernas 
påföljande bedömning av ansökningarna 
om godkännande.

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär ska 
myndighetens personal ge råd om de 
relevanta bestämmelserna och om det 
innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. De råd som myndighetens 
personal ger ska inte påverka och inte vara 
bindande för de vetenskapliga panelernas 
påföljande bedömning av ansökningarna 
om godkännande. Råden skulle underlätta 
förståelsen av kraven på de studier som 
ska genomföras och fastställandet av 
riktlinjer för de kriterier som ska 
tillämpas i studierna när internationella 
protokoll saknas eller inte är lämpliga för 
det specifika fallet.

Or. en

Motivering

Kostnaderna för studierna som utförs av potentiella sökande är höga, och beroende på 
studiens art kan kostnaden uppgå till miljoner. Det är viktigt att ha utbyte med myndigheten 
och i synnerhet den personal som ska samordna och övervaka de vetenskapliga experternas 
arbete. Detta skulle säkerställa att utfallet av studierna skulle passa syftet med den 
vetenskapliga bedömningen. Dessutom är det i vissa fall nödvändigt att identifiera relevanta 
överenskomna kriterier innan studierna genomförs.

Ändringsförslag 278
Simona Bonafè
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Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär ska 
myndighetens personal ge råd om de 
relevanta bestämmelserna och om det 
innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. De råd som myndighetens 
personal ger ska inte påverka och inte vara 
bindande för de vetenskapliga panelernas 
påföljande bedömning av ansökningarna 
om godkännande.

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär ska 
myndighetens personal ge råd om de 
relevanta bestämmelserna och om det 
innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. De råd som myndighetens 
personal ger ska inte påverka och inte vara 
bindande för de vetenskapliga panelernas 
påföljande bedömning av ansökningarna 
om godkännande. Råden skulle underlätta 
förståelsen av kraven på de studier som 
ska genomföras och fastställandet av 
riktlinjer för de kriterier som ska 
tillämpas i studierna när internationella 
protokoll saknas eller inte är lämpliga för 
det specifika fallet.

Or. en

Ändringsförslag 279
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär ska 
myndighetens personal ge råd om de 
relevanta bestämmelserna och om det 
innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. De råd som myndighetens 
personal ger ska inte påverka och inte vara 
bindande för de vetenskapliga panelernas 
påföljande bedömning av ansökningarna 
om godkännande.

Om en potentiell sökande om godkännande 
av livsmedelslagstiftning så begär ska 
myndighetens personal ge råd om de 
relevanta bestämmelserna och om det 
innehåll som krävs i ansökan om 
godkännande. De råd som myndighetens 
personal ger ska inte påverka och inte vara 
bindande för de vetenskapliga panelernas 
påföljande bedömning av ansökningarna 
om godkännande. För att säkerställa 
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insynen i denna process bör rådgivningen 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

För att vara i linje med skäl 17 i förslaget

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rådgivningen från myndighetens 
personal ska offentliggöras på 
myndighetens webbplats. Den ska inte 
påverka och vara oskälig när det gäller 
den efterföljande bedömningen av 
ansökningar om godkännande av de 
vetenskapliga panelerna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32a – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Inom 36 månader efter ikraftträdandet av 
denna förordning ska kommissionen 
bedöma effekterna av denna artikel på 
myndighetens funktion. Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt den extra 
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arbetsbelastningen och mobiliseringen av 
personal och om det har lett till eventuella 
ändringar i tilldelningen av myndighetens 
resurser på bekostnad av verksamhet av 
allmänt intresse.

Or. en

Ändringsförslag 282
Karin Kadenbach

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett unionsregister över 
undersökningar som beställts av företagare 
för att erhålla ett godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning inrättas 
härmed. Företagarna ska utan dröjsmål till 
myndigheten anmäla föremålet för varje
undersökning som beställts för att ligga till 
grund för en framtida ansökan om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Registret ska 
förvaltas av myndigheten.

1. Ett unionsregister över 
undersökningar som beställts av företagare 
för att erhålla ett godkännande eller en 
förnyelse enligt unionens 
livsmedelslagstiftning inrättas härmed. 
Företagarna ska utan dröjsmål till 
myndigheten anmäla föremålet för alla 
studier och forskningsuppdrag som 
beställts inom EU för att ligga till grund 
för en framtida ansökan om godkännande
eller förnyelse enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Registret ska 
förvaltas av myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett unionsregister över 1. Ett unionsregister över 
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undersökningar som beställts av företagare 
för att erhålla ett godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning inrättas 
härmed. Företagarna ska utan dröjsmål till 
myndigheten anmäla föremålet för varje 
undersökning som beställts för att ligga till 
grund för en framtida ansökan om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Registret ska 
förvaltas av myndigheten.

undersökningar som beställts av företagare 
för att erhålla ett godkännande eller en 
förnyelse enligt unionens 
livsmedelslagstiftning inrättas härmed. 
Företagarna ska utan dröjsmål till 
myndigheten anmäla föremålet för varje 
undersökning som beställts inom EU för 
att ligga till grund för en framtida ansökan 
om godkännande eller förnyelse enligt 
unionens livsmedelslagstiftning. Registret 
ska förvaltas av myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 284
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett unionsregister över 
undersökningar som beställts av företagare 
för att erhålla ett godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning inrättas 
härmed. Företagarna ska utan dröjsmål till 
myndigheten anmäla föremålet för varje 
undersökning som beställts för att ligga till 
grund för en framtida ansökan om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Registret ska 
förvaltas av myndigheten.

1. Ett unionsregister över 
undersökningar som beställts av företagare 
för att erhålla ett godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning inrättas 
härmed. Företagarna ska utan dröjsmål till 
myndigheten anmäla föremålet och viktiga 
forskningsfrågor för varje undersökning 
som beställts för att ligga till grund för en 
framtida ansökan om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning. Registret 
ska förvaltas av myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 285
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett unionsregister över 
undersökningar som beställts av företagare 
för att erhålla ett godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning inrättas 
härmed. Företagarna ska utan dröjsmål till 
myndigheten anmäla föremålet för varje 
undersökning som beställts för att ligga till 
grund för en framtida ansökan om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Registret ska 
förvaltas av myndigheten.

1. Ett unionsregister över 
undersökningar som beställts av företagare 
för att i samband med ett godkännande 
som de söker enligt unionens 
livsmedelslagstiftning inrättas härmed. 
Företagarna ska utan dröjsmål till 
myndigheten anmäla föremålet för varje 
undersökning som avser en framtida 
ansökan om godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Registret ska 
förvaltas av myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 286
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Anmälningsskyldigheten enligt 
punkt 1 gäller även för de 
unionslaboratorier som genomför dessa
undersökningar.

2. Anmälningsskyldigheten enligt 
punkt 1 gäller även för alla institutioner 
som genomför undersökningarna, inklusive 
laboratorier, institut eller universitet.

Or. en

Ändringsförslag 287
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Uppgifter från ett test som beställts 
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men inte registrerats får inte användas i 
en riskbedömning.

Or. en

Motivering

Bestämmelse som säkerställer att sökanden inte kommer att plocka ut de bästa 
forskningsresultaten, men alla kommer att vara kända och tillgängliga och möjliggöra en 
fullständig bedömning.

Ändringsförslag 288
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Ämnesområdet ska inte godkännas 
såvida inte alla uppgifter från alla 
registrerade studier har lämnats in.

Or. en

Ändringsförslag 289
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De anmälda uppgifterna ska endast
offentliggöras i samband med att en 
motsvarande ansökan om godkännande har 
mottagits och efter det att myndigheten har 
beslutat om utlämnande av de åtföljande 
undersökningarna enlighet med artikel 38 
och artiklarna 39–39f.

3. Den anmälda informationen ska 
offentliggöras på ett strukturerat sätt på 
en särskild sida på byråns webbplats i ett 
offentligt register i samband med att en 
motsvarande ansökan om godkännande har 
mottagits och omedelbart efter det att 
myndigheten har beslutat om utlämnande 



PE627.781v01-00 146/150 AM\1162805SV.docx

SV

av de åtföljande undersökningarna i 
enlighet med artikel 38 och artiklarna 39–
39f. Offentliggörandet ska alltid innehålla 
namnen på studiernas författare, utom för 
fysiska personer som är involverade i 
tester på ryggradsdjur. Den anmälda 
informationen ska offentliggöras på ett 
strukturerat sätt på en särskild sida på 
byråns webbplats i ett offentligt register i 
samband med att en motsvarande 
ansökan om godkännande har mottagits 
och omedelbart efter det att myndigheten 
har beslutat om utlämnande av de 
åtföljande undersökningarna enlighet 
med artikel 38 och artiklarna 39–39f. 
Publikationen ska alltid innehålla 
namnen på studiernas författare, utom för 
fysiska personer som är involverade i 
tester på ryggradsdjur.

Or. en

Motivering

Europeiska ombudsmannens rekommendation: Det innebär att forskare genom att kopiera 
experiment och allmänheten kan kontrollera om det finns några intressekonflikter.

Ändringsförslag 290
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De anmälda uppgifterna ska endast 
offentliggöras i samband med att en 
motsvarande ansökan om godkännande har 
mottagits och efter det att myndigheten 
har beslutat om utlämnande av de 
åtföljande undersökningarna enlighet 
med artikel 38 och artiklarna 39–39f.

3. De anmälda uppgifterna ska endast 
offentliggöras i samband med att en 
motsvarande ansökan om godkännande har 
mottagits.

Or. en
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Ändringsförslag 291
Renate Sommer

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De anmälda uppgifterna ska endast 
offentliggöras i samband med att en 
motsvarande ansökan om godkännande har 
mottagits och efter det att myndigheten har 
beslutat om utlämnande av de åtföljande 
undersökningarna enlighet med artikel 38 
och artiklarna 39–39f.

3. De anmälda uppgifterna ska endast 
offentliggöras i samband med att en 
motsvarande ansökan om godkännande har 
mottagits och efter det att myndigheten har 
beslutat om utlämnande av de åtföljande 
undersökningarna och offentliggjort sitt 
utkast till vetenskapligt yttrande i enlighet 
med artikel 38 och artiklarna 39–39f.

Or. en

Ändringsförslag 292
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om myndigheten begär och mottar 
ytterligare uppgifter av en sökande, ska 
dessa uppgifter, märkta som sådana, 
också införas i unionsregistret och vara 
tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse har lagts till enligt ombudsmannens rekommendation för att undvika all 
offentlig uppfattning om att filen är ofullständig.
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Ändringsförslag 293
Anja Hazekamp

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndigheten ska i sina interna 
regler fastställa bestämmelser för den 
praktiska tillämpningen av de 
anmälningsskyldigheter som fastställs i 
punkterna 1 och 2, inklusive 
konsekvenserna av bristande efterlevnad av 
anmälningsskyldigheten. Dessa 
bestämmelser ska dock vara förenliga med 
denna förordning och andra särrättsakter 
inom unionens livsmedellagstiftning.

4. Myndigheten ska i sina interna 
regler fastställa bestämmelser för den 
praktiska tillämpningen av de 
anmälningsskyldigheter som fastställs i 
punkterna 1 och 2, inklusive 
konsekvenserna av bristande efterlevnad av 
anmälningsskyldigheten. Dessa 
bestämmelser ska dock vara förenliga med 
denna förordning och andra särrättsakter 
inom unionens livsmedellagstiftning. I 
syfte att söka ett godkännande enligt EU: 
s livsmedelslagstiftning får företagare 
förlita sig endast på undersökningar som 
de och unionens laboratorier 
vederbörligen har anmält till 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 294
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Myndigheten ska i sina interna 
regler fastställa bestämmelser för den 
praktiska tillämpningen av de 
anmälningsskyldigheter som fastställs i 
punkterna 1 och 2, inklusive 
konsekvenserna av bristande efterlevnad 

4. Myndigheten ska i sina interna 
bestämmelser fastställa de praktiska 
arrangemangen för genomförandet av 
anmälningsskyldigheterna enligt punkterna 
1 och 2. Dessa bestämmelser ska dock vara
förenliga med denna förordning och andra 
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av anmälningsskyldigheten. Dessa 
bestämmelser ska dock vara förenliga med 
denna förordning och andra särrättsakter 
inom unionens livsmedellagstiftning.

särrättsakter inom unionens 
livsmedelslagstiftning.

Or. en

Motivering

Konsekvenser av bristande efterlevnad av anmälningsskyldigheten bör inte överlåtas till 
interna regler. Det bör regleras i den grundläggande akten (se ändringsförslag nedan).

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

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska genom en 
delegerad rättsakt fastställa sanktioner för 
överträdelser av 
rapporteringsskyldigheten.

Or. en

Ändringsförslag 296
Martin Häusling

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 4
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 32b – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Bristande efterlevnad av 
anmälningsskyldigheten ska leda till 
avslag på det godkännande som söks.

Or. en
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Motivering

Den bristande överensstämmelse med de formella kraven i förordningen bör naturligtvis leda 
till att sökandens ansökan avslås.


	1162805SV.docx

