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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden framhåller följande:

– Det är av avgörande betydelse för EU-medborgarna att de livsmedel som finns 
tillgängliga på marknaden är säkra och uppfyller höga säkerhetsstandarder.

– Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har en viktig roll att spela, 
särskilt när det gäller att förse kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna med 
vetenskaplig rådgivning.

– Kommissionens förslag om en uppdatering av den allmänna livsmedelslagstiftningen är 
välkommen, särskilt när det gäller förtydligande av insynsreglerna för riskbedömning 
och ökad tillförlitlighet, objektivitet och oberoende för studier som EFSA använder i sin 
riskbedömning.

– Det måste skapas förutsättningar för EU-medborgarnas fulla förtroende för EU:s byråer 
och myndigheter, såsom Efsa, och förtroendet kan bara uppnås och upprätthållas genom 
tillämpning av klara och tydliga regler och metoder.

– Efsa måste få ökad kapacitet för att kunna uppnå en hög nivå av vetenskaplig 
specialisering inom sina olika arbetsområden. 

– I olika sammanhang och så även här måste beslut fattas på grundval av bästa 
tillgängliga vetenskapliga kunskap, och det är viktigt att Efsa får ökad kapacitet genom 
att erkända forskare tar plats i dess vetenskapliga paneler.

– En riskbedömning kan endast genomföras snabbt om det finns en övergripande och 
effektiv strategi för riskkommunikation, där alla parter deltar under hela riskanalysen, 
och om det förekommer en öppen dialog.

– Det är oroande att fiskerinäringen, och i synnerhet vattenbruket, inte nämns i detta 
förslag till förordning. Fiskeriprodukter är en av de största och hälsosammaste källorna 
till animaliskt protein. EU är världens största marknad och konsument av dessa 
livsmedel, och importerar i dag 68 % av dessa produkter från tredjeländer.

– Fiskeriprodukter är mycket viktiga som livsmedelskälla och har även varit föremål för 
ett vetenskapligt utlåtande, ”Food from the Oceans”, som högnivågruppen för 
vetenskaplig rådgivning lade fram för kommissionen i november 2017.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 
ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Inga genetiskt modifierade 
organismer bör avsiktligt släppas ut i 
miljön eller släppas ut på marknaden, 
som eller i produkter, i strid mot 
försiktighetsprincipen och utan att det 
finns vetenskaplig kunskap om 
konsekvenserna för de berörda områdena 
(miljön, hälsan, den biologiska 
mångfalden osv.).

Ändringsförslag 2

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 därför lämpligt att 
inkludera företrädare för samtliga 
medlemsstater samt företrädare för 
civilsamhället och industrin i 
myndighetens styrelse, samtidigt som det 
föreskrivs att dessa företrädare i synnerhet 
bör ha erfarenhet av riskbedömning.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
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Artikel 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.

Ändringsförslag 4

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Två ledamöter och suppleanter som 
utses av kommissionen och som företräder 
denna, med rösträtt.

a) Två ledamöter och två suppleanter 
som utses av kommissionen och som
företräder denna, med rösträtt.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 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.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 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 

c) Sex ledamöter med rösträtt som 
företräder det civila samhället och 
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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 
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.

livsmedelsbranschen, nämligen en från 
konsumentorganisationer, en från icke-
statliga miljöorganisationer, en från 
jordbrukarorganisationer, en från fiskeri-
och vattenbruksorganisationer, en från
jordbrukskemikalieindustrin och en från 
livsmedelsindustrin. 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.

Motivering

Tillverkare av GMO och växtskyddsmedel å ena sidan och tillverkare av livsmedel och 
tillsatser å andra sidan har intressen som skiljer sig åt. Likaså jordbruk och fiske/vattenbruk. 
Det bör också finnas en företrädare för fiskeri- och vattenbruksorganisationer i styrelsen. Av 
denna anledning bör också två separata personer som företräder industrin ingå i styrelsen.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionens experter ska utföra 
kontroller, inbegripet revisioner, för att 
försäkra sig om att 
provningsanläggningarna uppfyller 
relevanta standarder för att utföra tester 
och undersökningar som lämnas in till 
myndigheten som en del av en ansökan om 
godkännande enligt unionens 
livsmedelslagstiftning. Dessa kontroller 
ska organiseras i samarbete med de 

Kommissionens experter på kontoret för 
livsmedels- och veterinärfrågor ska utföra 
kontroller, inbegripet revisioner, för att 
försäkra sig om att 
provningsanläggningarna i EU och i 
tredjeländer uppfyller relevanta standarder 
för att utföra tester och undersökningar 
som lämnas in till myndigheten som en del 
av en ansökan om godkännande enligt 
unionens livsmedelslagstiftning. Dessa 
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behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna.

kontroller ska organiseras i samarbete med 
de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna eller de berörda 
tredjeländerna.

Motivering

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor ansvarar för effektiva kontrollsystem och 
bedömer efterlevnaden av EU:s standarder inom EU och i tredjeländer som exporterar till 
EU. Detta sker främst genom att kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor genomför 
inspektioner i medlemsstaterna och i de tredjeländer som exporterar till EU.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 178/2002
Artikel 39e – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Trots vad som sägs i punkt 1, ska 
utlämnandet av namn och adresser till 
fysiska personer som är involverade i tester 
på ryggradsdjur eller erhållandet av 
toxikologisk information anses orsaka 
betydande skada för dessa personers 
privatliv och integritet och får inte 
offentliggöras, såvida det inte finns ett 
övervägande allmänt intresse.

2. Trots vad som sägs i punkt 1, ska 
utlämnandet av namn och adresser till 
fysiska personer som är involverade i tester 
eller erhållandet av toxikologisk 
information anses orsaka betydande skada 
för dessa personers privatliv och integritet 
och får inte offentliggöras, såvida det inte 
finns ett övervägande allmänt intresse.
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