
 

AM\1171408DA.docx  PE631.553v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

5.12.2018 A8-0417/132 

Ændringsforslag  132 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Betragtning 25 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(25)  Det er derfor nødvendigt at styrke 

åbenheden i risikovurderingsprocessen på 

en proaktiv måde. Der bør sikres offentlig 

adgang til alle videnskabelige data og 

oplysninger til støtte for anmodninger om 

godkendelse i henhold til EU-

fødevarelovgivningen samt andre 

anmodninger om videnskabelige resultater 

så tidligt som muligt i 

risikovurderingsprocessen. Denne proces 

bør dog ikke berøre eksisterende 

intellektuelle ejendomsrettigheder eller 

bestemmelser i EU-fødevarelovgivningen, 

der beskytter den investering, som 

produktudviklere foretager i forbindelse 

med indsamling af oplysninger og data til 

støtte for relevante ansøgninger om 

godkendelser.  

(25)  Det er derfor nødvendigt at styrke 

åbenheden i risikovurderingsprocessen på 

en proaktiv måde. Der bør sikres offentlig 

adgang til alle videnskabelige data og 

oplysninger til støtte for anmodninger om 

godkendelse i henhold til EU-

fødevarelovgivningen samt andre 

anmodninger om videnskabelige resultater. 

Denne proces bør dog ikke berøre 

eksisterende intellektuelle 

ejendomsrettigheder eller bestemmelser i 

EU-fødevarelovgivningen, der beskytter 

den investering, som produktudviklere 

foretager i forbindelse med indsamling af 

oplysninger og data til støtte for relevante 

ansøgninger om godkendelser. 

Or. en 

Begrundelse 

Offentliggørelsen af oplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen af autoritetens 

videnskabelige udtalelser tager hensyn til både aktindsigten og beskyttelsen af investeringer 

og intellektuel ejendomsret. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Ændringsforslag  133 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EF) nr. 178/2002 

Artikel 32 b – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Oplysningerne i underretningen 

offentliggøres kun, hvis der er modtaget en 

dertilhørende ansøgning om godkendelse, 

og efter at autoriteten har truffet afgørelse 

om videregivelse af de ledsagende 

undersøgelser i overensstemmelse med 

artikel 38 og artikel 39-39f. 

3. Oplysningerne i underretningen 

offentliggøres kun, hvis der er modtaget en 

dertilhørende ansøgning om godkendelse, 

og efter at autoriteten har truffet afgørelse 

om videregivelse af de ledsagende 

undersøgelser og offentliggjort sit udkast 

til videnskabelig udtalelse i 

overensstemmelse med artikel 38 og artikel 

39-39f. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Ændringsforslag  134 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 178/2002 

Artikel 38 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) videnskabelige data, undersøgelser 

og andre oplysninger til støtte for 

ansøgninger om godkendelse i henhold til 

EU-fødevarelovgivningen, herunder 

supplerende oplysninger fra ansøgere, 

samt andre videnskabelige data og 

oplysninger til støtte for anmodninger fra 

Europa-Parlamentet, Kommissionen og 

medlemsstaterne om videnskabelige 

resultater, herunder videnskabelige 

udtalelser, idet der tages hensyn til 

beskyttelse af fortrolige oplysninger og 

beskyttelse af personoplysninger i 

overensstemmelse med artikel 39-39f 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Der er behov for en bedre strukturering af artiklen. Ordføreren laver en inddeling i 

a) oplysninger, der umiddelbart skal offentliggøres, og b) oplysninger, der først skal 

offentliggøres på tidspunktet for vedtagelsen af EFSA's videnskabelige udtalelser. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Ændringsforslag  135 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 178/2002 

Artikel 38 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) de oplysninger, som er grundlag 

for dens videnskabelige resultater, 

herunder videnskabelige udtalelser, idet 

der tages hensyn til beskyttelse af 

fortrolige data og beskyttelse af 

personoplysninger i overensstemmelse 

med artikel 39-39f 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Der er behov for en bedre strukturering af artiklen. Ordføreren laver en inddeling i 

a) oplysninger, der umiddelbart skal offentliggøres, og b) oplysninger, der først skal 

offentliggøres på tidspunktet for vedtagelsen af EFSA's videnskabelige udtalelser. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Ændringsforslag  136 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 178/2002 

Artikel 38 – stk. 1 – litra i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) rådgivning ydet af autoriteten til 

potentielle ansøgere i fasen forud for 

indgivelsen i henhold til artikel 32a og 

32c. 

udgår  

Or. en 

Begrundelse 

Der er behov for en bedre strukturering af artiklen. Ordføreren laver en inddeling i 

a) oplysninger, der umiddelbart skal offentliggøres, og b) oplysninger, der først skal 

offentliggøres på tidspunktet for vedtagelsen af EFSA's videnskabelige udtalelser.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Ændringsforslag  137 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (ny) 

Forordning (EF) nr. 178/2002 

Artikel 38 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a) Følgende artikel 38a indsættes: 

 "Artikel 38a 

 I overensstemmelse med EFSA's 

retningslinjer for høringer, der skal skabe 

større gennemsigtighed omkring 

risikovurderingen, følger myndigheden en 

tretrinsprocedure. Først offentliggør 

autoriteten et udkast til videnskabelig 

udtalelse. 

 På tidspunktet for offentliggørelsen af 

udkastet til videnskabelig udtalelse 

offentliggør autoriteten desuden følgende 

oplysninger: 

 a) videnskabelige data, undersøgelser 

og andre oplysninger til støtte for 

ansøgninger om godkendelse i henhold til 

EU-fødevarelovgivningen, herunder 

supplerende oplysninger fra ansøgere, 

samt andre videnskabelige data og 

oplysninger til støtte for anmodninger fra 

Europa-Parlamentet, Kommissionen og 

medlemsstaterne om videnskabelige 

udtalelser, idet der tages hensyn til 

beskyttelse af fortrolige oplysninger og 

beskyttelse af personoplysninger i 

overensstemmelse med artikel 39-39f 
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 b)  den fuldstændige ansøgning, idet 

der tages hensyn til beskyttelsen af 

fortrolige oplysninger og beskyttelsen af 

personoplysninger i overensstemmelse 

med artikel 39-39f 

 c)  de oplysninger, som er grundlag 

for dens videnskabelige resultater, 

herunder videnskabelige udtalelser, idet 

der tages hensyn til beskyttelse af 

fortrolige data og beskyttelse af 

personoplysninger i overensstemmelse 

med artikel 39-39f 

 d)  oplysninger om 

rådgivningssamtaler, som autoriteten har 

haft med ansøgere forud for indgivelse af 

ansøgningen i henhold til artikel 32a og 

32c. 

 Efter offentliggørelsen af udkastet til 

udtalelse skal myndigheden inden for seks 

uger foretage en høring af interesserede 

parter og offentligheden om 

undersøgelser til støtte for ansøgninger 

om godkendelse for at fastslå, om der 

foreligger andre relevante videnskabelige 

data eller undersøgelser om emnet for 

ansøgningen om godkendelse. 

Resultaterne af høringen, herunder 

kommentarerne fra de interesserede 

parter, offentliggøres i en teknisk rapport, 

der er vedføjet autoritetens endelige 

videnskabelige udtalelse. I sin afsluttende 

videnskabelige udtalelse angiver 

myndigheden, hvordan de kommentarer, 

som de interesserede parter har fremsat, 

er blevet håndteret." 

Or. en 

Begrundelse 

Forslagsstilleren foreslår en tretrinsprocedure for at skabe større gennemsigtighed omkring 

risikovurderingsproceduren på grundlag af de retningslinjer om EFSA-høringer, som 

myndigheden allrede bruger for stoffer, der ikke er omfattet af en officiel 

ansøgningsprocedure (f.eks. aspartam, bisphenol A, koffein). Ved hjælp af denne 

fremgangsmåde sikres der en passende afbalancering af behovet for at beskytte ansøgernes 
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kommercielle interesser i forhold til behovet for at skabe større gennemsigtighed, synlighed 

og åbenhed i risikovurderingen over for de interesserede parter. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Ændringsforslag  138 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 178/2002 

Artikel 39b – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a)  offentliggør straks den 

ikkefortrolige udgave, som ansøgeren har 

fremlagt  

udgår  

Or. en 

Begrundelse 

Videnskabelige data og undersøgelser samt andre oplysninger til støtte for ansøgninger om 

godkendelse bør først offentliggøres, når autoriteten har offentliggjort sine videnskabelige 

resultater. Ellers vil der være en risiko for, at konkurrenter får adgang til oplysninger om 

innovative produktidéer eller fremstillingsprocesser. Desuden er der ellers risiko for politisk 

indblanding i processen med risikovurderingen. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Ændringsforslag  139 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 178/2002 

Artikel 39b – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) underretter ansøgeren skriftligt om 

sin hensigt om at videregive oplysninger 

og begrundelsen herfor, inden autoriteten 

formelt træffer en beslutning om 

anmodningen om fortrolig behandling. 

Hvis ansøgeren er uenig i autoritetens 

vurdering, kan ansøgeren fremføre sine 

synspunkter eller trække sin ansøgning 

tilbage inden for to uger fra den dato, hvor 

vedkommende blev underrettet om 

autoritetens holdning 

c) underretter ansøgeren skriftligt om 

sin hensigt om at videregive oplysninger 

og begrundelsen herfor, inden autoriteten 

formelt træffer en beslutning om 

anmodningen om fortrolig behandling. 

Hvis ansøgeren er uenig i autoritetens 

vurdering, kan ansøgeren fremføre sine 

synspunkter eller trække sin ansøgning 

tilbage inden for en måned fra den dato, 

hvor vedkommende blev underrettet om 

autoritetens holdning 

Or. en 

Begrundelse 

Ansøgerne skal i så fald først skaffe sig juridisk vished om, hvorvidt den planlagte 

offentliggørelse af data griber ind i følsomme forretningshemmeligheder. Især små og 

mellemstore virksomheder, som ikke har en juridisk afdeling, har i den forbindelse brug for 

mere tid. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Ændringsforslag  140 

Renate Sommer 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Gennemsigtigheden og bæredygtigheden af EU's risikovurdering i fødevarekæden 

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

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 178/2002 

Artikel 39b – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) offentliggør eventuelle yderligere 

data og oplysninger, for hvilke 

anmodningen om fortrolighed ikke er 

blevet accepteret som berettiget, tidligst to 

uger efter at ansøgeren er blevet 

underrettet om beslutningen til 

sagsøgeren i henhold til litra d). 

e) offentliggør kun ikkefortrolige data 

og oplysninger om ansøgningen, når der 

er truffet en endelig afgørelse med hensyn 

til anmodningen om fortrolighed i henhold 

til denne artikel, og autoriteten har 

offentliggjort sit udkast til videnskabelig 

udtalelse i overensstemmelse med artikel 

38. Hvis en ansøger trækker sin 

ansøgning om godkendelse i henhold til 

artikel 39, litra c), tilbage, fordi den 

planlagte offentliggørelse af oplysninger 

fra autoritetens side efter ansøgerens 

mening er for omfattende, undlader 

autoriteten, Kommissionen og 

medlemsstaterne at offentliggøre 

eventuelle oplysninger om ansøgningen 

om godkendelse. 

Or. en 

Begrundelse 

Videnskabelige data og undersøgelser og andre oplysninger til støtte for ansøgninger bør 

først frigives offentligt, når autoriteten offentliggør sit udkast til videnskabelig udtalelse i 

overensstemmelse med artikel 

 

 


