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5.12.2018 A8-0417/141 

Ændringsforslag  141 

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. 6 

Forordning (EF) nr. 178/2002 

Artikel 39 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Autoriteten må kun acceptere at 

yde fortrolig behandling i forbindelse med 

følgende oplysninger, hvis videregivelse 

kan anses for at være til væsentlig skade 

for de berørte interesser, hvilket der er 

fremlagt en verificerbar begrundelse for: 

2. Autoriteten accepterer at yde 

fortrolig behandling i forbindelse med 

følgende oplysninger, hvis videregivelse 

anses for at være til væsentlig skade for de 

berørte interesser, medmindre der er bevis 

for, at dette ikke er tilfældet: 

Or. en 

Begrundelse 

I Kommissionens forslag omvendes bevisbyrden for visse centrale oplysninger, som længe har 

været anerkendt som værende fortrolige forretningsoplysninger ("CBI"), og som i EU's 

sektorlovgivning hører under EU's fødevarelovgivning. Det gøres, uden at der gives en 

forklaring på denne væsentlige ændring. Denne ubegrundede omvendte bevisbyrde bør 

korrigeres. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Ændringsforslag  142 

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 39 f – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen og medlemsstaterne 

træffer de nødvendige foranstaltninger for 

at sikre, at de oplysninger, som de 

modtager i henhold til EU-

fødevarelovgivningen, og for hvilke der er 

anmodet om fortrolig behandling, ikke 

offentliggøres, inden autoriteten har truffet 

en beslutning om anmodningen om 

fortrolig behandling, og denne beslutning 

er blevet endelig. Kommissionen og 

medlemsstaterne træffer også de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

oplysninger, som autoriteten har besluttet 

skal behandles fortroligt, ikke 

offentliggøres. 

2. Kommissionen og medlemsstaterne 

træffer de nødvendige foranstaltninger for 

at sikre, at de oplysninger, som de 

modtager i henhold til EU-

fødevarelovgivningen, og for hvilke der er 

anmodet om fortrolig behandling, ikke 

offentliggøres, inden autoriteten har truffet 

en beslutning om anmodningen om 

fortrolig behandling, og dens udkast til 

videnskabelig udtalelse er blevet 

offentliggjort i overensstemmelse med 

artikel 38. Kommissionen og 

medlemsstaterne træffer også de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 

oplysninger, som autoriteten har besluttet 

skal behandles fortroligt, ikke 

offentliggøres. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Ændringsforslag  143 

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 39 e – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Uanset stk. 1 anses videregivelse af 

navn og adresse på fysiske personer, der er 

involveret i forsøg med hvirveldyr eller 

indhentning af toksikologiske oplysninger, 

for at være til væsentlig skade for de 

pågældende fysiske personer privatliv og 

integritet, og disses navn og adresse må 

ikke offentliggøres, medmindre væsentlige 

samfundsinteresser taler herfor. 

2) Uanset stk. 1 anses videregivelse af 

navn og adresse på fysiske personer, der er 

involveret i forsøg med hvirveldyr eller 

indhentning af toksikologiske oplysninger, 

for at være til væsentlig skade for de 

pågældende fysiske personer privatliv og 

integritet, og disses navn og adresse må 

ikke offentliggøres. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne formulering bør udgå, eftersom udtrykket "væsentlige samfundsinteresser" ikke er 

defineret. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Ændringsforslag  144 

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. 6 

Forordning (EF) nr. 178/2002 

Artikel 39 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Listen over de oplysninger, der er 

omhandlet i stk. 2, berører ikke specifik 

EU-fødevarelovgivning. 

3. Listen over de oplysninger, der er 

omhandlet i stk. 2, forhindrer ikke, at der 

indgives en anmodning om fortrolighed 

for andre oplysninger, som ikke er 

omfattet af formodningen om fortrolighed 

i denne artikels stk. 2, og berører ikke 

specifik EU-fødevarelovgivning. 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionens forslag indskrænker de oplysninger, som der kan anmodes om fortrolig 

behandling for, til en udtømmende liste over oplysninger. Det betyder, at der ikke længere er 

mulighed for, at de afgørelser om offentliggørelse, der træffes af EFSA, tager højde for de 

individuelle omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. Dette er i klar modstrid med forordning 

(EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens 

dokumenter, som også gælder for EFSA's dokumenter. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Ændringsforslag  145 

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 2 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2001/18/EF 

Artikel 28 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. "Hvis det relevante videnskabelige 

udvalg høres i henhold til stk. 1, skal det 

offentliggøre anmeldelsen/ansøgningen, 

relevante understøttende oplysninger og 

eventuelle supplerende oplysninger fra 

anmelderen/ansøgeren samt videnskabelige 

udtalelser i overensstemmelse med artikel 

38 og artikel 39-39f i forordning (EF) nr. 

178/2002, som finder tilsvarende 

anvendelse, og artikel 25 i dette direktiv." 

4. "Hvis det relevante videnskabelige 

udvalg høres i henhold til stk. 1, skal det 

offentliggøre anmeldelsen/ansøgningen, 

relevante understøttende oplysninger og 

eventuelle supplerende oplysninger fra 

anmelderen/ansøgeren samtidig med dets 

udkast til videnskabelige udtalelser i 

overensstemmelse med artikel 38 og artikel 

39-39f i forordning (EF) nr. 178/2002, som 

finder tilsvarende anvendelse, og artikel 25 

i dette direktiv." 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Ændringsforslag  146 

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 3 – stk. 1 – nr. 9 

Forordning (EF) nr. 1829/2003 

Artikel 29 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Autoriteten offentliggør 

ansøgningen om tilladelse, relevante 

understøttende oplysninger og eventuelle 

supplerende oplysninger fra ansøgeren 

samt sine videnskabelige udtalelser og 

udtalelser fra de kompetente myndigheder, 

der er omhandlet i artikel 4 i direktiv 

2001/18/EF, i overensstemmelse med 

artikel 38, artikel 39-39f og artikel 40 i 

forordning (EF) nr. 178/2002, idet der 

tages hensyn til artikel 30 i nærværende 

forordning. 

1. Autoriteten offentliggør 

ansøgningen om tilladelse, relevante 

understøttende oplysninger og eventuelle 

supplerende oplysninger fra ansøgeren 

samt sine udtalelser og udtalelser fra de 

kompetente myndigheder, der er omhandlet 

i artikel 4 i direktiv 2001/18/EF, samtidig 

med sit udkast til videnskabelig udtalelse i 

overensstemmelse med artikel 38, artikel 

39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 

178/2002, idet der tages hensyn til artikel 

30 i nærværende forordning, samtidig med 

sin videnskabelige udtalelse. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Ændringsforslag  147 

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 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1831/2003 

Artikel 7 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) sikrer offentlig adgang til 

ansøgningen og alle oplysninger indgivet 

af ansøgeren i overensstemmelse med 

artikel 18." 

c) sikrer offentlig adgang til 

ansøgningen og alle oplysninger indgivet 

af ansøgeren, samtidig med at autoriteten 

offentliggør sit udkast til  videnskabelig 

udtalelse, i overensstemmelse med artikel 

18. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Ændringsforslag  148 

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  – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EF) nr. 1831/2003 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Autoriteten offentliggør 

ansøgningen om godkendelse, relevante 

understøttende oplysninger og eventuelle 

supplerende oplysninger fra ansøgeren 

samt sine videnskabelige udtalelser i 

overensstemmelse med artikel 38, artikel 

39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 

178/2002, som finder tilsvarende 

anvendelse. 

1. Autoriteten offentliggør 

ansøgningen om godkendelse, relevante 

understøttende oplysninger og eventuelle 

supplerende oplysninger fra ansøgeren 

samtidig med sine udkast til 

videnskabelige udtalelser i 

overensstemmelse med artikel 38, artikel 

39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 

178/2002, som finder tilsvarende 

anvendelse. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Ændringsforslag  149 

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 5 – stk. 1 – nr. 1 – litra a 

Forordning (EF) nr. 2065/2003 

Artikel 7 – stk. 2 – litra c – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) sikrer offentlig adgang til 

ansøgningen, alle relevante understøttende 

oplysninger og eventuelle supplerende 

oplysning fra ansøgeren i 

overensstemmelse med artikel 14 og 15." 

ii) sikrer offentlig adgang til 

ansøgningen, alle relevante understøttende 

oplysninger og eventuelle supplerende 

oplysninger fra ansøgeren i 

overensstemmelse med artikel 14 og 15, 

når den offentliggør sit udkast til 

videnskabelig udtalelse." 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Ændringsforslag  150 

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 5 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EF) nr. 2065/2003 

Artikel 14 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Autoriteten offentliggør 

ansøgningen om godkendelse, relevante 

understøttende oplysninger og eventuelle 

supplerende oplysninger fra ansøgeren 

samt sine videnskabelige udtalelser i 

overensstemmelse med artikel 38, artikel 

39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 

178/2002." 

1. Autoriteten offentliggør 

ansøgningen om godkendelse, relevante 

understøttende oplysninger og eventuelle 

supplerende oplysninger fra ansøgeren 

samtidig med sine udkast til 

videnskabelige udtalelser i 

overensstemmelse med artikel 38, artikel 

39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 

178/2002. 

Or. en 

 

 


