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5.12.2018 A8-0417/141 

Tarkistus  141 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

39 artikla – 2 kohta – johdantokappale 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. 

 Elintarviketurvallisuusviranomaine

n voi hyväksyä vain seuraavien tietojen 

luottamuksellisen käsittelyn, jos niiden 

paljastamisen voidaan katsoa 

todennettavissa olevien syiden perusteella 

vahingoittavan merkittävästi asianomaisia 

etuja: 

2.

 Elintarviketurvallisuusviranomaine

n hyväksyy vain seuraavien tietojen 

luottamuksellisen käsittelyn, jos niiden 

paljastamisen katsotaan vahingoittavan 

merkittävästi asianomaisia etuja, ellei 

toisin todisteta: 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa käännetään todistustaakka sellaisten tiettyjen keskeisten tietojen 

osalta, joiden on jo pitkään katsottu kuuluvan luottamuksellisiin liiketoimintatietoihin unionin 

elintarvikelainsäädäntöön kuuluvassa EU:n alakohtaisessa lainsäädännössä. Ehdotuksessa ei 

anneta selitystä tähän merkittävään muutokseen. Tämä perusteeton kääntäminen olisi 

korjattava. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Tarkistus  142 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

39 d artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Komission ja jäsenvaltioiden on 

toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta 

niiden unionin elintarvikelainsäädännön 

nojalla saamia tietoja, joiden osalta on 

pyydetty luottamuksellista käsittelyä, ei 

julkaista ennen kuin 

elintarviketurvallisuusviranomainen on 

tehnyt luottamuksellista käsittelyä 

koskevan päätöksen ja siitä on tullut 

lopullinen. Komission ja jäsenvaltioiden 

on toteutettava myös tarvittavat 

toimenpiteet, jotta tietoja, joiden osalta 

elintarviketurvallisuusviranomainen on 

hyväksynyt luottamuksellisen käsittelyn, ei 

julkaista. 

2. Komission ja jäsenvaltioiden on 

toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta 

niiden unionin elintarvikelainsäädännön 

nojalla saamia tietoja, joiden osalta on 

pyydetty luottamuksellista käsittelyä, ei 

julkaista ennen kuin 

elintarviketurvallisuusviranomainen on 

tehnyt luottamuksellista käsittelyä 

koskevan päätöksen ja julkaissut 

tieteellisen lausuntonsa luonnoksen 

38 artiklan mukaisesti. Komission ja 

jäsenvaltioiden on toteutettava myös 

tarvittavat toimenpiteet, jotta tietoja, joiden 

osalta elintarviketurvallisuusviranomainen 

on hyväksynyt luottamuksellisen 

käsittelyn, ei julkaista. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Tarkistus  143 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

39 e artikla – 2 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, sellaisten luonnollisten 

henkilöiden nimien ja osoitteiden 

julkaisemisen, jotka osallistuvat 

selkärankaisilla eläimillä tehtyyn 

testaukseen tai toksikologisten tietojen 

hankkimiseen, katsotaan vahingoittavan 

merkittävästi näiden luonnollisten 

henkilöiden yksityisyyttä ja 

koskemattomuutta, eikä niitä julkaista, ellei 

se ole välttämätöntä erittäin tärkeän 

yleisen edun vuoksi. 

2. Sen estämättä, mitä 1 kohdassa 

säädetään, sellaisten luonnollisten 

henkilöiden nimien ja osoitteiden 

julkaisemisen, jotka osallistuvat 

selkärankaisilla eläimillä tehtyyn 

testaukseen tai toksikologisten tietojen 

hankkimiseen, katsotaan vahingoittavan 

merkittävästi näiden luonnollisten 

henkilöiden yksityisyyttä ja 

koskemattomuutta, eikä niitä julkaista. 

Or. en 

Perustelu 

Tämä osa olisi poistettava, koska käsitettä ”ylivoimainen yleinen etu” ei ole määritelty. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Tarkistus  144 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta 

Asetus (EY) N:o 178/2002 

39 artikla – 3 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

3. Edellä olevassa 2 kohdassa 

tarkoitettua tietojen luetteloa sovelletaan 

rajoittamatta unionin alakohtaisen 

elintarvikelainsäädännön soveltamista. 

3. Edellä olevassa 2 kohdassa 

tarkoitettu tietojen luettelo ei estä 

luottamuksellista käsittelyä koskevan 

pyynnön jättämistä muiden sellaisten 
tietojen osalta, jotka eivät kuulu 

kyseisessä kohdassa tarkoitetun 

luottamuksellisuusolettaman piiriin, ja 

sitä sovelletaan rajoittamatta unionin 

alakohtaisen elintarvikelainsäädännön 

soveltamista. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa rajoitetaan tiedot, joita voidaan pyytää käsittelemään 

luottamuksellisena, tyhjentävään luetteloon tiedoista. Sen seurauksena 

elintarviketurvallisuusviranomainen ei voi enää ottaa huomioon kunkin tapauksen yksittäisiä 

olosuhteita tehdessään julkistamista koskevia päätöksiä. Tämä on vastoin Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annettua 

asetusta (EY) N:o 1049/2001, jota sovelletaan myös elintarviketurvallisuusviranomaisen 

hallussa oleviin asiakirjoihin. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Tarkistus  145 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta 

Direktiivi 2001/18/EY 

28 artikla – 4 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

4. Jos asiaankuuluvaa tiedekomiteaa 

kuullaan 1 kohdan nojalla, sen on 

julkaistava ilmoittajan/hakijan toimittama 

ilmoitus/hakemus, sitä koskevat tukevat 

tiedot ja muut täydentävät tiedot sekä 

antamansa tieteelliset lausunnot asetuksen 

(EY) N:o 178/2002 38 ja 39–39 f artiklan, 

joita sovelletaan soveltuvin osin, ja tämän 

direktiivin 25 artiklan mukaisesti.”. 

4. Jos asiaankuuluvaa tiedekomiteaa 

kuullaan 1 kohdan nojalla, sen on 

julkaistava ilmoittajan/hakijan toimittama 

ilmoitus/hakemus, sitä koskevat tukevat 

tiedot ja muut täydentävät tiedot samaan 

aikaan tieteellisten lausuntojensa 

luonnosten kanssa asetuksen (EY) 

N:o 178/2002 38 ja 39–39 f artiklan, joita 

sovelletaan soveltuvin osin, ja tämän 

direktiivin 25 artiklan mukaisesti.”. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Tarkistus  146 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1829/2003 

29 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. EFSA julkaisee hakijan 

toimittaman lupahakemuksen, sitä 

koskevat tukevat tiedot ja muut täydentävät 

tiedot sekä antamansa tieteelliset lausunnot 

ja direktiivin 2001/18/EY 4 artiklassa 

tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 

lausunnot asetuksen (EY) N:o 178/2002 

38, 39–39 f ja 40 artiklan mukaisesti ja 

ottaen huomioon tämän asetuksen 30 

artiklan. 

1. EFSA julkaisee samanaikaisesti 

tieteellisen lausuntonsa luonnoksen 

kanssa hakijan toimittaman 

lupahakemuksen, sitä koskevat tukevat 

tiedot ja muut täydentävät tiedot sekä 

antamansa tieteelliset lausunnot ja 

direktiivin 2001/18/EY 4 artiklassa 

tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten 

lausunnot asetuksen (EY) N:o 178/2002 

38, 39–39 f ja 40 artiklan mukaisesti ja 

ottaen huomioon tämän asetuksen 30 

artiklan. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Tarkistus  147 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta 

Asetus (EY) N:o 1831/2003 

7 artikla – 2 kohta – c alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

c) julkaisee hakemuksen ja hakijan 

toimittamat tiedot 18 artiklan mukaisesti.”; 

c) julkaisee hakemuksen ja hakijan 

toimittamat tiedot samaan aikaan kuin 

viranomainen julkaisee luonnoksensa 

tieteelliseksi lausunnoksi 18 artiklan 

mukaisesti .”; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Tarkistus  148 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 1831/2003 

18 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Viranomainen julkaisee hakijan 

toimittaman hyväksyntää koskevan 

hakemuksen, sitä koskevat tukevat tiedot ja 

muut täydentävät tiedot sekä antamansa 

tieteelliset lausunnot asetuksen (EY) N:o 

178/2002 38, 39–39 f ja 40 artiklan 

mukaisesti, joita sovelletaan soveltuvin 

osin. 

1. Viranomainen julkaisee hakijan 

toimittaman hyväksyntää koskevan 

hakemuksen, sitä koskevat tukevat tiedot ja 

muut täydentävät tiedot samaan aikaan 

tieteellisten lausuntojensa luonnosten 

kanssa asetuksen (EY) N:o 178/2002 38, 

39–39 f ja 40 artiklan mukaisesti, joita 

sovelletaan soveltuvin osin. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Tarkistus  149 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta 

Asetus (EY) N:o 2065/2003 

7 artikla – 2 kohta – c alakohta – ii alakohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

ii) julkaisee hakijan toimittaman 

hakemuksen, sitä koskevat tukevat tiedot ja 

muut täydentävät tiedot 14 ja 15 artiklan 

mukaisesti.”; 

ii) julkaisee hakijan toimittaman 

hakemuksen, sitä koskevat tukevat tiedot ja 

muut täydentävät tiedot tieteellisen 

lausuntonsa luonnoksen julkaisemisen 

yhteydessä 14 ja 15 artiklan mukaisesti.”; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Tarkistus  150 

Renate Sommer 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys 

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

Ehdotus asetukseksi 

5 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EY) N:o 2065/2003 

14 artikla – 1 kohta 

 

Komission teksti Tarkistus 

1. Viranomainen julkaisee hakijan 

toimittaman hyväksyntää koskevan 

hakemuksen, sitä koskevat tukevat tiedot ja 

muut täydentävät tiedot sekä antamansa 

tieteelliset lausunnot asetuksen (EY) N:o 

178/2002 38, 39–39 f ja 40 artiklan 

mukaisesti.”; 

1. Viranomainen julkaisee hakijan 

toimittaman hyväksyntää koskevan 

hakemuksen, sitä koskevat tukevat tiedot ja 

muut täydentävät tiedot samaan aikaan 

tieteellisten lausuntojensa luonnosten 

kanssa asetuksen (EY) N:o 178/2002 38, 

39–39 f ja 40 artiklan mukaisesti.”; 

Or. en 

 

 


