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6.12.2018 A8-0417/158 

Amendement  158 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) De studies, met inbegrip van tests, 

die door exploitanten van bedrijven ter 

ondersteuning van aanvragen voor 

vergunningen krachtens de sectorale 

levensmiddelenwetgeving van de Unie 

worden ingediend, zijn doorgaans in 

overeenstemming met internationaal 

erkende beginselen, die een uniforme basis 

bieden voor de kwaliteit ervan, met name 

wat betreft de reproduceerbaarheid van 

resultaten. In sommige gevallen kunnen 

zich echter problemen voordoen met 

betrekking tot de naleving van de 

toepasselijke normen; er zijn daarom 

nationale stelsels ingericht om toe te zien 

op die naleving. Het is passend te zorgen 

voor bijkomende garanties om het grote 

publiek gerust te stellen ten aanzien van de 

kwaliteit van de studies en een verbeterd 

auditsysteem vast te stellen waarbij 

controles door de lidstaten op de 

tenuitvoerlegging van die beginselen door 

de laboratoria die die tests en studies 

uitvoeren, door de Commissie zullen 

geverifieerd. 

(21) De studies, met inbegrip van tests, 

die door exploitanten van bedrijven ter 

ondersteuning van aanvragen voor 

vergunningen krachtens de sectorale 

levensmiddelenwetgeving van de Unie 

worden ingediend, moeten gebaseerd zijn 

op onafhankelijke, collegiaal getoetste 

literatuur of in overeenstemming zijn met 

internationaal erkende beginselen inzake 

normen en goede laboratoriumpraktijk 

(GLP), die een uniforme basis bieden voor 

de kwaliteit ervan, met name wat betreft de 

reproduceerbaarheid van resultaten. In 

sommige gevallen kunnen zich echter 

problemen voordoen met betrekking tot de 

naleving van de toepasselijke normen; er 

zijn daarom nationale stelsels ingericht om 

toe te zien op die naleving. Het is passend 

te zorgen voor bijkomende garanties om 

het grote publiek gerust te stellen ten 

aanzien van de kwaliteit van de studies en 

een verbeterd auditsysteem vast te stellen 

waarbij controles door de lidstaten of derde 

landen, in samenwerking met het 

directoraat Audits en analyse inzake 

gezondheid en voedsel van de Commissie, 

op de tenuitvoerlegging van die beginselen 

door de laboratoria die die tests en studies 

in de Unie en in derde landen uitvoeren, 

door de Commissie zullen worden 

geverifieerd. 
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Or. en 

Motivering 

Dit amendement is gebaseerd op amendement 21 van het ENVI-verslag en leidt tot een 

aanpassing van de woorden in het respectieve artikel (AM 67: "onafhankelijke, collegiaal 

getoetste" in plaats van "wetenschappelijke open" literatuur). 
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6.12.2018 A8-0417/159 

Amendement  159 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter -a (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 28 – lid 4 – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 -a) in lid 4 wordt de inleidende zin als 

volgt gewijzigd: 

 "De wetenschappelijke panels bestaan uit 

onafhankelijke wetenschappers die actief 

onderzoek doen en hun 

onderzoeksresultaten publiceren in 

collegiaal getoetste wetenschappelijke 

tijdschriften."; 

Or. en 

Motivering 

De huidige formulering luidt als volgt: "De wetenschappelijke panels bestaan uit 

onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen." Deze bepaling is noodzakelijk om de 

excellente kwaliteit van de adviezen van de EFSA te waarborgen. Vandaag zijn veel 

"wetenschappelijke deskundigen" ambtenaren die zelden of nooit iets hebben gepubliceerd. 



 

AM\1171405NL.docx  PE631.553v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

6.12.2018 A8-0417/160 

Amendement  160 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 32 sexies bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 ter) Het volgende artikel 32 sexies bis 

wordt ingevoegd: 

 "Artikel 32 sexies bis 

 Veiligheidsonderzoek 

 Veiligheidsonderzoeken van producten die 

onder de opdracht van de EFSA vallen, 

worden gebaseerd op een reeks verplichte 

onderzoeken die door de Autoriteit nader 

worden bepaald. Studies op basis van 

zogenaamde goede laboratoriumpraktijk 

moeten worden aangevuld en geverifieerd 

aan de hand van ander, onafhankelijk 

onderzoek.". 

Or. en 

Motivering 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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6.12.2018 A8-0417/161 

Amendement  161 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 32 sexies 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd het feit dat aanvragers van 

vergunningen krachtens de 

levensmiddelenwetgeving verplicht zijn de 

veiligheidsaspecten van het voorwerp van 

een procedure in het kader van een 

vergunningsstelsel aan te tonen, kan de 

Commissie in uitzonderlijke 

omstandigheden de Autoriteit verzoeken 

wetenschappelijke studies in opdracht te 

geven teneinde het in het 

risicobeoordelingsproces gebruikte 

bewijsmateriaal te verifiëren. De in 

opdracht gegeven studies kunnen een 

grotere reikwijdte hebben dan het te 

verifiëren bewijsmateriaal. 

Onverminderd het feit dat aanvragers van 

vergunningen krachtens de 

levensmiddelenwetgeving verplicht zijn de 

veiligheidsaspecten van het voorwerp van 

een procedure in het kader van een 

vergunningsstelsel aan te tonen, kan de 

Commissie in geval van uiteenlopende 

wetenschappelijke bevindingen de 

Autoriteit verzoeken wetenschappelijke 

studies in opdracht te geven teneinde het in 

het risicobeoordelingsproces gebruikte 

bewijsmateriaal te verifiëren. De in 

opdracht gegeven studies kunnen een 

grotere reikwijdte hebben dan het in het 

risicobeoordelingsproces te verifiëren 

bewijsmateriaal. Verificatiestudies worden 

gefinancierd met de bijdragen van 

aanvragers aan een gemeenschappelijk 

fonds. De Commissie neemt een 

gedelegeerde handeling aan 

overeenkomstig artikel 57 bis tot 

vaststelling van de modaliteiten van dat 

fonds. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement bouwt voort op amendement 69 van het ENVI-verslag en voegt twee extra 

zinnen toe. Overheidsgeld mag niet worden uitgegeven aan de beoordeling van 
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producten/stoffen waarvan de verlening van een vergunning winsten zal opleveren voor een 

aanvrager. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Amendement  162 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 38 – lid 1 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in de eerste alinea bedoelde gegevens 

worden openbaar gemaakt op een speciaal 

daarvoor bestemd deel van de website van 

de Autoriteit. Dat deel moet openbaar en 

gemakkelijk toegankelijk zijn. De relevante 

gegevens moeten in elektronische vorm 

kunnen worden gedownload, geprint en 

doorzocht. 

De in de eerste alinea bedoelde gegevens 

worden openbaar gemaakt op een speciaal 

daarvoor bestemd deel van de website van 

de Autoriteit. Dat deel moet openbaar en 

gemakkelijk toegankelijk zijn en 

onderworpen zijn aan duidelijke 

verbintenissen die elektronisch worden 

vastgelegd door degenen die er gebruik 

van maken en aan maatregelen en 

sancties die doeltreffend, evenredig en 

afschrikkend ten aanzien van eventueel 

commercieel gebruik zijn. De relevante 

gegevens moeten in elektronische vorm 

kunnen worden gedownload, geprint met 

een watermerk voor de traceerbaarheid en 

doorzocht en moeten machinaal leesbaar 

zijn. Bij deze maatregelen wordt gefocust 

op het commerciële gebruik van 

documenten en de indiening ervan. Deze 

maatregelen worden opgesteld om op 

doeltreffende wijze bescherming te bieden 

tegen commercieel gebruik van in de 

eerste alinea bedoelde gegevens, zowel in 

de Unie als in derde landen. Gebruik voor 

academische en andere niet-commerciële 

onderzoeksdoeleinden is volledig 

toegestaan. 

Or. en 
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Motivering 

Dit amendement bouwt voort op amendement 78 van het ENVI-verslag en voegt één extra zin 

toe. Er dient te worden verduidelijkt dat wetenschappelijk onderzoek niet onder "commercieel 

gebruik" valt en dat wetenschappers de gegevens vrij kunnen gebruiken in hun werk. 
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6.12.2018 A8-0417/163 

Amendement  163 

Martin Häusling 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen 

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

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Verordening (EG) nr. 178/2002 

Artikel 38 – lid 1 bis – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De openbaarmaking van de in lid 1), 

onder c), genoemde informatie mag niet 

worden beschouwd als een expliciete of 

impliciete toestemming of vergunning om 

de desbetreffende gegevens en informatie 

en de inhoud daarvan te gebruiken, 

reproduceren of anderszins te exploiteren, 

en de Europese Unie draagt geen 

verantwoordelijkheid voor het gebruik 

ervan door derden. 

De openbaarmaking van de in lid 1), 

onder c), genoemde informatie mag niet 

worden beschouwd als een expliciete of 

impliciete toestemming of vergunning om 

de desbetreffende gegevens en informatie 

en de inhoud daarvan commercieel te 

gebruiken, reproduceren of anderszins te 

exploiteren voor commerciële doeleinden. 

Om iedere twijfel weg te nemen, kan de 

gepubliceerde informatie worden gebruikt 

voor publieke en academische toetsing 

van de resultaten, onder meer om een 

beter inzicht te krijgen in de potentiële 

negatieve effecten op de gezondheid en 

het milieu, en draagt de Unie geen 

verantwoordelijkheid voor het gebruik 

ervan door derden. 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement bouwt voort op amendement 81 van het ENVI-verslag. Het is van belang 

ervoor te zorgen dat het gebruik van gegevens niet onnodig wordt beperkt en daarom worden 

de woorden "en academische" toegevoegd, terwijl "voor dit doeleinde" wordt geschrapt. De 

schrapping van "voor dit doeleinde" is bedoeld om de bepaling te verduidelijken en de EU te 

beschermen tegen potentieel dure rechtszaken. Het is van belang geen ruimte voor twijfel te 

laten bestaan over het feit dat de verantwoordelijkheid van de EU niet kan worden 

ingeroepen bij gebruik door derden – welk gebruik dan ook. De huidige formulering 
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suggereert dat deze verantwoordelijkheid kan worden ingeroepen als er sprake is van gebruik 

voor commerciële doeleinden. 

 


