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6.12.2018 A8-0417/164 

Ændringsforslag  164 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 178/2002 artikel 39 – stk. 2 – indledning 

Forordning 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 må kun acceptere at yde 

fortrolig behandling i forbindelse med 

følgende oplysninger, såfremt der i 

anmodningen om fortrolig behandling 

fremlægges en fyldestgørende og 

verificerbar begrundelse for, at 

videregivelse specifikt og i væsentlig grad 

vil skade ansøgerens forretningsmæssige 

interesser: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/165 

Ændringsforslag  165 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 178/2002 – artikel 39 – stk. 2 – nr. 3 

Forordning 178/2002 – artikel 39 – stk. 2 – nr. 3 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) kommercielle oplysninger 

vedrørende ansøgerens indkøb, 

markedsandele eller forretningsstrategi  og 

3) kommercielle oplysninger 

vedrørende ansøgerens indkøb, innovative 

idéer om fremtidige forsknings- og 

udviklingsstrategier, markedsandele eller 

forretningsstrategi og 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er tænkt som et kompromis for at gøre ændringsforslag 85 acceptabelt 

for alle grupper. 
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6.12.2018 A8-0417/166 

Ændringsforslag  166 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 178/2002 – artikel 39 – stk. 2a (nyt) 

Forordning 178/2002 – artikel 39 – stk. 2a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a. Undtagelserne  i stk. 2 skal 

fortolkes restriktivt. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/167 

Ændringsforslag  167 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 178/2002 – artikel 39b – stk. 1  

Forordning 178/2002 – artikel 39b – stk. 1  

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) offentliggør straks den 

ikkefortrolige udgave, som ansøgeren har 

fremlagt 

a) offentliggør straks den 

ikkefortrolige udgave af ansøgningen, som 

ansøgeren har fremlagt, når ansøgningen 

er blevet antaget til behandling 

Or. en 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag skal ses som et alternativt koncept til ordførerens forslag om kun at 

offentliggøre oplysninger, når et udkast til udtalelse fra EFSA er tilgængeligt. I en forordning, 

der har til formål at forbedre gennemsigtigheden, er det ikke berettiget at lade EFSA starte sit 

arbejde uden at have det fulde billede, herunder input fra uafhængige videnskabsmænd. 

Endvidere udarbejder EFSA i øjeblikket kun udkast til udtalelser i meget sjældne tilfælde. 

Hvis det kræves som en generel regel, vil det ikke blot lægge yderligere byrder på agenturet, 

men vil også i tilfælde af divergerende resultater af udkastet og de endelige udtalelser bringe 

EFSA i en sårbar stilling. 
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6.12.2018 A8-0417/168 

Ændringsforslag  168 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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. 3 

Forordning 178/2002 – artikel 25 – stk. 2 

Forordning 178/2002 – artikel 25 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ud over artikel 39, stk. 2, i 

forordning (EF) nr. 178/2002 og i 

henhold til samme forordnings artikel 39, 

stk. 3, som finder tilsvarende anvendelse, 

kan det accepteres 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: 

udgår 

a) oplysninger om DNA-sekvens, bortset 

fra sekvenser, der anvendes med henblik 

på påvisning, identifikation og 

kvantificering af 

transformationsbegivenheden,  og 

 

b) forædlingsmønstre og -strategier."  

Or. en 

Begrundelse 

Ændringerne mindsker gennemsigtigheden i forhold til gældende lovgivning. Ingen 

oplysninger, der beskriver emissioner i miljøet eller er nødvendige for at forstå sundheds- og 

miljømæssige konsekvenser. bør holdes fortrolige. Det er derfor uhensigtsmæssigt at holde 

oplysninger om "DNA-sekvensen" og "forædlingsmønstre" fortrolige. Begge er meget 

relevante for risikovurderingen. Hvis sekvenserne ikke afsløres, kan eksperter ikke vurdere 

risikoen uafhængigt af industri og myndigheder. Forædlingsmønsteret er desuden af stor 

relevans for risikovurdering af stablede begivenheder. DNA-sekvensen falder under ”de 

fysisk-kemiske og biologiske karakteristika af de GMO'er", som udtrykkeligt ”ikke anses for 
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at være fortrolige” i henhold til den nuværende GMO-forordning. Derudover er 

forædlingsmønstre i øjeblikket stillet til rådighed for offentligheden Den nye bestemmelse ville 

således føre til mindre gennemsigtighed. 
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6.12.2018 A8-0417/169 

Ændringsforslag  169 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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. 10 

Forordning 178/2002 – artikel 30 – stk. 2 

Forordning 178/2002 – artikel 30 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Ud over artikel 39, stk. 2, og i 

henhold til artikel 39, stk. 3, i forordning 

(EF) nr. 178/2002 kan autoriteten også 

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: 

udgår 

a) oplysninger om DNA-sekvens, bortset 

fra sekvenser, der anvendes med henblik 

på påvisning, identifikation og 

kvantificering af 

transformationsbegivenheden,  og 

 

b) forædlingsmønstre og -strategier.  

Or. en 

Begrundelse 

Ændringerne mindsker gennemsigtigheden i forhold til gældende lovgivning. Ingen 

oplysninger, der beskriver emissioner i miljøet eller er nødvendige for at forstå sundheds- og 

miljømæssige konsekvenser. bør holdes fortrolige. Det er derfor uhensigtsmæssigt at holde 

oplysninger om "DNA-sekvensen" og "forædlingsmønstre" fortrolige. Begge er meget 

relevante for risikovurderingen. Hvis sekvenserne ikke afsløres, kan eksperter ikke vurdere 

risikoen uafhængigt af industri og myndigheder.  Forædlingsmønsteret er desuden af stor 

relevans for risikovurdering af stablede begivenheder. DNA-sekvensen falder under ”de 

fysisk-kemiske og biologiske karakteristika af de GMO'er", som udtrykkeligt ”ikke anses for 

at være fortrolige” i henhold til den nuværende GMO-forordning. Derudover er 
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forædlingsmønstre i øjeblikket stillet til rådighed for offentligheden Den nye bestemmelse ville 

således føre til mindre gennemsigtighed. 
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6.12.2018 A8-0417/170 

Ændringsforslag  170 

Martin Häusling 

for Verts/ALE-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 8 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning 178/2002 – artikel 16 

Forordning 178/2002 – artikel 16 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Autoriteten vurderer straks enhver 

anmodning om fortrolighed og giver 

offentligheden adgang til de oplysninger, 

ansøgeren har fremlagt i henhold til artikel 

15, samt andre supplerende oplysninger fra 

ansøgeren, dog med undtagelse af 

oplysninger, for hvilke der er indgivet 

anmodning om fortrolighed, som er 

accepteret af autoriteten, i henhold til 

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

forordning (EF) nr. 178/2002, som finder 

tilsvarende anvendelse, og i henhold til 

artikel 63 i nærværende forordning." 

Autoriteten vurderer straks enhver 

anmodning om fortrolighed og giver 

offentligheden adgang til de oplysninger, 

ansøgeren har fremlagt i henhold til artikel 

15, samt andre supplerende oplysninger fra 

ansøgeren, dog med undtagelse af 

oplysninger, for hvilke der er indgivet 

anmodning om fortrolighed, som er 

accepteret af autoriteten, i henhold til 

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

forordning (EF) nr. 178/2002, som finder 

tilsvarende anvendelse, og i henhold til 

artikel 63 i nærværende forordning, 

medmindre der er en tungtvejende 

offentlig interesse i offentliggørelse 

heraf." 

Or. en 

Begrundelse 

Denne bestemmelse er taget fra den nuværende forordning 1107/2009, artikel 16. Der er 

ingen grund til, at de nye regler skal give afkald på den. 

 


