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KORT BEGRUNDELSE

Vurdering af forslaget

Europa-Kommissionens længe ventede forslag til videregivelse af fortrolige 
virksomhedsundersøgelser, der er anvendt i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets 
(EFSA) risikovurderinger, indeholder positive elementer, men muliggør ikke en meningsfuld 
og uafhængig kontrol af dataene.

Forslaget ændrer forordning 178/2002 (i det følgende benævnt den generelle 
fødevarelovgivning) og flere relaterede forordninger og direktiver. Ordføreren mener, at der 
er nogle positive ændringer i forslaget angående gennemsigtighed, men han har også 
indkredset en række bestemmelser, som ikke skal ændres eller styrkes for at opnå det, der er 
Europa-Kommissionens hensigt. 

Med henblik derpå indtager ordføreren en vidtfavnende holdning, der bygger på 
Kommissionens forslag, med henblik på helt at gennemføre en meget nødvendig reform af 
den risikovurderingsproces, der foretages af EFSA, og således gøre det muligt for EU som 
helhed at overholde Århuskonventionen (konvention om adgang til oplysninger, offentlig 
deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på 
miljøområdet). 

Forslagets to hovedpunkter, automatisk og proaktiv videregivelse af data i maskinlæsbar form 
og oprettelse af et register over undersøgelser med henblik på at forebygge virksomheders 
håndplukning af gunstige undersøgelser samt nogle mindre ændringer vedrørende 
risikokommunikation, høring af tredjeparter, reform af sammensætningen af EFSA's 
bestyrelse er positive skridt i den rigtige retning.

Ordføreren mener dog, at hvis den foreslåede virksomhedsgodkendelse af enhver 
videregivelse og brug af uafhængige krydstjek af data virkelig skal tillades, vil nytten af disse 
to bestemmelser være ret begrænset. Forslaget indfører en ny bestemmelse, hvori det hedder, 
at videregivelsen af videnskabelige data og undersøgelser vedrørende ansøgninger om 
godkendelser under fødevarelovgivningen, godkendelser af GMO'er eller tilsætningsstoffer i 
fødevarer ikke vil "have nogen indvirkning på (...) intellektuel ejendomsret, som 
dokumenterne eller deres indhold måtte være underlagt". Desuden indfører forslaget en 
antagelse med hensyn til kategorier af oplysninger, hvor videregivelse af oplysningerne "kan 
anses for at være til væsentlig skade for de berørte kommercielle interesser".

Det umulige i at genbruge dataene uden tilladelse ville kompromittere muligheden for at 
reducere det samlede antal toksicitetsundersøgelser, hindre offentlighedens kontrol af 
resultaterne, herunder en bedre forståelse af de mulige negative virkninger på sundhed og
miljø. Peerevalueringsprocessen, der er afgørende for at sikre den gennemførte 
risikovurderings fulde effektivitet, er grundlæggende i fare. 

Uanset ændringernes positive virkning på forslagets gennemsigtighed mener ordføreren, at 
det er nødvendigt at ændre Kommissionens forslag for at opretholde og udvide den 
nuværende grad af gennemsigtighed i EU's fødevarelovgivning med hensyn til flere 
forskellige kategorier af oplysninger i de forskellige direktiver, der ændres med dette forslag. 
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En reel revision af EU's risikovurdering i fødevarekæden

Ordføreren mener ikke, at det er rimeligt, at "offentlighedens relevante ret til åbenhed i 
risikovurderingsprocessen, herunder de rettigheder, der følger af Århuskonventionen, vejes op 
mod de kommercielle ansøgeres rettigheder" som anført i Europa-Kommissionens forslag. Ej 
heller, at EU skal give kommercielle parter større beskyttelse, end der allerede er belæg for i 
Århuslovgivningen (gennemført via forordning 1049/2001 og 1367/2006). Han er også stærkt 
imod at bruge EU-skatteydernes penge, som EFSA har fået bevilget, til at give rådgivning til 
private virksomheder, der ansøger. 

Ordføreren sigter mod at gøre gennemsigtighed til reglen og fortrolighed til undtagelsen. 
Undtagelserne fra princippet om gennemsigtighed skal fortolkes strengt for at garantere 
fuldstændig offentlig og uafhængig kontrol. Dette kan oversættes til flere ændringsforslag, 
som er lavet til forordningen om den generelle fødevarelovgivning.

Foreslåede ændringer af forslaget i de tilsigtede forordninger på sektorplan skal lukke de 
eksisterende smuthuller i forbindelse med forpligtelsen til at videregive indsamlede 
oplysninger, når "væsentlige samfundsinteresser" relateret til fødevaresikkerhed taler herfor. 
Han anser det derfor for hensigtsmæssigt i den generelle fødevarelovgivning at fastsætte en 
horisontal og ikkeudtømmende liste over oplysninger, der aldrig må holdes hemmelige.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) I forordning (EF) nr. 178/2002 
defineres "risikoanalyse" som en proces, 
der består af tre indbyrdes forbundne 
komponenter: risikovurdering, 
risikostyring og risikokommunikation. 
Med henblik på risikovurdering på EU-
plan oprettes ved nævnte forordning Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten") som 
det ansvarlige EU-risikovurderingsorgan 
vedrørende fødevare- og fodersikkerhed. 
Risikokommunikation er en væsentlig del 
af risikoanalyseprocessen.

(2) I forordning (EF) nr. 178/2002 
defineres "risikoanalyse" som en proces, 
der består af tre adskilte, men indbyrdes 
forbundne komponenter: risikovurdering, 
risikostyring og risikokommunikation. 
Med henblik på risikovurdering på EU-
plan oprettes ved nævnte forordning Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i 
det følgende benævnt "autoriteten") som 
det ansvarlige EU-risikovurderingsorgan 
vedrørende fødevare- og fodersikkerhed. 
Risikokommunikation er en væsentlig del 
af risikoanalyseprocessen og forudsætter 
interaktiv udveksling af oplysninger og 
synspunkter gennem hele 
risikoanalyseprocessen for såvidt angår 
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farer og risici, risikorelaterede faktorer og 
risikoopfattelser mellem
risikovurderingseksperter, de ansvarlige 
beslutningstagere i 
risikostyringsprocessen, forbrugere, 
foderstof- og fødevarevirksomheder og 
den akademiske verden, herunder 
redegørelser for 
risikovurderingsresultater og grundlaget 
for risikostyringsrelaterede beslutninger.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Evalueringen af forordning (EF) nr. 
178/200221 ("kvalitetskontrollen af den 
generelle fødevarelovgivning") viste, at 
risikokommunikationen generelt ikke anses 
for at være effektiv nok, hvilket har
konsekvenser for forbrugernes tillid til 
resultatet af risikoanalyseprocessen.

(3) Evalueringen af forordning (EF) nr. 
178/200221 ("kvalitetskontrollen af den 
generelle fødevarelovgivning") viste, at 
risikokommunikationen generelt ikke anses 
for at være effektiv nok, hvilket kan have 
negative konsekvenser for forbrugernes 
tillid til resultatet af 
risikoanalyseprocessen.

__________________ __________________

21 Arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene, "Refit-evaluering af den 
generelle fødevarelovgivning (forordning 
(EF) nr. 178/2002)", SWD(2018) 38 final 
af 15.1.2018.

21 Arbejdsdokument fra Kommissionens 
tjenestegrene, "Refit-evaluering af den 
generelle fødevarelovgivning (forordning 
(EF) nr. 178/2002)", SWD(2018) 38 final 
af 15.1.2018.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er derfor nødvendigt at sikre en 
omfattende og vedvarende 
risikokommunikationsproces gennem hele 
risikoanalysen, som inddrager de 
ansvarlige for risikovurderingen og de 
ansvarlige for risikostyringen på EU-plan 

(4) Det er derfor nødvendigt at sikre en 
omfattende, gennemsigtig, uafhængig og 
vedvarende risikokommunikationsproces 
gennem hele risikoanalysen, som inddrager 
de ansvarlige for risikovurderingen og de 
ansvarlige for risikostyringen på EU-plan 
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og på nationalt plan. Denne proces bør 
kombineres med en åben dialog mellem 
alle interesserede parter for at sikre 
sammenhæng og konsistens i 
risikoanalyseprocessen.

og på nationalt plan. Denne proces bør 
være i stand til at bidrage til en 
deltagerorienteret og åben dialog mellem 
alle interesserede parter for at sikre, at 
hensynet til almenvellet sættes i højsædet, 
og sikrer nøjagtighed, altomfattende 
inddragelse, gennemsigtighed og 
konsistens i risikoanalyseprocessen.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der bør lægges særlig vægt på, at 
man på en sammenhængende, 
hensigtsmæssig og rettidig måde ikke kun 
forklarer risikovurderingens resultater, men 
også, hvordan disse anvendes som 
grundlag for informerede 
risikostyringsbeslutninger sammen med 
andre legitime forhold, hvis det er relevant.

(5) Der bør lægges særlig vægt på, at 
man på en nøjagtig, tydelig og rettidig 
måde ikke kun forklarer risikovurderingens 
resultater, men også, hvordan disse 
anvendes som grundlag for informerede 
risikostyringsbeslutninger sammen med 
andre legitime forhold, hvis det er relevant.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Med henblik herpå er det 
nødvendigt at fastsætte de generelle 
målsætninger og principper for 
risikokommunikation, idet der tages 
hensyn til de respektive roller, som de 
ansvarlige for risikovurderingen og de 
ansvarlige for risikostyringen spiller.

(6) Med henblik herpå er det 
nødvendigt at fastsætte de generelle 
målsætninger og principper for 
risikokommunikation, idet der tages 
hensyn til de respektive roller, som de 
ansvarlige for risikovurderingen og de 
ansvarlige for risikostyringen spiller, men 
samtidig at garantere deres 
uafhængighed.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) På grundlag af disse generelle 
målsætninger og principper bør der 
udarbejdes en generel plan for 
risikokommunikation i tæt samarbejde med 
autoriteten og medlemsstaterne og i 
forlængelse af relevante offentlige 
høringer.

(7) På grundlag af disse generelle 
målsætninger og principper bør der 
udarbejdes en generel plan for 
risikokommunikation i realtid i tæt 
samarbejde med autoriteten og 
medlemsstaterne og i forlængelse af 
afholdelsen af de relevante offentlige 
høringer.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Den generelle plan bør fastlægge, 
hvilke nøglefaktorer der skal tages i 
betragtning, når der tages stilling til 
risikokommunikationsaktiviteter, såsom de 
forskellige risikoniveauer, risikoens art og 
dens potentielle indvirkning på 
folkesundheden, hvem og hvad der direkte 
eller indirekte berøres af risikoen, 
risikoeksponeringsniveauer, evne til at 
styre risikoen og andre faktorer, der 
påvirker risikoopfattelsen, herunder den 
hastende karakter samt den gældende 
lovgivningsmæssige ramme og den 
relevante markedskontekst. Den generelle 
plan bør ligeledes identificere, hvilke 
værktøjer og kanaler der skal benyttes, og 
indføre passende mekanismer til at sikre en
sammenhængende risikokommunikation.

(8) Den generelle plan bør fastlægge, 
hvilke nøglefaktorer der skal tages i 
betragtning, når der tages stilling til 
risikokommunikationsaktiviteter, såsom de 
forskellige fare- og risikoniveauer, farens
art og dens potentielle indvirkning på 
miljøet og folkesundheden, hvilke 
befolkningsgrupper der direkte eller 
indirekte kan berøres af risikoen, 
risikoeksponeringsniveauer, evne til at 
styre eksponeringen og risikoen og andre 
faktorer, der påvirker risikoforståelsen, 
herunder den hastende karakter samt den 
gældende lovgivningsmæssige ramme. Den 
generelle plan bør ligeledes identificere, 
hvilke værktøjer og kanaler der skal 
benyttes, og indføre passende, 
udtømmende og hurtigtvirkende
mekanismer til at sikre nøjagtig
risikokommunikation.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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(10) Sammensætningen af autoritetens 
bestyrelse bør tilpasses til den fælles 
tilgang til decentraliserede agenturer i 
overensstemmelse med den fælles 
erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet 
for Den Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om decentraliserede 
agenturer fra 201222.

(10) Sammensætningen af autoritetens 
bestyrelse bør tilpasses til den fælles 
tilgang til decentraliserede agenturer i 
overensstemmelse med den fælles 
erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet 
for Den Europæiske Union og Europa-
Kommissionen om decentraliserede 
agenturer fra 201222, under samtidig 
hensyntagen til Det Forenede Kongeriges 
udtræden af EU og de juridiske 
implikationer, der følger heraf.

_________________ _________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_d
a.pdf.

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_d
a.pdf.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Erfaringen viser, at autoritetens 
bestyrelse først og fremmest spiller en 
administrativ og finansiel rolle og ikke 
påvirker uafhængigheden i det 
videnskabelige arbejde, der udføres af 
autoriteten. Derfor bør der indgå 
repræsentanter fra alle medlemsstater i 
autoritetens bestyrelse, og disse 
repræsentanter bør navnlig have erfaring 
med risikovurdering.

(11) Erfaringen viser, at autoritetens 
bestyrelse først og fremmest spiller en 
administrativ og finansiel rolle og ikke 
påvirker uafhængigheden i det 
videnskabelige arbejde, der udføres af 
autoriteten. Derfor bør der indgå 
repræsentanter fra alle medlemsstater, 
inklusive repræsentanter for 
civilsamfundet og industrien, i autoritetens 
bestyrelse, og disse repræsentanter bør 
navnlig have erfaring med vurdering og
styring af risici og problemer, og må ikke 
befinde sig i en interessekonflikt i forhold 
til ansøgerne.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 12
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Bestyrelsen bør udvælges således, 
at der sikres det højest mulige 
kompetenceniveau og et bredt udsnit af det 
relevante erfaringsgrundlag, der er til 
rådighed blandt medlemsstaternes, 
Kommissionens og Europa-Parlamentets 
repræsentanter.

(12) Bestyrelsen bør udvælges således, 
at der sikres det højest mulige 
kompetenceniveau og engagement i 
sundheds- og miljøbeskyttelse samt et 
bredt udsnit af det relevante 
erfaringsgrundlag, der er til rådighed 
blandt medlemsstaternes, Kommissionens 
og Europa-Parlamentets repræsentanter.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) I forbindelse med 
kvalitetskontrollen af den generelle 
fødevarelovgivning blev der identificeret 
visse mangler med hensyn til autoritetens 
evne til på lang sigt at fastholde sin 
ekspertise på højt niveau. Der har navnlig 
været et fald i antallet af personer, der 
ansøger om at blive medlemmer af 
ekspertpanelerne. Systemet skal derfor 
styrkes, og medlemsstaterne bør spille en 
mere aktiv rolle for at sikre, at der findes 
en tilstrækkelig pulje af eksperter, der kan
opfylde EU-risikovurderingssystemets 
behov i form af videnskabelig ekspertise på 
et højt niveau, uafhængighed og tværfaglig 
ekspertise.

(13) I forbindelse med 
kvalitetskontrollen af den generelle 
fødevarelovgivning blev der identificeret 
visse mangler med hensyn til autoritetens 
evne til på lang sigt at fastholde sin 
ekspertise på højt niveau. Der har navnlig 
været et fald i antallet af personer, der 
ansøger om at blive medlemmer af 
ekspertpanelerne. Systemet skal med 
henblik på mere effektivt at afbøde dette 
fænomen derfor styrkes og fremmes, og 
medlemsstaterne bør spille en mere aktiv 
rolle for at sikre, at der findes et 
tilstrækkeligt udvalg af eksperter at trække 
på, ved at gennemføre støttetiltag og 
anvende incitamenter og belønninger til 
at højne deltagerniveauet og graden af 
interesse for at engagere sig heri, i den 
hensigt at opfylde EU-
risikovurderingssystemets behov i form af 
videnskabelig ekspertise på et højt niveau, 
uafhængighed og tværfaglig ekspertise.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) For at bevare risikovurderingens 
uafhængighed af risikostyringen og andre
interesser på EU-plan bør 
medlemsstaternes indstilling af 
ekspertpanelernes medlemmer, autoritetens 
administrerende direktørs udvælgelse af 
disse medlemmer og autoritetens 
bestyrelses udpegelse af samme 
medlemmer ske på grundlag af strenge 
kriterier, der sikrer disse eksperters 
kompetence og uafhængighed og den 
krævede tværfaglige ekspertise for hvert 
panel. Det er også vigtigt, at den 
administrerende direktør, hvis funktion er 
at forsvare EFSA's interesser og navnlig 
dens ekspertises uafhængighed, spiller en 
rolle i forbindelse med udvælgelsen og 
udpegelsen af disse videnskabelige 
eksperter. Der bør ligeledes indføres 
yderligere foranstaltninger for at sikre, at 
de videnskabelige eksperter har midlerne 
til at handle uafhængigt.

(14) For at bevare risikovurderingens 
uafhængighed af risikostyringen og private 
særinteresser på EU-plan bør 
medlemsstaternes indstilling af 
ekspertpanelernes medlemmer, autoritetens 
administrerende direktørs udvælgelse af 
disse medlemmer og autoritetens 
bestyrelses udpegelse af samme 
medlemmer ske på grundlag af strenge, 
gennemsigtige kriterier, der sikrer disse 
eksperters kompetence og uafhængighed 
og den krævede tværfaglige ekspertise for 
hvert panel. Det er også vigtigt, at den 
administrerende direktør, hvis funktion er 
at værne om EFSA's ansvarlighed og 
navnlig dens ekspertises uafhængighed, 
spiller en rolle i at udelukke
videnskabelige eksperter, der modsætter 
sig at få deres navne offentliggjort eller 
der befinder sig i en interessekonflikt, fra 
at beskæftige sig med risikovurderinger.
Der bør indføres tilstrækkelige 
budgetmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at de videnskabelige eksperter har 
midlerne til at handle uafhængigt. Det er i 
denne henseende nødvendigt at træffe nye 
og tilstrækkelige budgetmæssige 
foranstaltninger.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Godkendelsesprocedurer er baseret 
på princippet om, at det påhviler 
ansøgeren, på grundlag af den 
videnskabelige viden, som vedkommende 
er i besiddelse af, at bevise, at genstanden 
for en godkendelsesprocedure, opfylder 
Unionens sikkerhedskrav. Dette princip er 
baseret på den antagelse, at 
folkesundheden er bedre beskyttet, når det 

(16) Godkendelsesprocedurer er baseret 
på princippet om, at det påhviler 
ansøgeren, på grundlag af den 
videnskabelige viden, som vedkommende 
er i besiddelse af, at bevise, at genstanden 
for en godkendelsesprocedure, opfylder 
Unionens sikkerhedskrav. Dette princip er 
baseret på den antagelse, at 
folkesundheden og miljøet er bedre 
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er ansøgeren, der har bevisbyrden, da det er 
denne, der skal bevise, at en bestemt 
genstand er sikker forud for dens 
markedsføring, og ikke de offentlige 
myndigheder, der for at få den forbudt på 
markedet skal bevise, at den er farlig. 
Desuden bør offentlige midler ikke bruges 
til at få udført dyre undersøgelser, der i 
sidste ende vil hjælpe virksomheder med at 
markedsføre et produkt. Ifølge dette 
princip og i overensstemmelse med
gældende lovkrav skal ansøgere til støtte 
for ansøgninger om en godkendelse i 
henhold til Unionens sektorspecifikke 
fødevarelovgivning indsende relevante 
undersøgelser, herunder test, for at påvise 
en genstands sikkerhed og i visse tilfælde 
effektivitet.

beskyttet, når det er ansøgeren, der har 
bevisbyrden, da det er denne, der skal 
bevise, at en bestemt genstand er sikker 
forud for dens markedsføring, og ikke de 
offentlige myndigheder, der for at få den 
forbudt på markedet skal bevise, at den er 
farlig. Desuden bør offentlige midler ikke 
bruges til at få udført dyre undersøgelser, 
der i sidste ende vil hjælpe virksomheder 
med at markedsføre et produkt. Ifølge dette 
princip og i overensstemmelse med 
gældende lovkrav skal ansøgere til støtte 
for ansøgninger om en godkendelse i 
henhold til Unionens sektorspecifikke 
fødevarelovgivning indsende relevante 
undersøgelser, herunder test, for at påvise 
en genstands sikkerhed og i visse tilfælde 
effektivitet.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der findes bestemmelser om, hvad 
ansøgninger om godkendelser skal 
indeholde. Det er vigtigt, at ansøgninger 
om godkendelse, der indgives til 
autoriteten med henblik på risikovurdering, 
opfylder de gældende specifikationer, 
således at det sikres, at autoriteten kan 
foretage den bedst mulige videnskabelige 
vurdering. Ansøgere, navnlig små og 
mellemstore virksomheder, har ikke altid 
en klar forståelse af disse specifikationer. 
Autoriteten bør derfor, efter anmodning, 
yde rådgivning til potentielle ansøgere om 
de gældende regler og kravene til indholdet 
af en ansøgning om godkendelse, inden en 
ansøgning indgives formelt uden dog at gå 
ind i udformningen af de undersøgelser, 
der skal fremlægges, hvilket vedbliver med 
at være ansøgerens ansvar. For at sikre 
denne proces' åbenhed bør autoritetens 
rådgivning offentliggøres.

(17) Der findes bestemmelser om, hvad 
ansøgninger om godkendelser skal 
indeholde. Det er vigtigt, at ansøgninger 
om godkendelse, der indgives til 
autoriteten med henblik på risikovurdering, 
opfylder de gældende specifikationer, 
således at det sikres, at autoriteten kan 
foretage den bedst mulige videnskabelige 
vurdering. Ansøgere, navnlig små og 
mellemstore virksomheder, har ikke altid 
en klar forståelse af disse specifikationer. 
Autoriteten bør derfor, efter anmodning, 
yde rådgivning til potentielle ansøgere om 
de gældende regler og kravene til indholdet 
af en ansøgning om godkendelse, inden en 
ansøgning indgives formelt uden dog at gå 
ind i udformningen af de undersøgelser, 
der skal fremlægges, hvilket vedbliver med 
at være ansøgerens ansvar. For at sikre 
denne proces' åbenhed og give bred og 
ikkediskriminerende adgang til 
oplysninger bør autoritetens rådgivning 
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offentliggøres.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Autoriteten bør have kendskab til 
genstanden for alle undersøgelser, der 
gennemføres af en ansøger, med henblik på 
en fremtidig ansøgning om godkendelse i 
henhold til EU-fødevarelovgivningen. 
Derfor er det nødvendigt og 
hensigtsmæssigt, at virksomhedsledere, der 
bestiller undersøgelserne, og laboratorier, 
der gennemfører dem, indberetter disse 
undersøgelser til autoriteten, når de bliver 
bestilt. Oplysninger om de indberettede 
undersøgelser bør først offentliggøres, når 
den dertilhørende ansøgning om 
godkendelse er blevet offentliggjort i 
overensstemmelse med de gældende regler 
om åbenhed.

(18) Autoriteten bør have kendskab til 
genstanden for alle undersøgelser, der 
gennemføres af en ansøger, med henblik på 
en fremtidig ansøgning om godkendelse i 
henhold til EU-fødevarelovgivningen. 
Derfor er det nødvendigt og 
hensigtsmæssigt, at virksomhedsledere, der 
bestiller undersøgelserne, og laboratorier, 
der gennemfører dem, indberetter disse 
undersøgelser til autoriteten, når de bliver 
bestilt. Oplysninger om de indberettede 
undersøgelser bør først offentliggøres, når 
den dertilhørende ansøgning om 
godkendelse eller fornyelse er indgivet, og 
autoriteten har offentliggjort sin officielle 
videnskabelige udtalelse.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) I offentligheden er der er visse
betænkeligheder over, at autoritetens 
vurdering i forbindelse med godkendelse 
primært er baseret på virksomheders 
undersøgelser. Autoriteten foretager 
allerede søgninger i videnskabelig 
litteratur, således at den kan tage hensyn til 
andre eksisterende data og undersøgelser 
om den genstand, der forelægges den med 
henblik på vurdering. For at give en 
yderligere garanti for, at autoriteten kan få 
adgang til alle relevante videnskabelige 
data og undersøgelser vedrørende 
genstanden for en godkendelsesprocedure,

(20) I offentligheden er der 
betænkeligheder over, at autoritetens 
vurdering i forbindelse med godkendelse 
primært er baseret på virksomheders 
undersøgelser. Autoriteten foretager 
allerede søgninger i videnskabelig 
litteratur, således at den kan tage hensyn til 
andre eksisterende data og undersøgelser 
om den genstand, der forelægges den med 
henblik på vurdering. For at sikre, at 
autoriteten medtager alle relevante 
videnskabelige data og undersøgelser 
vedrørende genstanden for en 
godkendelsesprocedure, bør der fastsættes 
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bør der fastsættes bestemmelser om høring
af tredjeparter for at fastslå, om der er 
andre relevante videnskabelige data eller 
undersøgelser til rådighed. For at øge 
høringens effektivitet bør den finde sted, 
når de undersøgelser, som virksomheder 
har forelagt i en ansøgning om 
godkendelse, er offentliggjort i henhold til 
åbenhedsreglerne i denne forordning.

bestemmelser om en offentlig høring, når 
den dertilhørende ansøgning om 
godkendelse eller fornyelse er blevet 
offentliggjort, for at fastslå, om der er 
andre relevante videnskabelige data eller 
undersøgelser til rådighed.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Undersøgelser, herunder test, som 
virksomhedsledere har forelagt til støtte for 
ansøgninger om godkendelse i henhold til 
Unionens sektorspecifikke 
fødevarelovgivning, er sædvanligvis i 
overensstemmelse med internationalt 
anerkendte principper, som tilvejebringer 
et ensartet grundlag for undersøgelsernes 
kvalitet navnlig for så vidt angår 
resultaternes reproducerbarhed. Der kan 
imidlertid i visse tilfælde opstå problemer 
med at overholde de gældende standarder, 
og derfor er der indført nationale systemer 
til verifikation af en sådan overholdelse. 
Der bør gives et yderligere garantiniveau 
for at forsikre offentligheden om
undersøgelsernes kvalitet, og der bør 
indføres et forbedret auditsystem, der 
indebærer, at medlemsstaternes kontrol 
med gennemførelsen af disse principper i 
de laboratorier, som gennemfører sådanne 
undersøgelser og test, vil blive verificeret
af Kommissionen.

(21) Undersøgelser, herunder test, som 
virksomhedsledere har forelagt til støtte for 
ansøgninger om godkendelse i henhold til 
Unionens sektorspecifikke 
fødevarelovgivning, henviser sædvanligvis 
til internationalt anerkendte principper, 
som tilvejebringer et ensartet grundlag for 
undersøgelsernes kvalitet navnlig for så 
vidt angår resultaternes reproducerbarhed. 
Der kan imidlertid forekomme manglende
overholdelse af de gældende standarder, og 
derfor er der indført nationale systemer til 
verifikation af en sådan overholdelse. Det 
er med henblik på at sikre
undersøgelsernes kvalitet hensigtsmæssigt 
at forbedre det auditsystem, hvorved
medlemsstaterne kontrollerer og sikrer
gennemførelsen af disse principper i de 
laboratorier, som gennemfører sådanne 
undersøgelser og test, og hvorved 
medlemsstatskontrollen skal verificeres af 
Kommissionen.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Der skal indbygges tilstrækkelig 
fleksibilitet i processen, så ny viden om 
alvorlige sundhedsskadelige virkninger 
øjeblikkeligt kan tages i betragtning, selv 
når disse ikke specifikt er omfattet af 
reguleringsmæssige datakrav.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Fødevaresikkerhed er et følsomt 
anliggende af største interesse for alle 
Unionens borgere. Samtidig med at 
princippet om, at det påhviler 
virksomheder at dokumentere 
overensstemmelse med Unionens krav, 
fastholdes, er det vigtigt at indføre et 
yderligere verifikationsværktøj, der skal 
håndtere specifikke sager af stor 
samfundsmæssig betydning, hvor der er en 
uoverensstemmelse om 
sikkerhedsspørgsmål, nemlig bestilling af 
yderligere undersøgelser med det formål at 
verificere den dokumentation, der er 
benyttet i forbindelse med risikovurdering. 
Eftersom det vil blive finansieret over 
Unionens budget, og da anvendelsen af 
dette ekstraordinære verifikationsværktøj 
bør være proportional, bør Kommissionen
være ansvarlig for at foranledige, at 
sådanne verificeringsundersøgelser 
bestilles. Der bør tages hensyn til den 
omstændighed, at de bestilte undersøgelser 
i visse særlige tilfælde måske skal have et 
bredere anvendelsesområde end den 
dokumentation, det drejer sig om (f.eks. 
hvis nye videnskabelige oplysninger bliver 
tilgængelige).

(22) Fødevaresikkerhed er et følsomt 
anliggende af største interesse for alle 
Unionens borgere. Samtidig med at 
princippet om, at det påhviler 
virksomheder at dokumentere 
overensstemmelse med Unionens krav, 
fastholdes, er det vigtigt at indføre et 
yderligere verifikationsværktøj, der skal 
håndtere specifikke sager af stor 
samfundsmæssig betydning, hvor der er en 
uoverensstemmelse om 
sikkerhedsspørgsmål, nemlig bestilling af 
yderligere undersøgelser med det formål at 
verificere den dokumentation, der er 
benyttet i forbindelse med risikovurdering. 
Eftersom det vil blive finansieret over 
Unionens budget, og da anvendelsen af 
dette ekstraordinære verifikationsværktøj 
bør være proportional, bør autoriteten
være ansvarlig for at foranledige, at 
sådanne verificeringsundersøgelser 
bestilles. Der bør tages hensyn til den 
omstændighed, at de bestilte undersøgelser 
i visse særlige tilfælde måske skal have et 
bredere anvendelsesområde end den 
dokumentation, det drejer sig om (f.eks. 
hvis nye videnskabelige oplysninger bliver 
tilgængelige).
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Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kvalitetskontrollen af den generelle 
fødevarelovgivning viste, at selv om 
autoriteten har gjort store fremskridt med 
hensyn til åbenhed, opfattes
risikovurderingsprocessen, især i 
forbindelse med godkendelsesprocedurer, 
der dækker fødevarekæden, ikke altid som
fuldstændig åben. Dette skyldes til dels 
også de forskellige regler om åbenhed og 
fortrolighed, der er fastsat ikke kun i 
forordning (EF) nr. 178/2002, men også i 
andre EU-retsakter, der omfatter 
fødevarekæden. Samspillet imellem dem 
kan have indflydelse på offentlighedens 
accept af risikovurderingen.

(23) Kvalitetskontrollen af den generelle 
fødevarelovgivning viste, at EU har truffet 
en lang række foranstaltninger til at 
fremme beskyttelse af kvaliteten og 
sikkerheden af fødevarer og produkter 
(forordning (EF) nr. 2073/2005, 
forordning (EF) nr. 853/2004, forordning 
(EF) nr. 854/2004, og navnlig betragtning 
12 i direktiv 2009/128/EF), og selv om 
autoriteten har gjort store fremskridt med 
hensyn til åbenhed, er
risikovurderingsprocessen, især i 
forbindelse med godkendelsesprocedurer, 
der dækker fødevarekæden, stadig ikke 
fuldstændig åben. 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) Århuskonventionen fastsætter en 
række rettigheder for offentligheden med 
hensyn til miljøet. Konventionen giver alle 
retten til at få adgang til de 
miljøoplysninger, som de offentlige 
myndigheder er i besiddelse af, retten til 
at deltage i beslutningsprocesser på 
miljøområdet samt adgang til klage og 
domsprøvelse i forbindelse med offentlige 
beslutninger, der er truffet, uden at de to 
ovennævnte rettigheder eller 
miljølovgivningen generelt er blevet 
overholdt. 
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Det europæiske borgerinitiativ 
"Indfør et forbud mod glyphosat og beskyt 
mennesker og miljø mod giftige pesticider" 
var en yderligere bekræftelse af, at der var 
betænkeligheder vedrørende åbenheden af 
de undersøgelser, som virksomheder får 
gennemført, og som fremlægges i 
ansøgninger om godkendelse23.

(24) Som part i Århuskonventionen har 
EU erkendt, at øget adgang til oplysninger 
og offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser på miljøområdet 
forbedrer kvaliteten og gennemførelsen af 
beslutninger, bidrager til opmærksomhed 
omkring miljøspørgsmål, giver 
offentligheden mulighed for at give udtryk 
for dens betænkeligheder, og gør det 
muligt for offentlige myndigheder at tage 
behørigt hensyn til sådanne 
betænkeligheder. Det europæiske 
borgerinitiativ "Indfør et forbud mod 
glyphosat og beskyt mennesker og miljø 
mod giftige pesticider" var en yderligere
bekræftelse af, at der var betænkeligheder 
vedrørende åbenheden af de undersøgelser, 
som virksomheder får gennemført, og som 
fremlægges i ansøgninger om 
godkendelse23.

__________________ __________________

23 Meddelelse fra Kommissionen om det 
europæiske borgerinitiativ "Indfør et 
forbud mod glyphosat og beskyt 
mennesker og miljø mod giftige 
pesticider", C(2017) 8414 final.

23 Meddelelse fra Kommissionen om det 
europæiske borgerinitiativ "Indfør et 
forbud mod glyphosat og beskyt 
mennesker og miljø mod giftige 
pesticider", C(2017) 8414 final.

Ændringsforslag 23

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-

(25) For at styrke ansvarligheden og 
for at genvinde den offentlige opbakning 
til autoritetens beslutninger, såvel som for 
at tilsikre dens juridiske ansvar, er det
således nødvendigt at styrke åbenheden og 
klarheden i risikovurderingsprocessen på 
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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.

en proaktiv måde. Der bør for at sikre 
offentlig kontrol 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.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) For at afgøre, hvilken grad af 
offentliggørelse der sikrer en passende 
balance, bør offentlighedens relevante ret 
til åbenhed i risikovurderingsprocessen 
vejes op mod kommercielle ansøgeres 
rettigheder under hensyntagen til 
målsætningerne i forordning (EF) nr. 
178/2002.

(27) Nærværende forordning har til 
formål at sikre gennemsigtighed i 
risikovurderingsprocessen og generere 
den størst mulige effekt på 
offentlighedens ret oplysning og 
aktindsigt vedrørende autoritetens 
dokumenter og skal læses i kombination 
med forordning nr. 1049/2001 og 
1367/2006.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Det er ikke meningen, at 
bestemmelserne om aktiv formidling, der 
er fastsat i denne forordning, på nogen 
måde skal begrænse omfanget af de 
rettigheder, der er fastsat i forordning 
(EF) nr. 1049/2001 og forordning (EF) 
nr. 1367/2006. 
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) De hidtidige erfaringer med de 
procedurer for anmodninger om 
godkendelse, der er fastsat i EU-
fødevarelovgivningen, har vist, at 
bestemte oplysninger generelt anses for 
følsomme og bør vedblive med at være 
fortrolige i alle de forskellige 
sektorspecifikke godkendelsesprocedurer.
Derfor bør der i forordning (EF) nr. 
178/2002 fastsættes en horisontal liste over 
oplysninger, hvis videregivelse kan anses 
for at være til væsentlig skade for de 
berørte kommercielle interesser og derfor 
ikke bør offentliggøres ("generel 
horisontal liste over fortrolige elementer"). 
Kun i meget begrænsede og 
ekstraordinære tilfælde, der vedrører 
påregnede sundhedsmæssige virkninger 
og presserende behov for at beskytte 
menneskers eller dyrs sundhed eller 
miljøet, bør sådanne oplysninger 
videregives.

(28) Alle oplysninger med direkte 
indvirkning på sundhed eller miljø bør 
derfor altid offentliggøres. Derfor bør der i 
forordning (EF) nr. 178/2002 fastsættes en 
udtømmende, horisontal liste over 
oplysninger, der kan holdes fortrolige, 
fordi de i væsentlig grad kan undergrave 
beskyttelsen af kommercielle interesser.
Muligheden for hemmeligholdelse af 
sådanne oplysninger bør dog være 
betinget af, at den virksomhed, der 
modsætter sig formidling af 
oplysningerne, på verificerbar vis kan 
bevise, at fremlæggelse i væsentlig grad 
ville undergrave virksomhedens 
kommercielle interesser ("generel 
horisontal liste over fortrolige elementer"). 
Undtagelserne fra princippet om 
gennemsigtighed skal fortolkes strengt. 
Selv i tilfælde, hvor fremlæggelse af 
oplysninger anses for at ville undergrave 
en økonomisk aktørs kommercielle 
interesser, kan oplysningerne imidlertid 
ikke holdes hemmelige, hvis der er 
væsentlige samfundsinteresser forbundet 
med at fremlægge dem, eftersom hensynet 
til almenvellet har forrang for 
kommercielle interesser. Det er 
hensigtsmæssigt, at der i forordning (EF) 
nr. 178/2008 opstilles en horisontal, 
udtømmende liste over 
informationselementer, som det ikke skal 
være tilladt at hemmeligholde, eftersom 
de vedrører omstændigheder, hvor 
fremlæggelse anses for at være i 
almenvellets interesse.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Betragtning 30
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Det er også nødvendigt at 
fastlægge særlige krav til beskyttelse af 
personoplysninger i forbindelse med 
åbenheden i risikovurderingsprocessen, 
idet der tages hensyn til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
45/200124 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) 2016/67925. 
Personoplysninger bør derfor ikke gøres 
offentligt tilgængelige i henhold til 
nærværende forordning, medmindre det er 
nødvendigt og hensigtsmæssigt for at sikre 
risikovurderingsprocessens åbenhed, 
uafhængighed og pålidelighed, samtidig 
med at interessekonflikter forhindres.

(30) Det er også nødvendigt af hensyn 
til beskyttelse og fortroligheden af 
personoplysninger i forbindelse med 
åbenheden i risikovurderingsprocessen, at 
der henvises til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 45/200124 og 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU) 2016/67925. Personoplysninger bør 
derfor ikke gøres offentligt tilgængelige i 
henhold til nærværende forordning, 
medmindre det er nødvendigt og 
hensigtsmæssigt for at sikre 
risikovurderingsprocessens åbenhed, 
uafhængighed og pålidelighed, samtidig 
med at interessekonflikter forhindres. Det 
anses med henblik på at sikre åbenhed, 
uafhængighed og pålidelighed i 
risikovurderingsprocessen, navnlig for at 
undgå interessekonflikter, for nødvendigt 
og forholdsmæssigt afpasset at 
offentliggøre navnene på personer, som 
udpeges af autoriteten til at bidrage til 
autoritetens beslutningsproces, herunder i 
forbindelse med vedtagelsen af vejledende 
dokumenter.

__________________ __________________

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
(EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

24 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. 
december 2000 om beskyttelse af fysiske 
personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger 
(EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

25 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).

25 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (generel forordning om 
databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, 
s. 1).
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Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Med henblik på større åbenhed og 
for at sikre, at anmodninger om 
videnskabelige resultater, som autoriteten 
modtager, behandles på en effektiv måde, 
bør der udvikles standardiserede 
dataformater og softwarepakker. For at 
sikre ensartede betingelser for 
gennemførelsen af forordning (EF) nr. 
178/2002 med hensyn til vedtagelse af 
standardiserede dataformater og 
softwarepakker bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/201126.

(31) Med henblik på større åbenhed og 
for at sikre, at anmodninger om 
videnskabelige resultater, som autoriteten 
modtager, behandles på en effektiv måde, 
bør der udvikles standardiserede 
dataformater og softwarepakker. For at 
sikre ensartede, harmoniserede betingelser 
for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 
178/2002 med hensyn til vedtagelse af 
standardiserede dataformater og 
softwarepakker bør Kommissionen 
tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/201126.

_________________ _________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

26 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Eftersom autoriteten vil være 
forpligtet til at lagre videnskabelige data, 
herunder fortrolige oplysninger og 
personoplysninger, er det nødvendigt at 
sikre, at en sådan lagring finder sted med 
en høj grad af sikkerhed.

(32) Eftersom autoriteten vil være 
forpligtet til at lagre videnskabelige data, 
herunder fortrolige oplysninger og 
personoplysninger, er det nødvendigt at 
sikre, at en sådan lagring finder sted på en 
måde, der tilsikrer fuldstændig sikkerhed.

Ændringsforslag 30
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Forslag til forordning
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) For at vurdere effektiviteten og 
virkningsfuldheden af de forskellige 
bestemmelser, der finder anvendelse på 
autoriteten, bør der endvidere også indføres 
bestemmelser om Kommissionens 
evaluering af autoriteten i 
overensstemmelse med den fælles tilgang 
til decentraliserede agenturer. Evalueringen 
bør navnlig gennemgå procedurerne for 
udvælgelse af medlemmer af den 
videnskabelige komité og ekspertpanelerne 
for så vidt angår deres åbenhed, 
omkostningseffektivitet og egnethed til at 
sikre medlemmernes uafhængighed og 
kompetence og til at forhindre 
interessekonflikter.

(33) For at vurdere effektiviteten og 
virkningsfuldheden af de forskellige 
bestemmelser, der finder anvendelse på 
autoriteten, bør der endvidere også indføres 
bestemmelser om Kommissionens 
evaluering af autoriteten i 
overensstemmelse med den fælles tilgang 
til decentraliserede agenturer. Evalueringen 
bør navnlig gennemgå procedurerne for 
udvælgelse af medlemmer af den 
videnskabelige komité og ekspertpanelerne 
for så vidt angår deres åbenhed, 
omkostningseffektivitet og egnethed til at 
sikre medlemmernes uafhængighed, 
årvågenhed og kompetence og til at 
forhindre interessekonflikter.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Med henblik på at sikre åbenhed i 
risikovurderingsprocessen er det ligeledes 
nødvendigt at udvide anvendelsesområdet 
for forordning (EF) nr. 178/2002, der i 
øjeblikket er begrænset til 
fødevarelovgivningen, til også at omfatte 
ansøgninger om godkendelser i forbindelse 
med forordning (EF) nr. 1831/2003 for så 
vidt angår fodertilsætningsstoffer, 
forordning (EF) nr. 1935/2004 for så vidt 
angår materialer bestemt til kontakt med 
fødevarer og forordning (EF) nr. 
1107/2009 for så vidt angår 
plantebeskyttelsesmidler.

(35) Med henblik på at sikre åbenhed og 
uafhængighed i risikovurderingsprocessen 
er det ligeledes nødvendigt at udvide 
anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 
178/2002, der i øjeblikket er begrænset til 
fødevarelovgivningen, til også at omfatte 
ansøgninger om godkendelser i forbindelse 
med forordning (EF) nr. 1831/2003 for så 
vidt angår fodertilsætningsstoffer, 
forordning (EF) nr. 1935/2004 for så vidt 
angår materialer bestemt til kontakt med 
fødevarer og forordning (EF) nr. 
1107/2009 for så vidt angår 
plantebeskyttelsesmidler.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning



PE625.400v02-00 22/60 AD\1165398DA.docx

DA

Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at sikre, at der tages hensyn til 
de enkelte sektorers særlige karakteristika 
med hensyn til fortrolige oplysninger, er 
det nødvendigt, at offentlighedens 
relevante ret til åbenhed i 
risikovurderingsprocessen, herunder de 
rettigheder, der følger af 
Århuskonventionen35, vejes op mod de 
kommercielle ansøgeres rettigheder, idet 
der tages hensyn til de specifikke 
målsætninger for Unionens 
sektorspecifikke lovgivning samt de 
hidtidige erfaringer. Det er derfor 
nødvendigt at ændre direktiv 2001/18/EF, 
forordning (EF) nr. 1829/2003, forordning 
(EF) nr. 1831/2003, forordning (EF) nr. 
1935/2004 og forordning (EF) nr. 
1107/2009 for at fastsætte yderligere 
fortrolige elementer ud over dem, der er 
fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002.

(36) For at sikre, at der tages hensyn til 
de enkelte sektorers særlige karakteristika 
med hensyn til fortrolige oplysninger, er 
det nødvendigt, at offentlighedens 
relevante ret til åbenhed i 
risikovurderingsprocessen, herunder de 
rettigheder, der følger af 
Århuskonventionen35, vejes op mod de 
kommercielle ansøgeres rettigheder, idet 
der tages hensyn til de specifikke 
målsætninger for Unionens 
sektorspecifikke lovgivning samt de 
hidtidige erfaringer, men altid under 
hensyntagen til, at hvis der gives specifik 
grund til at frygte for offentlighedens 
velbefindende og sundhed, går hensynet 
til almenvellet forud for kommercielle 
interesser. Det er derfor nødvendigt at 
ændre direktiv 2001/18/EF, forordning 
(EF) nr. 1829/2003, forordning (EF) nr. 
1831/2003, forordning (EF) nr. 1935/2004 
og forordning (EF) nr. 1107/2009 for at 
fastsætte yderligere fortrolige elementer ud 
over dem, der er fastsat i forordning (EF) 
nr. 178/2002.

_________________ _________________

35 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. 
september 2006 om anvendelse af Århus-
konventionens bestemmelser om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage 
og domstolsprøvelse på miljøområdet på 
Fællesskabets institutioner og organer 
(EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13).

35 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. 
september 2006 om anvendelse af Århus-
konventionens bestemmelser om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage 
og domstolsprøvelse på miljøområdet på 
Fællesskabets institutioner og organer 
(EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13).

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Betragtning 37
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) For yderligere at styrke 
forbindelsen mellem de ansvarlige for 
risikovurderingen og de ansvarlige for 
risikostyringen på EU-plan og på nationalt 
plan samt sammenhæng og konsistens i 
risikokommunikationen bør beføjelsen til 
at vedtage retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 290 delegeres til 
Kommissionen med henblik på vedtagelse 
af en generel plan for risikokommunikation 
vedrørende forhold, der angår 
fødevarekæden. Det er navnlig vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau, og at disse 
høringer gennemføres i overensstemmelse 
med principperne i den interinstitutionelle 
aftale af 13. april 2016 om bedre 
lovgivning. For at sikre lige deltagelse i 
forberedelsen af delegerede retsakter 
modtager Europa-Parlamentet og Rådet 
navnlig alle dokumenter på samme tid som 
medlemsstaternes eksperter, og deres 
eksperter har systematisk adgang til møder 
i Kommissionens ekspertgrupper, der 
beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

(37) For yderligere at værne om 
uafhængigheden af risikovurderings- og 
risikostyringsfaserne på EU-plan og på 
nationalt plan samt nøjagtighed og 
konsistens i risikokommunikationen bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med traktatens artikel 
290 delegeres til Kommissionen med 
henblik på vedtagelse af en generel plan for 
risikokommunikation vedrørende forhold, 
der angår fødevarekæden. Det er navnlig 
vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau, og at 
disse høringer gennemføres i 
overensstemmelse med principperne i den 
interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 
om bedre lovgivning. For at sikre lige 
deltagelse i forberedelsen af delegerede 
retsakter modtager Europa-Parlamentet og 
Rådet navnlig alle dokumenter på samme 
tid som medlemsstaternes eksperter, og 
deres eksperter har systematisk adgang til 
møder i Kommissionens ekspertgrupper, 
der beskæftiger sig med forberedelse af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) For at gøre det muligt for 
autoriteten og virksomhedsledere at 
tilpasse sig de nye krav og samtidig sikre, 
at autoriteten fortsat kan fungere 
tilfredsstillende, er det nødvendigt, at der 
fastsættes overgangsforanstaltninger for 
anvendelsen af denne forordning.

(38) For at gøre det muligt for 
autoriteten, medlemsstaterne, 
Kommissionen og virksomhedsledere at 
tilpasse sig de nye krav og samtidig sikre, 
at autoriteten fortsat kan fungere 
tilfredsstillende, er det nødvendigt, at der 
fastsættes overgangsforanstaltninger for 
anvendelsen af denne forordning.
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fremme bevidstheden om og 
forståelsen af de specifikke spørgsmål, der 
behandles under hele 
risikoanalyseprocessen

a) fremme gennemsigtighed, klarhed,
bevidstheden om og forståelsen af de 
specifikke spørgsmål, der behandles under 
hele risikoanalyse- og 
risikostyringsprocessen

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fremme konsistens og åbenhed i 
udarbejdelsen af risikostyringsanbefalinger

b) fremme et højt niveau af 
sundheds- og miljøbeskyttelse, maksimal 
pålidelighed og åbenhed i udarbejdelsen af 
risikostyringsanbefalinger

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8a – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tilvejebringe et solidt grundlag for 
forståelse af risikostyringsbeslutninger

c) tilvejebringe et solidt grundlag for 
indkredsning af de bedste beslutninger om 
risikostyring

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
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Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8a – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme offentlighedens forståelse 
af risikoanalyseprocessen for at øge tilliden
til resultaterne heraf

d) fremme offentlighedens forståelse 
af risikoanalyseprocessen for at øge 
ansvarsplacering i forbindelse med 
resultaterne og genskabe forbrugernes 
tillid til Unionen og dens institutioner

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8a – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) sikre en passende udveksling af 
oplysninger med interesserede parter med 
hensyn til de risici, der er forbundet med 
fødevarekæden.

f) sikre en passende udveksling af 
oplysninger med interesserede parter med 
hensyn til de risici, der er forbundet med 
fødevarekæden, og strategien til at undgå 
dem.

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8a – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) bekæmpe kilder til og udbredelse af 
falske og vildledende oplysninger

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
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Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8b – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilvejebringe gennemsigtige 
oplysninger i hver fase af 
risikoanalyseprocessen fra udformningen 
af anmodninger om videnskabelig 
rådgivning til udarbejdelse af 
risikovurdering og vedtagelsen af 
risikostyringsbeslutninger

b) løbende tilvejebringe ajourførte og
gennemsigtige oplysninger i hver fase af 
risikoanalyseprocessen fra udformningen 
af anmodninger om videnskabelig 
rådgivning til udarbejdelse af 
risikovurdering og vedtagelsen af 
risikostyringsbeslutninger

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8b – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) tage hensyn til risikoopfattelser c) tage hensyn til risikoniveauet, de 
mulige konsekvenser heraf og
risikoopfattelser

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8b – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme forståelse og dialog blandt 
alle interesserede parter og

d) fremme forståelse og dialog blandt 
alle interesserede parter såsom forbrugere 
og forbrugersammenslutninger, 
miljøgrupper, dyrevelfærdsorganisationer, 
sundhedsorganisationer, 
borgersammenslutninger, videnskabelige 
forskningscentre, fagforeninger og også 
kooperativer, sammenslutninger af 
producenter og landbrugere, 
repræsentanter for små og mellemstore 
virksomheder og forsknings- og 
innovationssektoren og
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Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8b – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) være tilgængelig, også for dem, der 
ikke er direkte involveret i processen, idet 
der tages hensyn til fortrolighed og
beskyttelse af personoplysninger.

e) være tilgængelig, også for dem, der 
ikke er direkte involveret i processen, idet 
der tages hensyn til beskyttelse af 
personoplysninger.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8c – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den generelle plan for 
risikokommunikation skal fremme en 
integreret ramme for risikokommunikation, 
der skal følges både af de ansvarlige for 
risikovurderingen og de ansvarlige for 
risikostyringen på en sammenhængende
og systematisk måde både på EU-plan og 
på nationalt plan. Den skal:

2. Den generelle plan for 
risikokommunikation skal fremme en 
integreret ramme for risikokommunikation, 
der skal følges både af de ansvarlige for 
risikovurderingen og de ansvarlige for 
risikostyringen på en nøjagtig og 
systematisk måde både på EU-plan og på 
nationalt plan, og samtidig anerkende 
divergerende videnskabelige udtalelser, 
hvor de måtte forekomme. Den skal:

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8c – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) identificere de vigtigste faktorer, 
der skal tages i betragtning ved 

a) identificere de faktorer, der skal 
tages i betragtning ved overvejelsen af, 
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overvejelsen af, hvilken type og hvilket 
niveau af risikokommunikationsaktiviteter 
der er behov for

hvilken type og hvilket niveau af
risikokommunikationsaktiviteter der er 
behov for

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8c – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) identificere de vigtigste værktøjer 
og kanaler, der skal benyttes til 
risikokommunikationsformål, idet der 
tages hensyn til de relevante målgruppers 
behov, og

b) identificere de vigtigste værktøjer 
og kanaler (et tydeligt udformet, effektivt 
og tilgængeligt websted), der skal benyttes 
til risikokommunikationsformål, idet der 
tages hensyn til de relevante målgruppers 
specifikke behov, og idet der særligt tages 
skridt til at sikre specifik kommunikation i 
situationer vedrørende forvaltning af 
nødsituationer, der opstår på fødevare-
eller miljøområdet, hvad der forudsætter 
en forhøjelse i dertil beregnede 
kommunikationsværktøjer og -
foranstaltninger (rådgivningsnumre, en 
klart markeret del af EFSA's websted, 
mobilapplikationer og specifikke 
oplysningskampagner) og

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 8c – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) indføre passende mekanismer for at 
styrke sammenhængen i 
risikokommunikationen blandt de 
ansvarlige for risikovurderingen og de 
ansvarlige for risikostyringen og sikre en 
åben dialog mellem alle interesserede 
parter.

c) indføre passende mekanismer for at 
styrke sammenhængen i 
risikokommunikationen blandt de 
ansvarlige for risikovurderingen og de 
ansvarlige for risikostyringen og sikre en 
åben dialog og konstant interaktion 
mellem alle interesserede parter, samtidig 
med at eventuelle eksisterende 
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videnskabeligt afvigende opfattelser 
anerkendes.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 25 – stk. 1a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) et medlem, der udpeges af Europa-
Parlamentet, med stemmeret

b) to medlemmer og to suppleanter, 
der udpeges af Europa-Parlamentet, med 
stemmeret

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 25 – stk. 1a – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fire medlemmer med stemmeret, 
der repræsenterer civilsamfundet og 
interesser i fødevarekæden, dvs. et medlem 
fra forbrugerorganisationer, et fra 
ikkestatslige organisationer på 
miljøområdet, et fra 
landbrugsorganisationer og et fra 
brancheorganisationer. Disse medlemmer 
udpeges af Rådet i samråd med Europa-
Parlamentet fra en liste, som 
Kommissionen opstiller, og som 
indeholder et større antal kandidater end 
det antal medlemmer, der skal udpeges. 
Den af Kommissionen opstillede liste 
fremsendes sammen med relevant 
dokumentation til Europa-Parlamentet. 
Hurtigst muligt og inden tre måneder efter 
fremsendelsen kan Europa-Parlamentet 
tilkendegive sin holdning over for Rådet, 
der herefter udpeger disse medlemmer.

c) fem medlemmer med stemmeret, 
der repræsenterer civilsamfundet og 
interesser i fødevarekæden, dvs. et medlem 
fra læge-/sundhedsorganisationer, et 
medlem fra forbrugerorganisationer, et fra 
ikkestatslige organisationer på 
miljøområdet, et fra 
landbrugsorganisationer og et fra 
brancheorganisationer. Disse medlemmer 
udpeges af Rådet i samråd med Europa-
Parlamentet fra en liste, som 
Kommissionen opstiller, og som 
indeholder et større antal kandidater end 
det antal medlemmer, der skal udpeges. 
Den af Kommissionen opstillede liste 
fremsendes sammen med relevant 
dokumentation til Europa-Parlamentet. 
Hurtigst muligt og inden tre måneder efter 
fremsendelsen kan Europa-Parlamentet 
tilkendegive sin holdning over for Rådet, 
der herefter udpeger disse medlemmer.
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 25 – stk. 1b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Ved udpegelsen af 
bestyrelsesmedlemmerne og, hvis det er 
relevant, suppleanterne tages der hensyn 
til, om de har stor kompetence inden for 
risikovurdering på 
fødevaresikkerhedsområdet såvel som 
kompetencer inden for lovgivning og 
politik på fødevarekædesikkerhedsområdet, 
og om de har relevante ledelsesmæssige, 
administrative og 
budgetmæssige/finansielle færdigheder.

1b. Ved udpegelsen af 
bestyrelsesmedlemmerne og, hvis det er 
relevant, suppleanterne tages der hensyn 
til, om de har stor kompetence inden for 
risikovurdering på 
fødevaresikkerhedsområdet såvel som 
kompetencer inden for lovgivning og 
politik på fødevarekædesikkerhedsområdet, 
og om de har relevante ledelsesmæssige, 
administrative og 
budgetmæssige/finansielle færdigheder."

Begrundelse

Suppleanter bemyndiges til at stemme i stedet for faste medlemmer, hvilket betyder, at de skal 
besidde de samme kvalifikationer.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra d
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 25 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Medmindre andet er fastsat, træffes 
bestyrelsens beslutninger med et flertal af 
medlemmernes stemmer. Suppleanter 
repræsenterer de fraværende medlemmer 
og stemmer på deres vegne."

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
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Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 28 – stk. 5a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Medlemsstaterne indstiller
eksperter med henblik på kollektivt at nå 
op på det antal, der er anført af den 
administrerende direktør. Hver 
medlemsstat indstiller mindst 12 
videnskabelige eksperter. Medlemsstaterne 
kan indstille statsborgere fra andre 
medlemsstater.

b) Medlemsstaterne kan indstille
eksperter for områderne på grundlag af 
en indkaldelse af interessetilkendegivelser 
Medlemsstaterne kan også indstille 
statsborgere fra andre medlemsstater.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 28 – stk. 5a – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) På grundlag af indstillingerne fra 
medlemsstaterne udarbejder den 
administrerende direktør for hvert af 
ekspertpanelerne en liste over eksperter, 
som er større end det antal medlemmer, der 
skal udpeges. Den administrerende direktør 
må ikke udarbejde en sådan liste, hvis 
han/hun kan dokumentere, at 
indstillingerne som følge af 
udvælgelseskriterierne i litra d) ikke giver 
mulighed for at udarbejde en større liste. 
Den administrerende direktør forelægger 
listen for bestyrelsen med henblik på 
udpegelse.

c) På grundlag af indstillingerne fra 
medlemsstaterne på basis af 
interessetilkendegivelserne udarbejder den 
administrerende direktør for hvert af 
ekspertpanelerne en liste over eksperter, 
som er større end det antal medlemmer, der 
skal udpeges. Den administrerende direktør 
må ikke udarbejde en sådan liste, hvis 
vedkommende kan dokumentere, at 
indstillingerne som følge af 
udvælgelseskriterierne i litra d) ikke giver 
mulighed for at udarbejde en større liste. 
Den administrerende direktør forelægger 
listen for bestyrelsen med henblik på 
udpegelse.

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 28 – stk. 5a – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Bestyrelsen sikrer, at der opnås den 
bredest mulige geografiske fordeling i 
forbindelse med de endelige udpegelser.

e) Bestyrelsen sikrer, at der opnås den 
bredest mulige, mest omfattende og mest 
deltagerorienterede geografiske fordeling i 
forbindelse med de endelige udpegelser.

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 28 – stk. 5d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5d. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger, der sikrer, at 
ekspertpanelernes medlemmer handler 
uafhængigt og ikke har interessekonflikter, 
jf. artikel 37, stk. 2, og autoritetens interne 
foranstaltninger. Medlemsstaterne sikrer, at 
ekspertpanelernes medlemmer har 
midlerne til at afsætte den tid og de 
kræfter, der kræves for at bidrage til 
autoritetens arbejde. Medlemsstaterne 
sikrer, at ekspertpanelernes medlemmer 
ikke modtager nogen instrukser på 
nationalt niveau, og at deres uafhængige 
videnskabelige bidrag til 
risikovurderingssystemet på EU-plan 
anerkendes som en prioriteret opgave for 
beskyttelsen af sikkerheden i 
fødevarekæden.

5d. Medlemsstaterne træffer 
foranstaltninger, der sikrer, at 
ekspertpanelernes medlemmer, som de har 
nomineret, handler uafhængigt og ikke har 
interessekonflikter, jf. artikel 37, stk. 2, og 
autoritetens interne foranstaltninger. 
Medlemsstaterne sikrer, at 
ekspertpanelernes medlemmer har 
midlerne til at afsætte mest mulig af den 
tid og de kræfter, der skal til for at bidrage 
til autoritetens arbejde. Medlemsstaterne 
sikrer, at ekspertpanelernes medlemmer 
ikke modtager nogen instrukser og ikke 
gøres til genstand for pres og indflydelse
på nationalt niveau, og at deres uafhængige 
videnskabelige bidrag til 
risikovurderingssystemet på EU-plan 
betragtes som en prioriteret opgave for 
beskyttelsen af sikkerheden i 
fødevarekæden.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 32a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter anmodning fra en potentiel ansøger Efter anmodning fra en potentiel ansøger 
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om en godkendelse i henhold til 
fødevarelovgivningen rådgiver autoritetens 
personale om de relevante bestemmelser og 
kravene til indholdet af en ansøgning om 
godkendelse. Den rådgivning, der ydes af 
autoritetens personale, berører ikke og er 
uforbindende med hensyn til 
ekspertpanelernes efterfølgende vurdering 
af ansøgninger om godkendelse.

om en godkendelse i henhold til 
fødevarelovgivningen kan autoritetens 
personale i skriftlig form rådgive om de 
relevante bestemmelser og kravene til 
indholdet af en ansøgning om godkendelse. 
Autoritetens personale, der yder den i stk. 
1 omhandlede rådgivning, må ikke være 
involveret i nogen form for videnskabeligt 
arbejde, herunder som omhandlet i artikel 
28, stk. 5, litra f, som direkte eller 
indirekte er relevant for den ansøgning, 
som rådgivningen omhandler. Den 
rådgivning, der ydes af autoritetens 
personale, dokumenteres og offentliggøres 
på autoritetens websted, umiddelbart efter 
at den er blevet ydet. Det skal bidrage til 
udarbejdelsen af en Ofte Stillede 
Spørgsmål-side med henblik på at udvikle 
mere omfattende retningslinjer for 
ansøgere og reducere behovet for 
individuel korrespondance.

Den rådgivning, der ydes, berører ikke og 
er uforbindende med hensyn til 
ekspertpanelernes efterfølgende vurdering 
af ansøgninger om godkendelse.
Kommissionen skal senest [36 måneder 
efter datoen for ikrafttrædelse af denne 
forordning] vurdere denne artikels 
indvirkning på, hvordan autoriteten 
fungerer. Der skal navnlig lægges vægt på 
den yderligere arbejdsbyrde og opstilling 
af personale, og om den har ført til noget 
skift i fordelingen af autoritetens 
ressourcer til skade for almenvellet. 

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 32b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysningerne i underretningen 
offentliggøres kun, hvis der er modtaget en 

3. Oplysningerne i underretningen 
offentliggøres, hvis der er modtaget en 
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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.

dertilhørende ansøgning om godkendelse, 
og efter at autoriteten har truffet afgørelse 
om videregivelse af de ledsagende 
undersøgelser og dens videnskabelige 
udtalelse i overensstemmelse med artikel 
38 og artikel 39-39f.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 32c – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Autoriteten hører interesserede 
parter og offentligheden om 
undersøgelserne til støtte for ansøgninger 
om godkendelse, når de er offentliggjort af 
autoriteten i overensstemmelse med artikel 
38 og artikel 39-39f, for at fastslå, om der 
foreligger andre relevante videnskabelige 
data eller undersøgelser om den genstand, 
som er omfattet af ansøgningen om 
godkendelse. Denne bestemmelse finder 
ikke anvendelse på ansøgernes 
fremlæggelse af supplerende oplysninger 
under risikovurderingsprocessen.

2. Autoriteten hører interesserede 
parter og offentligheden om 
undersøgelserne til støtte for ansøgninger 
om godkendelse, når de er offentliggjort af 
autoriteten i overensstemmelse med artikel 
38 og artikel 39-39f, for at fastslå, om der 
foreligger andre relevante videnskabelige 
data eller undersøgelser om den genstand, 
som er omfattet af ansøgningen om 
godkendelse.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 32d – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionens eksperter gennemfører 
kontrol, herunder audit, for at opnå 
sikkerhed for, at testfaciliteterne 
overholder de relevante standarder for 
gennemførelse af forsøg og undersøgelser, 
der forelægges autoriteten som led i en 
ansøgning om godkendelse i henhold til 
EU-fødevarelovgivningen. Denne kontrol 

Kommissionens eksperter gennemfører 
kontrol, herunder audit, for at opnå 
sikkerhed for, at testfaciliteterne er 
uafhængige, gennemskuelige og 
bemandet af højt kvalificerede personale 
og overholder de relevante standarder for 
gennemførelse af forsøg og undersøgelser, 
der forelægges autoriteten som led i en 
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tilrettelægges i samarbejde med de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne.

ansøgning om godkendelse i henhold til 
EU-fødevarelovgivningen. Denne kontrol 
tilrettelægges i samarbejde med de 
kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 32e – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører den forpligtelse, som 
ansøgere om godkendelser i henhold til 
fødevarelovgivningen har til at påvise 
sikkerheden ved en genstand, der er 
indgivet til en godkendelsesordning, kan 
Kommissionen i ekstraordinære tilfælde 
anmode autoriteten om at bestille 
videnskabelige undersøgelser med det 
formål at verificere den dokumentation, der 
anvendes i dens risikovurderingsproces. De 
bestilte undersøgelser kan have et bredere 
anvendelsesområde end den 
dokumentation, der er omfattet af 
verifikationen."

Uden at det berører den forpligtelse, som 
ansøgere om godkendelser i henhold til 
fødevarelovgivningen har til at påvise 
sikkerheden ved en genstand, der er 
indgivet til en godkendelsesordning, kan 
autoriteten, dersom videnskabelige data 
og resultater er indbyrdes modstridende,
bestille videnskabelige undersøgelser med 
det formål at verificere den dokumentation, 
der anvendes i dens 
risikovurderingsproces, med det formål at 
få en større forvisning om 
fødevaresikkerheds- og 
fodersikkerhedsforhold. De bestilte 
undersøgelser kan have et bredere 
anvendelsesområde end den 
dokumentation, der er omfattet af 
verifikationen."

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 32e – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De bestilte undersøgelser tager hensyn til 
direktiv 2010/63/EU om beskyttelse af dyr, 
der anvendes til videnskabelige formål.
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Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Autoriteten udfører sine aktiviteter med en 
høj grad af åbenhed. Autoriteten 
offentliggør straks især

Autoriteten sikrer en høj grad af åbenhed i 
overensstemmelse med 
Århuskonventionen og forordning (EF) 
nr. 1367/2006, medmindre andet gælder i 
henhold til forordning (EF) nr. 
1049/2001, såvel som i overensstemmelse 
med direktiv 2003/4/EF, der fastsætter 
bestemmelser for en aktiv og systematisk 
formidling af miljøoplysninger til 
offentligheden. Autoriteten offentliggør 
straks især

Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) dagsordener og protokoller for den 
videnskabelige komité og ekspertpanelerne 
og deres arbejdsgrupper

a) dagsordener, deltagerlister og 
protokoller for den videnskabelige komité 
og ekspertpanelerne og deres 
arbejdsgrupper

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) videnskabelige data, undersøgelser 
og andre oplysninger til støtte for 
ansøgninger om godkendelse i henhold til 

udgår
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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

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 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

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 38 – stk. 1 – afsnit 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

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 38 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

аа) Følgende stk. -1a indsættes:

-1a. På tidspunktet for offentliggørelsen 
af de videnskabelige udtalelser frigiver 
autoriteten desuden følgende offentligt:

а) 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, idet der tages hensyn til 
beskyttelse af fortrolige oplysninger og 
beskyttelse af personoplysninger i 
overensstemmelse med artikel 39-39f

b) de oplysninger, som danner grundlag 
for de videnskabelige resultater, herunder 
videnskabelige udtalelser, idet der tages 
hensyn til beskyttelsen af fortrolige data 
og beskyttelsen af personoplysninger i 
overensstemmelse med artikel 39-39f

c) oplysninger om rådgivningssamtaler, 
som autoriteten har haft med 
virksomheder forud for indgivelse af 
ansøgningen i henhold til artikel 32a og 
32c.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 38 – stk. 1a – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Videregivelse af de oplysninger, der er 
nævnt i stk. 1, litra c), betragtes ikke som 
en eksplicit eller implicit tilladelse eller 

Videregivelse af de oplysninger, der er 
nævnt i stk. 1, litra c), betragtes ikke som 
en eksplicit eller implicit tilladelse eller 
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licens til de relevante data og oplysninger, 
og til at deres indhold må anvendes, 
reproduceres eller på anden måde udnyttes, 
og Den Europæiske Union kan ikke stilles 
til ansvar for tredjeparters brug heraf."

licens til de relevante data og oplysninger,
og til at deres indhold må anvendes 
kommercielt, reproduceres eller på anden 
måde udnyttes til kommercielle formål.
For at undgå tvivl kan de offentliggjorte 
oplysninger bruges med henblik på 
kontrol af resultaterne fra offentlighedens 
side, herunder en bedre forståelse af de 
mulige negative virkninger på sundhed og 
miljø, og Den Europæiske Union kan ikke 
stilles til ansvar for tredjeparters brug heraf 
til dette formål."

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 38 – stk. 3a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Som stk. 3a indsættes følgende:

"3a. Denne artikel berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om 
offentlig adgang til miljøoplysninger og 
forordning (EF) nr. 1049/2001 og 
forordning (EF) nr. 1367/2006.”

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 38 må autoriteten 
ikke offentliggøre oplysninger, for hvilke 
der foreligger en anmodning om, at de 
holdes fortrolige i henhold til de i 
nærværende artikel fastsatte betingelser.

1. Uanset artikel 38 og uden, at det 
berører forordning (EF) nr. 1049/2001 og 
direktiv 2003/4/EF eller det overordnede 
princip om, at hensynet til den offentlige 
sundhed altid har forrang for private 
interesser, må autoriteten ikke 
offentliggøre oplysninger, for hvilke der 
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foreligger en anmodning om, at de holdes 
fortrolige, og som er blevet imødekommet 
på de i nærværende artikel fastsatte 
betingelser.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 39 – stk. 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) innovative kommercielle elementer 
og modeller, formler og produkter, der er 
beskyttet af patenter, og hvor denne 
beskyttelse kan trues af manglende 
opretholdelse af fortroligheden under den 
indledende undersøgelsesprocedure og 
således udsætte ansøgeren for skade og 
risici for markedsforvridning og illoyal 
konkurrence

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 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 produkt/indhold, markedsandele 
eller forretningsstrategi

(Dette ændringsforslag gælder for hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal 
ændringerne foretages alle relevante 
steder).

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 39 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) oplysninger, som indgår i 
videnskabelige resultaters konklusioner, 
herunder videnskabelige udtalelser, der 
afgives af autoriteten, og som vedrører 
påregnede sundhedsmæssige virkninger."

b) oplysninger, som indgår i 
videnskabelige resultaters konklusioner, 
herunder videnskabelige udtalelser, der 
afgives af autoriteten, som indikerer, at 
der består risici for potentiel indvirkning 
på og trusler mod den offentlige sundhed, 
dyresundhed eller miljøet."

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 39 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Denne bestemmelse berører ikke 
direktiv 2003/4/EF eller forordning (EF) 
nr. 1049/2001 og (EF) nr. 1367/2006.

Begrundelse

Denne formulering er nødvendig af hensyn til åbenhed

Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 39a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en ansøger indgiver en 
anmodning om fortrolig behandling, skal 
vedkommende fremlægge en ikkefortrolig 
udgave og en fortrolig udgave af de 
oplysninger, der er indgivet i 
overensstemmelse med standardiserede 

2. Hvis en ansøger indgiver en 
anmodning om fortrolig behandling, skal 
vedkommende fremlægge en ikkefortrolig 
udgave og en fortrolig udgave af de 
oplysninger, der er indgivet i 
overensstemmelse med standardiserede 
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dataformater, hvis sådanne findes, i 
henhold til artikel 39f. Den ikkefortrolige 
udgave skal være uden de oplysninger, 
som ansøgeren anser for fortrolige i 
overensstemmelse med artikel 39, stk. 2 og 
3. Den fortrolige udgave skal indeholde 
alle indgivne oplysninger, herunder 
oplysninger, som ansøgeren anser for 
fortrolige. Oplysninger, der ønskes 
behandlet som fortrolige i den fortrolige 
version, skal være tydeligt markeret. 
Ansøgeren skal klart angive grundene til, 
at der anmodes om fortrolighed for de 
forskellige oplysninger.

dataformater, hvis sådanne findes, i 
henhold til artikel 39f. Den ikkefortrolige 
udgave skal med sorte bjælker redigere de 
oplysninger, som ansøgeren anmoder om 
fortrolig behandling af i 
overensstemmelse med artikel 39, stk. 2 og 
3. Den fortrolige udgave skal indeholde 
alle indgivne oplysninger, herunder 
oplysninger, som ansøgeren anser for 
fortrolige. Oplysninger, der ønskes 
behandlet som fortrolige i den fortrolige 
version, skal være tydeligt markeret. 
Ansøgeren skal klart angive de 
verificerbare begrundelser for, at der 
anmodes om fortrolighed for hver af de 
forskellige oplysninger.

Ændringsforslag 77

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 har indvendinger mod
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

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 39b – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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d) vedtager en begrundet beslutning 
om anmodning om fortrolig behandling, 
idet der tages hensyn til ansøgerens 
bemærkninger, inden ti uger fra datoen for 
modtagelsen af anmodningen om fortrolig 
behandling i forbindelse med ansøgninger 
om godkendelse og uden unødig 
forsinkelse i tilfælde af supplerende data 
og oplysninger og underretter ansøgeren og 
informerer Kommissionen og 
medlemsstaterne om sin beslutning og

d) vedtager en begrundet beslutning 
om anmodning om fortrolig behandling, 
idet der tages hensyn til ansøgerens 
bemærkninger, inden otte uger fra datoen 
for modtagelsen af anmodningen om 
fortrolig behandling i forbindelse med 
ansøgninger om godkendelse og uden 
unødig forsinkelse i tilfælde af supplerende 
data og oplysninger og underretter for hver 
enkelt sag ansøgeren og informerer 
Kommissionen og medlemsstaterne om sin 
beslutning og

Ændringsforslag 79

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 eventuelle yderligere 
data og oplysninger, for hvilke 
anmodningen om fortrolighed ikke er 
blevet accepteret som berettiget, tidligst to 
uger og ikke senere end fire uger efter at 
ansøgeren er blevet underrettet om 
beslutningen til sagsøgeren i henhold til 
litra d).

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 39d – 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 

2. Kommissionen og medlemsstaterne 
træffer de nødvendige foranstaltninger for 
at sikre, at de oplysninger, som de 
modtager i henhold til EU-
fødevarelovgivningen, ikke offentliggøres, 
inden autoriteten har truffet en beslutning 
om anmodningen om fortrolig behandling, 
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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.

og dens videnskabelige udtalelse er blevet 
offentliggjort. Kommissionen og 
medlemsstaterne træffer også de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
oplysninger, som autoriteten har besluttet 
skal behandles fortroligt, ikke 
offentliggøres.

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 39d – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en ansøger i forbindelse med 
en godkendelsesprocedure trækker eller har 
trukket sin ansøgning tilbage, skal 
autoriteten, Kommissionen og 
medlemsstaterne respektere fortroligheden 
af kommercielle og industrielle 
oplysninger som besluttet af autoriteten i 
overensstemmelse med artikel 39-39f. 
Ansøgningen anses for at være trukket 
tilbage fra det tidspunkt, hvor den skriftlige 
anmodning er modtaget af det kompetente 
organ, der modtog den oprindelige 
ansøgning. Hvis tilbagetrækningen af 
ansøgningen finder sted, før autoriteten har 
truffet beslutning om den pågældende 
anmodning om fortrolig behandling, må 
autoriteten, Kommissionen og 
medlemsstaterne ikke offentliggøre 
oplysninger, for hvilke der er anmodet om 
fortrolig behandling.

3. Hvis en ansøger i forbindelse med 
en godkendelsesprocedure trækker eller har 
trukket sin ansøgning tilbage, skal 
autoriteten, Kommissionen og 
medlemsstaterne respektere fortroligheden 
af kommercielle og industrielle 
oplysninger som besluttet af autoriteten i 
overensstemmelse med artikel 39-39f. 
Ansøgningen anses for at være trukket 
tilbage fra det tidspunkt, hvor den skriftlige 
anmodning er modtaget af det kompetente 
organ, der modtog den oprindelige 
ansøgning. Hvis tilbagetrækningen af 
ansøgningen finder sted, før autoriteten har 
truffet beslutning om den pågældende 
anmodning om fortrolig behandling, må 
autoriteten, Kommissionen og 
medlemsstaterne ikke offentliggøre 
oplysninger, der vedrører den påtænkte 
ansøgning.

Ændringsforslag 82

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 39e – stk. 1 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ansøgerens navn og adresse a) ansøgerens navn

Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 39e – 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 i kraft af at udgøre en trussel 
mod deres uafhængighed og uvildige 
dømmekraft, og disses navn og adresse må 
ikke offentliggøres, medmindre væsentlige 
samfundsinteresser taler herfor.

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 39g – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De informationssystemer, som drives af 
autoriteten til lagring af dens data, 
herunder fortrolige oplysninger og 
personoplysninger, skal være designet, så 
der tilvejebringes et tilstrækkeligt højt 
sikkerhedsniveau i forhold til risiciene, 
idet der tages hensyn til artikel 39-39f i 
denne forordning. Adgangen skal som 
minimum være baseret på et system, der 
kræver tofaktorautentificering, eller som 
giver et tilsvarende sikkerhedsniveau. 
Systemet skal sikre, at adgang hertil er 
fuldt auditerbar."

De informationssystemer, som drives af 
autoriteten til lagring af dens data, 
herunder fortrolige oplysninger og
personoplysninger, skal være udformet 
således, at de tilsikrer, at der opnås de 
allerhøjeste sikkerhedsstandarder i 
forhold til risiciene, idet der tages hensyn 
til artikel 39-39f i denne forordning. 
Adgangen skal som minimum være baseret 
på et system, der kræver 
tofaktorautentificering, eller som giver et 
tilsvarende sikkerhedsniveau. Systemet 
skal sikre, at adgang hertil er fuldt 
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auditerbar."

Ændringsforslag 85

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 57a – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 8c træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

6. En delegeret retsakt vedtaget i 
henhold til artikel 8c træder kun i kraft, 
hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet har gjort indsigelse inden for en frist 
på to måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har underrettet Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen kan 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest fem år efter den dato, der 
henvises til i artikel [entry into force of the 
Regulation amending the GFL], og derefter 
hvert femte år vurderer Kommissionen 
autoritetens resultater i forhold til dens 
mål, mandat, opgaver og placering i 
overensstemmelse med Kommissionens 
retningslinjer. Der skal ved evalueringen 
tages stilling til et eventuelt behov for at 
ændre autoritetens mandat og de finansielle 
virkninger af en sådan ændring.

2. Senest fem år efter den dato, der 
henvises til i artikel [entry into force of the 
Regulation amending the GFL], og derefter 
hvert femte år vurderer Kommissionen 
autoritetens resultater i forhold til dens 
mål, mandat, opgaver og placering i 
overensstemmelse med Kommissionens 
retningslinjer. Der skal ved evalueringen 
tages stilling til et eventuelt behov for at 
ændre autoritetens mandat og de finansielle 
virkninger af en sådan ændring. Hvis 
evalueringen omvendt viser, at de fastsatte 
mål nås, og de pålagte opgaver udføres, 
skal muligheden for at øge investeringen 
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med henblik på at tilvejebringe mere 
ambitiøse resultater afsøges nærmere.

Ændringsforslag 87

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen finder, at der 
ikke længere er grund til at videreføre 
autoriteten med de målsætninger, det 
mandat og de opgaver, der er tillagt 
autoriteten, kan den foreslå, at de 
relevante bestemmelser i denne 
forordning ændres eller ophæves.

udgår

Ændringsforslag 88

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 61 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen aflægger rapport til 
Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen 
om resultaterne af evalueringen. 
Resultaterne af evalueringen
offentliggøres."

4. De i stk. 1 og 2 nævnte 
evalueringer og henstillinger sendes til 
Rådet og Europa-Parlamentet og 
offentliggøres."

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2001/18/EF
Artikel 24 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 24 indsættes følgende som 
stk. 3a:
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"3a. Forpligtelsen til proaktivt at formidle 
oplysninger som omhandlet i denne 
artikels stk. 1, i overensstemmelse med 
artikel 25 og i overensstemmelse med 
artikel 38 og 39 i forordning (EF) nr. 
178/2002, berører ikke fysiske eller 
juridiske personers ret til aktindsigt efter 
anmodning som fastlagt i forordning (EF) 
nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006."

Ændringsforslag 90

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 den
videnskabelige udtalelse 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.

Ændringsforslag 91

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, 

1. Autoriteten offentliggør 
ansøgningen om tilladelse, relevante 
understøttende oplysninger og eventuelle 
supplerende oplysninger fra ansøgeren 
samtidig med sin videnskabelige udtalelse
og udtalelser fra de kompetente 
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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.

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.

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EF) nr. 1829/2003
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forpligtelsen til proaktivt at 
formidle oplysninger som omhandlet i 
denne artikels stk. 1, i overensstemmelse 
med artikel 30 og i overensstemmelse med 
artikel 38 og 39 i forordning (EF) nr. 
178/2002, berører ikke fysiske eller 
juridiske personers ret til aktindsigt efter 
anmodning som fastlagt i forordning (EF) 
nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) nr. 1829/2003
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:

2. Følgende oplysninger anses ikke 
for at være fortrolige:

a) oplysninger om DNA-sekvens, bortset 
fra sekvenser, der anvendes med henblik 

a) navnet på og sammensætningen af de 
GMO'er, fødevarer og foderstoffer, som er 
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på påvisning, identifikation og 
kvantificering af 
transformationsbegivenheden, og 

omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 15, 
stk. 1, og, hvis det er relevant, angivelse af 
substraten og mikroorganismer

b) forædlingsmønstre og -strategier. b) den generelle beskrivelse af GMO'en 
samt navnet og adressen på indehaveren 
af tilladelsen

c) de fysisk-kemiske og biologiske 
karakteristika af de GMO'er, fødevarer og 
foderstoffer, som omhandlet i artikel 
3, stk. 1, og artikel 15, stk. 1

d) de virkninger, som de GMO'er, 
fødevarer og foderstoffer, som omhandlet 
i artikel 3, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, har 
på menneskers og dyrs sundhed og på 
miljøet

e) de virkninger, som de GMO'er, 
fødevarer og foderstoffer, som omhandlet 
i artikel 3, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, har 
på animalske produkters karakteristika og 
disses ernæringsmæssige egenskaber

f) metoder til påvisning, herunder 
prøveudtagning og identifikation af 
transformationsbegivenheden og, i 
relevant omfang, til påvisning og 
identifikation af 
transformationsbegivenheden i fødevaren 
og/eller foderstoffet, som omhandlet i 
artikel 3, stk. 1, og artikel 15, stk. 1

g) oplysninger om affaldshåndtering og 
kriseberedskab.

Begrundelse

Stk. 2 genindsætter blot den nuværende formulering i forordning (EF) nr. 1829/2003. Hvis 
formålet med forslaget er at styrke gennemsigtigheden, bør de nuværende bestemmelser 
vedrørende oplysninger, der aldrig må behandles som fortrolige, fastholdes, i stedet for at 
udvide listen over oplysninger, der kan behandles som fortrolige.

Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 1831/2003
Artikel 7 – stk. 2 – litra c
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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 sin 
videnskabelige udtalelse i 
overensstemmelse med artikel 18."

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1831/2003
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I artikel 17 indsættes følgende som 
stk. 2a:

"2a. Forpligtelsen til proaktivt at formidle 
oplysninger som omhandlet i denne 
artikel og i overensstemmelse med artikel 
38 og 39 i forordning (EF) nr. 178/2002 
berører ikke fysiske eller juridiske 
personers ret til aktindsigt efter 
anmodning som fastlagt i forordning (EF) 
nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006."

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 4 – 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 

1. Autoriteten offentliggør 
ansøgningen om godkendelse, relevante 
understøttende oplysninger og eventuelle 
supplerende oplysninger fra ansøgeren 
samtidig med sin videnskabelige udtalelse
i overensstemmelse med artikel 38, artikel 
39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 
178/2002, som finder tilsvarende 
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anvendelse. anvendelse.

Ændringsforslag 97

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1831/2003
Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Autoriteten følger principperne i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 
2001 om aktindsigt i Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens 
dokumenter, når den behandler 
ansøgninger om aktindsigt i dokumenter, 
som autoriteten ligger inde med.

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1831/2003
Artikel 18 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Medlemsstaterne, Kommissionen 
og autoriteten behandler alle de 
oplysninger, der skal anses som fortrolige 
i henhold til stk. 2, som fortrolige, 
medmindre det er hensigtsmæssigt at 
offentliggøre sådanne oplysninger af 
hensyn til beskyttelsen af menneskers 
eller dyrs sundhed eller af miljøet. 
Medlemsstaterne behandler ansøgninger 
om aktindsigt i dokumenter, som 
modtages i henhold til denne forordning, i 
overensstemmelse med artikel 5 i 
forordning (EF) nr. 1049/2001."

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
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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 sin videnskabelige 
udtalelse."

Ændringsforslag 100

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 samtidig 
med sin videnskabelige udtalelse
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."

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 2065/2003
Artikel 14 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 14 indsættes følgende som 
stk. 1a:

"1a. Forpligtelsen til proaktivt at formidle 
oplysninger som omhandlet i denne 
artikels stk. 1, i overensstemmelse med 
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artikel 38 og 39 i forordning (EF) nr. 
178/2002, berører ikke fysiske eller 
juridiske personers ret til aktindsigt efter 
anmodning som fastlagt i forordning (EF) 
nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006."

Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 178/2002
Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) autoriteten vurderer den anmodning 
om fortrolig behandling, som ansøgeren
har indgivet."

b) autoriteten vurderer den anmodning 
om fortrolig behandling, som ansøgeren 
har indgivet og anmodes om at svare – og 
give den nødvendige begrundelse – inden 
for to måneder efter at have modtaget 
ansøgningen."

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1935/2004
Artikel 9 – stk. 1 – 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 19 og 20."

ii) sikrer offentlig adgang til 
ansøgningen, alle relevante understøttende 
oplysninger og eventuelle supplerende 
oplysninger fra ansøgeren samtidig med 
sin videnskabelige udtalelse i 
overensstemmelse med artikel 19 og 20."

Ændringsforslag 104

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1935/2004
Artikel 19 – stk. 1
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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, og artikel 20 i nærværende 
forordning."

1. Autoriteten offentliggør 
ansøgningen om godkendelse, relevante 
understøttende oplysninger og eventuelle 
supplerende oplysninger fra ansøgeren 
samtidig med sin videnskabelige udtalelse
i overensstemmelse med artikel 38, artikel 
39-39f og artikel 40 i forordning (EF) nr. 
178/2002, som finder tilsvarende 
anvendelse, og artikel 20 i nærværende 
forordning."

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1935/2004
Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a) I artikel 19 indsættes følgende som 
stk. 2a:

"2a. Forpligtelsen til proaktivt at formidle 
oplysninger som omhandlet i stk. 1 
berører ikke fysiske eller juridiske 
personers ret til aktindsigt efter 
anmodning som fastlagt i forordning (EF) 
nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006."

Ændringsforslag 106

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EF) nr. 1331/2008
Artikel 11 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forpligtelsen til proaktivt at formidle 
oplysninger som omhandlet i denne 
artikels stk. 1, i overensstemmelse med 
artikel 12 og i overensstemmelse med 
artikel 38 og 39 i forordning (EF) nr. 
178/2002, berører ikke fysiske eller 
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juridiske personers ret til aktindsigt efter 
anmodning som fastlagt i forordning (EF) 
nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006.

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – nr. 3
Forordning (EF) nr. 1331/2008
Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen, autoriteten og 
medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med forordning (EF) 
nr. 1049/2001 de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, 
at de oplysninger, som de har modtaget i 
henhold til denne forordning, behandles 
med den fornødne fortrolighed, dog med 
undtagelse af oplysninger, der skal 
offentliggøres, hvis påkrævet af 
omstændighederne, af hensyn til 
beskyttelsen af menneskers og dyrs 
sundhed og af miljøet.

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) nr. 1107/2009
Artikel 63 – stk. 3

Gældende ordlyd Ændringsforslag

5a) Artikel 63, stk. 3, affattes således:

3. Denne artikel berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 
af 28. januar 2003 om offentlig adgang til 
miljøoplysninger(4). 

3. Denne artikel berører ikke Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF 
af 28. januar 2003 om offentlig adgang til 
miljøoplysninger(4) og forordning (EF) 
nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006.
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Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Forordning (EF) nr. 2015/2283
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen anmoder om 
en udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet ("EFSA"), 
sikrer EFSA offentlig adgang til 
ansøgningen i overensstemmelse med 
artikel 23 og afgiver udtalelse om, hvorvidt 
ajourføringen kan få virkninger for 
menneskers sundhed."

3. Hvis Kommissionen anmoder om 
en udtalelse fra Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet ("EFSA"), 
sikrer EFSA offentlig adgang til 
ansøgningen i overensstemmelse med 
artikel 23, når den offentliggør sin
udtalelse om, hvorvidt ajourføringen kan få 
virkninger for menneskers sundhed."

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 3 – litra b
Forordning (EF) nr. 2015/2283
Artikel 16 – stk. 2 – sidste punktum

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"EFSA sikrer offentlig adgang til 
ansøgningen, alle relevante understøttende 
oplysninger og eventuelle supplerende 
oplysning fra ansøgeren i 
overensstemmelse med artikel 23."

"EFSA sikrer offentlig adgang til de ikke-
fortrolige dele af ansøgningen og til 
anmeldelsen om sikkerhedsforhold, jf. 
artikel 15, samtidig med at den 
offentliggør sin videnskabelige udtalelse i 
overensstemmelse med artikel 23."

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 4
Forordning (EF) nr. 2015/2283
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. "Hvis Kommissionen anmoder 
EFSA om at afgive udtalelse i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, 
og artikel 16 i denne forordning, 

1. "Hvis Kommissionen anmoder 
EFSA om at afgive udtalelse i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, 
og artikel 16 i denne forordning, 
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offentliggør EFSA 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 og nærværende artikel.

offentliggør EFSA 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 og nærværende artikel på samme 
tidspunkt som den offentliggør sin 
udtalelse om ansøgningen.

Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Forordning (EU) nr. 2015/2283
Artikel 25 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a) I artikel 25 indsættes følgende som 
stk. 1a:

"1a. Forpligtelsen til proaktivt at formidle 
oplysninger som omhandlet i denne 
forordning og i overensstemmelse med 
artikel 38 og 39 i forordning (EF) nr. 
178/2002 berører ikke fysiske eller 
juridiske personers ret til aktindsigt efter 
anmodning som fastlagt i forordning (EF) 
nr. 1049/2001 og forordning (EF) nr. 
1367/2006."
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