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BEKNOPTE MOTIVERING

Beoordeling van het voorstel

Dit langverwachte voorstel van de Europese Commissie inzake de openbaarmaking van 
vertrouwelijke studies van het bedrijfsleven die zijn gebruikt in de risicobeoordelingen van de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) bevat positieve elementen, maar slaagt er 
niet in een zinvolle, onafhankelijke toetsing van de gegevens mogelijk te maken.

Het voorstel wijzigt Verordening (EG) nr. 178/2002 (hierna de algemene 
levensmiddelenverordening, ALV) en diverse andere verwante verordeningen en richtlijnen. 
De rapporteur is van mening dat er met betrekking tot transparantie positieve veranderingen 
zijn opgenomen in het voorstel, maar wijst ook op enkele bepalingen die moeten worden 
gewijzigd of verbeterd om de doelstelling van de Europese Commissie te kunnen 
verwezenlijken. 

Met dat doel voor ogen heeft de rapporteur, voortbouwend op het voorstel van de Commissie, 
een breed standpunt ingenomen om de hoognodige hervormingen door te voeren in het 
risicobeoordelingsproces dat door de EFSA wordt uitgevoerd, zodat de EU in haar geheel kan 
voldoen aan het Verdrag van Aarhus (Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij 
besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden). 

De twee belangrijkste aspecten van het voorstel, automatische en proactieve publicatie van 
gegevens in een machineleesbaar formaat en het opstellen van een register van studies om te 
voorkomen dat het bedrijfsleven alleen studies met gunstige resultaten uitkiest, evenals een 
aantal kleine wijzigingen met betrekking tot risicocommunicatie, de raadpleging van derden 
en hervorming van de samenstelling van de raad van bestuur van de EFSA, zijn positieve 
stappen in de goede richting.

De rapporteur is echter van mening dat, als voor publicatie en gebruik van onafhankelijke 
kruiscontroles van gegevens inderdaad zoals voorgesteld toestemming van het bedrijfsleven 
nodig is, de bruikbaarheid van de twee bepalingen nogal beperkt zal zijn. In het voorstel 
worden inderdaad nieuwe bepalingen ingevoerd waarin wordt gesteld dat de openbaarmaking 
van wetenschappelijke gegevens en studies met betrekking tot vergunningsaanvragen uit 
hoofde van de levensmiddelenwetgeving of vergunningen voor ggo's of toevoegingsmiddelen 
geen afbreuk mag doen aan "de intellectuele-eigendomsrechten die kunnen rusten op 
documenten of de inhoud ervan". Voorts introduceert het voorstel de veronderstelling dat de 
openbaarmaking van bepaalde categorieën informatie "kan worden geacht de betrokken 
commerciële belangen aanzienlijk te schaden".

Als het niet mogelijk is de gegevens zonder toestemming te hergebruiken, zal het onmogelijk 
zijn de totale hoeveelheid onderzoeken naar toxiciteit te verminderen en wordt de publieke 
toetsing van de resultaten, waaronder de mogelijkheid om een beter inzicht te krijgen in de 
eventuele negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu, gehinderd. Het proces van 
collegiale toetsing, dat van groot belang is om de doeltreffendheid van de uitgevoerde 
risicobeoordeling te garanderen, kan hierdoor ook in het gedrang komen. 

Ondanks de veranderingen in het voorstel van de Commissie die een positief effect hebben op 
de transparantie, acht de rapporteur het toch noodzakelijk het voorstel op een aantal punten te 
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wijzigen om het huidige niveau van transparantie in het kader van de 
levensmiddelenwetgeving van de Europese Unie met betrekking tot verschillende categorieën 
informatie te handhaven en uit te breiden in het kader van de diverse bij dit voorstel 
gewijzigde richtlijnen.  

Een daadwerkelijke herziening van de risicobeoordelingen van de EU in de voedselketen

De rapporteur is het er niet mee eens dat het redelijk is om "de desbetreffende rechten van het 
publiek op transparantie in het risicobeoordelingsproces, met inbegrip van die welke 
voortvloeien uit het Verdrag van Aarhus, af te wegen tegen de rechten van commerciële 
aanvragers", zoals de Europese Commissie in haar voorstel aangeeft. Ook vindt de rapporteur 
niet dat de EU de commerciële partijen meer bescherming moet bieden dan het niveau dat 
wordt voorzien in het Verdrag van Aarhus (ten uitvoer gelegd via Verordening (EG) nr. 
1049/2001 en Verordening (EG) nr. 1367/2006). Hij is er ook sterk tegen gekant dat geld van 
de Europese belastingbetaler dat aan EFSA is toegekend, wordt gebruikt om advies te geven 
aan particuliere ondernemingen die een aanvraag indien. 

De rapporteur wil van transparantie de regel maken en van geheimhouding de uitzondering. 
De uitzonderingen op het beginsel van transparantie moeten strikt worden geïnterpreteerd om 
publieke en onafhankelijke toetsing te garanderen. Dit heeft zich vertaald in diverse 
amendementen op de algemene levensmiddelenverordening.

Met de voorgestelde amendementen op het voorstel, die betrekking hebben op de relevante 
sectorale regelgeving, wordt beoogd de bestaande lacunes te dichten in de verplichting om de 
verzamelde informatie openbaar te maken wanneer "een hoger openbaar belang" op het 
gebied van voedselveiligheid "openbaarmaking gebiedt". Voorts acht de rapporteur het 
passend in de ALV een horizontale, niet-uitputtende lijst met gegevens op te nemen die nooit 
geheim mogen worden gehouden.

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de bevoegde Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In Verordening (EG) nr. 178/2002 
wordt „risicoanalyse” gedefinieerd als een 
proces bestaande uit drie samenhangende 
onderdelen: risicobeoordeling, 
risicomanagement en risicocommunicatie. 
Voor de risicobeoordeling op het niveau 
van de Unie wordt bij die verordening de 
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 

(2) In Verordening (EG) nr. 178/2002 
wordt „risicoanalyse” gedefinieerd als een 
proces bestaande uit drie afzonderlijke 
maar samenhangende onderdelen: 
risicobeoordeling, risicomanagement en 
risicocommunicatie. Voor de 
risicobeoordeling op het niveau van de 
Unie wordt bij die verordening de 
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(hierna „de Autoriteit” genoemd) opgericht 
als de bevoegde risicobeoordelingsinstantie 
van de Unie op het gebied van de 
veiligheid van levensmiddelen en 
diervoeders. Risicocommunicatie is een 
essentieel onderdeel van het 
risicoanalyseproces.

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 
(hierna „de Autoriteit” genoemd) opgericht 
als de bevoegde risicobeoordelingsinstantie 
van de Unie op het gebied van de 
veiligheid van levensmiddelen en 
diervoeders. Risicocommunicatie is een 
essentieel onderdeel van het 
risicoanalyseproces en impliceert de 
interactieve uitwisseling van informatie 
en standpunten gedurende het hele 
risicoanalyseproces betreffende gevaren 
en risico's, met de risico’s verband 
houdende factoren en risicopercepties, 
tussen risicobeoordelaars, 
risicomanagers, consumenten, 
levensmiddelen- en diervoederbedrijven 
en de academische wereld, met inbegrip 
van de toelichting van de resultaten van 
de risicobeoordeling en de grondslag voor 
risicomanagementbeslissingen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Bij de evaluatie van Verordening 
(EG) nr. 178/200221 (hierna „de
geschiktheidscontrole van de algemene 
levensmiddelenwetgeving” genoemd) werd 
vastgesteld dat de risicocommunicatie over 
het algemeen niet doeltreffend genoeg 
wordt geacht, hetgeen een weerslag heeft 
op het vertrouwen van de consument in de 
uitkomsten van het risicoanalyseproces.

(3) Bij de evaluatie van Verordening 
(EG) nr. 178/2121 (hierna „de
geschiktheidscontrole van de algemene 
levensmiddelenwetgeving” genoemd) werd 
vastgesteld dat de risicocommunicatie over 
het algemeen niet doeltreffend genoeg 
wordt geacht, hetgeen een negatieve 
weerslag kan hebben op de uitkomsten 
van het risicoanalyseproces.

__________________ __________________

21 Werkdocument van de diensten van de 
Commissie "The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)", SWD(2018)38 final van 
15.1.2018.

21 Werkdocument van de diensten van de 
Commissie "The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)", SWD(2018)38 final van 
15.1.2018.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend en 
doorlopend risicocommunicatieproces 
gedurende de risicoanalyse, met 
betrokkenheid van de risicobeoordelaars en 
risicomanagers op het niveau van de Unie 
en op nationaal niveau. Dat proces moet 
worden gecombineerd met een open 
dialoog tussen alle belanghebbenden om te 
zorgen voor coherentie en samenhang 
binnen het risicoanalyseproces.

(4) Het is daarom noodzakelijk te 
zorgen voor een alomvattend, transparant, 
onafhankelijk en doorlopend 
risicocommunicatieproces gedurende de 
risicoanalyse, met betrokkenheid van de 
risicobeoordelaars en risicomanagers op 
het niveau van de Unie en op nationaal 
niveau. Dat proces moet kunnen bijdragen 
tot een participatieve en open dialoog 
tussen alle belanghebbenden, om ervoor te 
zorgen dat alleen het openbare belang 
prevaleert en om te zorgen voor 
nauwkeurigheid, grondigheid, 
transparantie en samenhang binnen het 
risicoanalyseproces.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Bijzondere nadruk moet worden 
gelegd op een coherente, geschikte en 
tijdige uitleg, niet alleen van de resultaten 
van de risicobeoordeling op zich, maar ook 
van de wijze waarop die, in voorkomend 
geval naast andere ter zake dienende 
factoren, worden benut ter onderbouwing 
van beslissingen inzake risicomanagement.

(5) Bijzondere nadruk moet worden 
gelegd op een nauwkeurige, duidelijke en 
tijdige uitleg, niet alleen van de resultaten 
van de risicobeoordeling op zich, maar ook 
van de wijze waarop die, in voorkomend 
geval naast andere ter zake dienende 
factoren, worden benut ter onderbouwing 
van beslissingen inzake risicomanagement.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Hiertoe is het noodzakelijk de (6) Hiertoe is het noodzakelijk de 
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algemene doelstellingen en beginselen van 
de risicocommunicatie vast te stellen, 
rekening houdend met de respectieve rollen 
van de risicobeoordelaars en -managers.

algemene doelstellingen en beginselen van 
de risicocommunicatie vast te stellen, 
rekening houdend met de respectieve rollen 
van de risicobeoordelaars en -managers en 
met vrijwaring van hun 
onafhankelijkheid.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Op basis van deze algemene 
doelstellingen en beginselen moet in nauwe 
samenwerking met de Autoriteit en de 
lidstaten, en na desbetreffende openbare 
raadplegingen, een algemeen plan voor 
risicocommunicatie worden opgesteld.

(7) Op basis van deze algemene 
doelstellingen en beginselen moet in nauwe 
samenwerking met de Autoriteit en de 
lidstaten, en na de organisatie van 
desbetreffende openbare raadplegingen, 
een algemeen plan voor 
realtimerisicocommunicatie worden 
opgesteld.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) In dit algemene plan moeten de 
voornaamste factoren worden aangewezen 
waarmee rekening moet worden gehouden 
wanneer risicocommunicatieactiviteiten 
worden overwogen, zoals de verschillende 
risiconiveaus, de aard van het risico en de 
mogelijke effecten ervan voor de 
volksgezondheid, de personen, dieren en 
zaken die direct of indirect door het risico 
wordt getroffen, de niveaus van 
blootstelling aan risico’s, de 
mogelijkheden voor risicobeheersing en 
andere factoren die van invloed zijn op de 
risicoperceptie, met inbegrip van de 
urgentie, alsmede het toepasselijke 
wetgevingskader en de desbetreffende 
marktcontext. In het algemene plan 

(8) In dit algemene plan moeten de 
voornaamste factoren worden aangewezen 
waarmee rekening moet worden gehouden 
wanneer risicocommunicatieactiviteiten 
worden overwogen, zoals de verschillende 
niveaus van risico en gevaar, de aard van 
het gevaar en de mogelijke effecten ervan 
voor de volksgezondheid en het milieu, de 
bevolkingsgroepen die direct of indirect 
door het risico kunnen worden getroffen, 
de niveaus van blootstelling aan risico's, de 
mogelijkheden voor blootstellings- en
risicobeheersing, de manieren om het 
risico te beheren en andere factoren die 
van invloed zijn op het inzicht in het 
risico, met inbegrip van de urgentie, 
alsmede het toepasselijke wetgevingskader. 
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moeten ook de te gebruiken instrumenten 
en kanalen worden aangewezen en 
passende mechanismen worden vastgesteld 
om een samenhangende
risicocommunicatie te waarborgen.

In het algemene plan moeten ook de te 
gebruiken instrumenten en kanalen worden 
aangewezen en passende, afdoende en 
snelle mechanismen worden vastgesteld 
om een nauwkeurige risicocommunicatie 
te waarborgen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Het is passend de samenstelling van 
de raad van bestuur van de Autoriteit aan te 
passen aan de gemeenschappelijke aanpak 
voor gedecentraliseerde agentschappen, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
verklaring van het Europees Parlement, de 
Raad van de Europese Unie en de Europese 
Commissie van 2012 over de 
gedecentraliseerde agentschappen22.

(10) Het is passend de samenstelling van 
de raad van bestuur van de Autoriteit aan te 
passen aan de gemeenschappelijke aanpak 
voor gedecentraliseerde agentschappen, 
overeenkomstig de gezamenlijke 
verklaring van het Europees Parlement, de 
Raad van de Europese Unie en de Europese 
Commissie van 2012 over de 
gedecentraliseerde agentschappen22, en 
hierbij ook rekening te houden met de 
terugtreding van het Verenigd Koninkrijk 
uit de EU en de juridische gevolgen 
hiervan.

_________________ _________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_n
l.pdf

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_n
l.pdf

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De ervaring leert dat de rol van de 
raad van bestuur van de Autoriteit is 
toegespitst op administratieve en financiële 
aspecten en geen gevolgen voor de 
onafhankelijkheid van de 
wetenschappelijke werkzaamheden van de 

(11) De ervaring leert dat de rol van de 
raad van bestuur van de Autoriteit is 
toegespitst op administratieve en financiële 
aspecten en geen gevolgen voor de 
onafhankelijkheid van de 
wetenschappelijke werkzaamheden van de 
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Autoriteit. Het is derhalve passend om 
vertegenwoordigers van alle lidstaten in de 
raad van bestuur van de Autoriteit op te 
nemen, waarbij moet worden bepaald dat 
die vertegenwoordigers moeten beschikken 
over ervaring, met name op het gebied van 
risicobeoordeling.

Autoriteit. Het is derhalve passend om 
vertegenwoordigers van alle lidstaten 
alsook vertegenwoordigers uit het 
maatschappelijk middenveld en de 
bedrijfswereld in de raad van bestuur van 
de Autoriteit op te nemen, waarbij moet 
worden bepaald dat die 
vertegenwoordigers moeten beschikken 
over ervaring, met name op het gebied van 
de beoordeling en het beheer van risico's 
en problemen, en er geen sprake is van 
belangenverstrengeling tussen de 
vertegenwoordigers en de aanvragers.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Bij het selecteren van de raad van 
bestuur moeten de hoogste graad van 
bekwaamheid en relevante ervaring op een 
breed terrein van de vertegenwoordigers 
van de lidstaten, de Commissie en het 
Europees Parlement vooropstaan.

(12) Bij het selecteren van de raad van 
bestuur moeten de hoogste graad van 
bekwaamheid en toewijding aan de 
bescherming van de volksgezondheid en 
het milieu, en relevante ervaring op een 
breed terrein van de vertegenwoordigers 
van de lidstaten, de Commissie en het 
Europees Parlement vooropstaan.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving zijn 
bepaalde tekortkomingen aan het licht 
gekomen wat betreft het vermogen van de 
Autoriteit om op de lange termijn haar 
hoge niveau van deskundigheid te 
handhaven. Meer in het bijzonder daalde 
het aantal gegadigden dat solliciteerde naar 
posities als leden van de wetenschappelijke 
panels. Het systeem moet derhalve worden 

(13) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving zijn 
bepaalde tekortkomingen aan het licht 
gekomen wat betreft het vermogen van de 
Autoriteit om op de lange termijn haar 
hoge niveau van deskundigheid te 
handhaven. Meer in het bijzonder daalde 
het aantal gegadigden dat solliciteerde naar 
posities als leden van de wetenschappelijke 
panels. Voor een doeltreffender aanpak 
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verstevigd en de lidstaten moeten een 
actievere rol spelen om te waarborgen dat 
een voldoende grote groep deskundigen 
beschikbaar is die aan de behoeften van de 
risicobeoordeling van de Unie kan voldoen 
wat betreft een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid, 
onafhankelijkheid en multidisciplinaire 
expertise.

van verschijnsel moet het systeem 
derhalve worden verstevigd en gepromoot, 
en moeten de lidstaten een actievere rol 
spelen om te waarborgen dat een 
voldoende grote groep deskundigen 
beschikbaar is die aan de behoeften van de 
risicobeoordeling van de Unie kan voldoen 
wat betreft een hoog niveau van 
wetenschappelijke deskundigheid, 
onafhankelijkheid en multidisciplinaire 
expertise. Hiertoe moeten de lidstaten 
steunacties ondernemen en gebruikmaken 
van stimulansen en beloningen om het 
niveau van en de belangstelling voor 
deelname aan de wetenschappelijke 
panels te vergroten.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzicht van 
risicomanagement en van andere belangen 
op het niveau van de Unie te bewaren, is 
het passend dat de benoeming van de leden 
van de wetenschappelijke panels door de 
lidstaten, hun selectie door de uitvoerend 
directeur van de Autoriteit en hun 
benoeming door de raad van bestuur van de 
Autoriteit op strenge criteria berusten die 
de uitmuntendheid en onafhankelijkheid 
van de deskundigen garanderen, en 
tegelijkertijd ook de vereiste 
multidisciplinaire expertise van elk panel 
waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang is dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de belangen 
van EFSA, en met name het onafhankelijke 
karakter van haar expertise, te verdedigen, 
een rol speelt bij de selectie en benoeming
van die wetenschappelijke deskundigen.
Ook moeten aanvullende maatregelen
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de wetenschappelijke deskundigen 

(14) Om de onafhankelijkheid van de 
risicobeoordeling ten opzichte van 
risicomanagement en van gevestigde 
particuliere belangen op het niveau van de 
Unie te bewaren, is het passend dat de 
benoeming van de leden van de 
wetenschappelijke panels door de lidstaten, 
hun selectie door de uitvoerend directeur 
van de Autoriteit en hun benoeming door 
de raad van bestuur van de Autoriteit op 
strenge en transparante criteria berusten 
die de uitmuntendheid en 
onafhankelijkheid van de deskundigen 
garanderen, en tegelijkertijd ook de 
vereiste multidisciplinaire expertise van elk 
panel waarborgen. Hiertoe is het ook van 
essentieel belang dat de uitvoerend 
directeur, die tot taak heeft de 
verantwoording door EFSA, en met name 
het onafhankelijke karakter van haar 
expertise, te waarborgen, een rol speelt bij 
de uitsluiting van wetenschappelijke 
deskundigen die bezwaar maken tegen de 
vermelding van hun naam of 
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beschikken over de middelen om 
onafhankelijk op te kunnen treden.

tegenstrijdige belangen hebben met 
betrekking tot de risicobeoordeling. Er
moeten adequate begrotingsmaatregelen
worden getroffen om ervoor te zorgen dat 
de wetenschappelijke deskundigen 
beschikken over de middelen om 
onafhankelijk op te kunnen treden. Hiertoe 
moeten nieuwe, adequate 
begrotingsmaatregelen worden 
uitgevoerd.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De vergunningsprocedures zijn 
gebaseerd op het beginsel dat het aan de 
verzoekende partij is om aan te tonen dat 
het voorwerp van een 
vergunningsprocedure voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften van de Unie, 
uitgaande van de wetenschappelijke kennis 
waarover zij beschikt. Dit beginsel berust 
op de veronderstelling dat de 
volksgezondheid beter wordt beschermd 
wanneer de bewijslast bij de aanvrager ligt, 
aangezien die moet aantonen dat een 
bepaalde zaak veilig is voordat deze in de 
handel wordt gebracht, terwijl anders de 
overheidsinstanties aan zouden moeten 
tonen dat een zaak onveilig is teneinde 
deze van de markt te weren. Bovendien 
zou overheidsgeld niet mogen worden 
gebruikt om dure studies in opdracht te 
geven, die uiteindelijk het bedrijfsleven 
zullen helpen een product in de handel te 
brengen. Op basis van dit beginsel en 
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke 
vereisten, zijn aanvragers verplicht ter 
ondersteuning van aanvragen voor een 
vergunning krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
relevante studies, met inbegrip van tests, in 
te dienen om de veiligheid en soms ook de 

(16) De vergunningsprocedures zijn 
gebaseerd op het beginsel dat het aan de 
verzoekende partij is om aan te tonen dat 
het voorwerp van een 
vergunningsprocedure voldoet aan de 
veiligheidsvoorschriften van de Unie, 
uitgaande van de wetenschappelijke kennis 
waarover zij beschikt. Dit beginsel berust 
op de veronderstelling dat de 
volksgezondheid en het milieu beter 
worden beschermd wanneer de bewijslast 
bij de aanvrager ligt, aangezien die moet 
aantonen dat een bepaalde zaak veilig is 
voordat deze in de handel wordt gebracht, 
terwijl anders de overheidsinstanties aan 
zouden moeten tonen dat een zaak onveilig 
is teneinde deze van de markt te weren. 
Bovendien zou overheidsgeld niet mogen 
worden gebruikt om dure studies in 
opdracht te geven, die uiteindelijk het 
bedrijfsleven zullen helpen een product in 
de handel te brengen. Op basis van dit 
beginsel en overeenkomstig de 
toepasselijke wettelijke vereisten, zijn 
aanvragers verplicht ter ondersteuning van 
aanvragen voor een vergunning krachtens 
de sectorale levensmiddelenwetgeving van 
de Unie relevante studies, met inbegrip van 
tests, in te dienen om de veiligheid en soms 
ook de werkzaamheid van een zaak aan te 
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werkzaamheid van een zaak aan te tonen. tonen.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er gelden bepalingen voor de 
inhoud van vergunningsaanvragen. Het is 
van essentieel belang dat de bij de 
Autoriteit met het oog op de uitvoering van 
een risicobeoordeling ingediende 
vergunningsaanvraag aan de toepasselijke 
specificaties voldoet, om de best mogelijke
wetenschappelijke beoordeling door de 
Autoriteit te waarborgen. Aanvragers — en 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen — hebben niet altijd een 
duidelijk begrip van deze specificaties. Het 
zou derhalve passend zijn als de Autoriteit 
een potentiële aanvrager op diens verzoek 
adviseert over de toepasselijke regels en de 
vereiste inhoud van een 
vergunningaanvraag voordat die aanvraag 
formeel wordt ingediend, waarbij zij echter 
niet treedt in de opzet van de in te dienen 
studies, waarvoor de aanvrager 
verantwoordelijk blijft. Met het oog op de 
transparantie van dit proces moeten de 
adviezen van de Autoriteit openbaar 
worden gemaakt.

(17) Er gelden bepalingen voor de 
inhoud van vergunningsaanvragen. Het is 
van essentieel belang dat de bij de 
Autoriteit met het oog op de uitvoering van 
een risicobeoordeling ingediende 
vergunningsaanvraag aan de toepasselijke 
specificaties voldoet, om de best mogelijke 
wetenschappelijke beoordeling door de 
Autoriteit te waarborgen. Aanvragers — en 
met name kleine en middelgrote 
ondernemingen — hebben niet altijd een 
duidelijk begrip van deze specificaties. Het 
zou derhalve passend zijn als de Autoriteit 
een potentiële aanvrager op diens verzoek 
adviseert over de toepasselijke regels en de 
vereiste inhoud van een 
vergunningaanvraag voordat die aanvraag 
formeel wordt ingediend, waarbij zij echter 
niet treedt in de opzet van de in te dienen 
studies, waarvoor de aanvrager 
verantwoordelijk blijft. Met het oog op de 
transparantie van dit proces en op de 
algemene, niet-discriminatoire
toegankelijkheid van informatie moeten 
de adviezen van de Autoriteit openbaar 
worden gemaakt.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 

(18) De Autoriteit moet op de hoogte 
zijn van het onderwerp van alle door een 
aanvrager met het oog op een toekomstige 
aanvraag van een vergunning krachtens de 
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levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over de ter kennis 
gebrachte studies mag pas openbaar 
worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag 
openbaar is gemaakt overeenkomstig de 
toepasselijke regels inzake transparantie.

levensmiddelenwetgeving van de Unie 
uitgevoerde studies. Hiertoe is het 
noodzakelijk en passend dat exploitanten 
van bedrijven die de studies in opdracht 
geven en de laboratoria die deze uitvoeren, 
de Autoriteit in kennis stellen van die 
studies zodra deze in opdracht worden 
gegeven. Informatie over de ter kennis 
gebrachte studies mag pas openbaar 
worden gemaakt wanneer een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag of 
een aanvraag voor een verlenging van de 
vergunning is ingediend en de Autoriteit 
haar officiële wetenschappelijke advies 
heeft gepubliceerd.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Er is sprake van een bepaalde 
publieke bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 
bedrijven. De Autoriteit doorzoekt 
momenteel reeds de wetenschappelijke 
literatuur om rekening te kunnen houden 
met andere beschikbare gegevens en 
studies over het bij haar ter beoordeling 
ingediende onderwerp. Teneinde te zorgen 
voor een bijkomende garantie dat de 
Autoriteit toegang heeft tot alle 
beschikbare relevante wetenschappelijke 
gegevens en studies met betrekking tot het 
voorwerp van een vergunningsprocedure, 
is het passend te voorzien in een 
raadpleging van derden om na te gaan of 
er andere relevante wetenschappelijke 
gegevens of studies beschikbaar zijn. Om 
de raadpleging doeltreffender te maken, 
moet deze plaatsvinden wanneer de door 
bedrijven in het kader van een 
vergunningsaanvraag ingediende studies 
openbaar worden gemaakt, 
overeenkomstig de regels van deze 

(20) Er is sprake van een publieke 
bezorgdheid over het feit dat de 
beoordeling door de Autoriteit in de eerste 
plaats is gebaseerd op studies van 
bedrijven. De Autoriteit doorzoekt 
momenteel reeds de wetenschappelijke 
literatuur om rekening te kunnen houden 
met andere beschikbare gegevens en 
studies over het bij haar ter beoordeling 
ingediende onderwerp. Teneinde te 
garanderen dat de Autoriteit alle 
beschikbare relevante wetenschappelijke 
gegevens en studies met betrekking tot het 
voorwerp van een vergunningsprocedure in 
acht neemt, is het passend te voorzien in 
een openbare raadpleging zodra een 
overeenkomstige aanvraag voor een 
vergunning of verlenging openbaar is 
gemaakt om na te gaan of er andere 
relevante wetenschappelijke gegevens of 
studies beschikbaar zijn.
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verordening inzake transparantie.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De studies, met inbegrip van tests, 
die door exploitanten van bedrijven ter 
ondersteuning van aanvragen voor 
vergunningen krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
worden ingediend, zijn doorgaans in 
overeenstemming met internationaal 
erkende beginselen, die een uniforme basis 
bieden voor de kwaliteit ervan, met name 
wat betreft de reproduceerbaarheid van 
resultaten. In sommige gevallen kunnen 
zich echter problemen voordoen met 
betrekking tot de naleving van de 
toepasselijke normen; er zijn daarom 
nationale stelsels ingericht om toe te zien 
op die naleving. Het is passend te zorgen 
voor bijkomende garanties om het grote 
publiek gerust te stellen ten aanzien van 
de kwaliteit van de studies en een 
verbeterd auditsysteem vast te stellen 
waarbij controles door de lidstaten op de 
tenuitvoerlegging van die beginselen door 
de laboratoria die die tests en studies 
uitvoeren, door de Commissie zullen
geverifieerd.

(21) In de studies, met inbegrip van 
tests, die door exploitanten van bedrijven 
ter ondersteuning van aanvragen voor 
vergunningen krachtens de sectorale 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
worden ingediend, wordt doorgaans 
verwezen naar internationaal erkende 
beginselen, die een uniforme basis bieden 
voor de kwaliteit ervan, met name wat 
betreft de reproduceerbaarheid van 
resultaten. In sommige gevallen zullende 
toepasselijke normen echter niet worden 
nageleefd; er zijn daarom nationale stelsels 
ingericht om toe te zien op die naleving. 
Om de kwaliteit van de studies te 
garanderen is het passend het 
auditsysteem te verbeteren, waarbij de 
lidstaten de tenuitvoerlegging van die 
beginselen door de laboratoria die die tests 
en studies uitvoeren controleren en 
waarborgen en waarbij de controles van 
de lidstaten door de Commissie moeten 
worden geverifieerd.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Er moet voldoende 
flexibiliteit worden opgenomen in het 
proces zodat onmiddellijk rekening kan 
worden gehouden met nieuwe inzichten 
inzake negatieve effecten op de 
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volksgezondheid, zelfs indien hier geen 
specifieke wettelijke gegevensvereisten op 
van toepassing zijn.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Commissie
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

(22) Voedselveiligheid is een gevoelige 
kwestie die van het grootste belang is voor 
alle burgers van de Unie. Zonder afbreuk te 
doen aan het beginsel dat de bewijslast om 
aan te tonen dat aan de vereisten van de 
Unie wordt voldaan bij het bedrijfsleven 
ligt, is het van belang om te voorzien in 
een extra verificatiemechanisme voor 
specifieke gevallen van groot 
maatschappelijk belang, waarbij er sprake 
is van controverse over 
veiligheidskwesties, namelijk het in 
opdracht geven van aanvullende studies om 
het in het kader van de risicobeoordeling 
gebruikte bewijsmateriaal te verifiëren. 
Overwegende dat dit vanuit de begroting 
van de Unie zou worden gefinancierd en 
dat het gebruik van dit uitzonderlijke 
verificatiemechanisme evenredig moet 
blijven, moet de Autoriteit
verantwoordelijk zijn voor het in gang 
zetten van het in opdracht geven van 
dergelijke verificatiestudies. Er moet 
rekening worden gehouden met het feit dat 
het in bepaalde specifieke gevallen nodig 
kan zijn dat de studies een bredere 
reikwijdte hebben dan alleen het 
bewijsmateriaal in kwestie (bijvoorbeeld 
het beschikbaar komen van nieuwe 
wetenschappelijke ontwikkelingen).

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving is 
gebleken dat de Autoriteit weliswaar 
aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt op 
het gebied van transparantie, maar dat het 
risicobeoordelingsproces, met name in het 
kader van de vergunningsprocedures op 
het gebied van de landbouw- en 
voedselketen, niet altijd als volledig 
transparant worden gezien. Dit is voor een 
deel ook te wijten aan de verschillende 
regels inzake transparantie en 
vertrouwelijkheid die niet alleen in 
Verordening (EG) nr. 178/2002, maar ook 
in andere wetgevingshandelingen van de 
Unie betreffende de landbouw- en 
voedselketen zijn neergelegd. De 
wisselwerking daartussen kan gevolgen 
hebben voor de aanvaardbaarheid van de 
risicobeoordeling voor het grote publiek.

(23) Bij de geschiktheidscontrole van de 
algemene levensmiddelenwetgeving is 
gebleken dat de Unie een groot aantal 
maatregelen heeft gepromoot om de 
kwaliteit en veiligheid van voedsel en 
producten te vrijwaren (Verordening (EG) 
nr. 2073/2005, Verordening (EG) nr. 
853/2004, Verordening (EG) 
nr. 854/2004, en in het bijzonder 
overweging 12 van Richtlijn 
2009/128/EG), en dat de Autoriteit 
weliswaar aanzienlijke vooruitgang heeft 
geboekt op het gebied van transparantie, 
maar dat het risicobeoordelingsproces, 
met name in het kader van de 
vergunningsprocedures op het gebied van 
de landbouw- en voedselketen, nog niet 
volledig transparant is.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) In het Verdrag van Aarhus 
worden een aantal rechten van het 
publiek op milieugebied vastgesteld. Het 
verdrag geeft iedereen het recht om 
milieu-informatie op te vragen bij 
overheidsinstanties, evenals het recht om 
deel te nemen aan de besluitvorming op 
milieugebied en het recht om 
beroepsprocedures in te leiden voor het 
aanvechten van overheidsbesluiten die 
zijn genomen zonder inachtneming van de 
twee hiervoor genoemde rechten of het 
milieurecht in algemene zin. 
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Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Het Europese burgerinitiatief 
„Verbied glyfosaat en bescherm mens en 
milieu tegen giftige bestrijdingsmiddelen” 
bevestigde opnieuw dat er bezorgdheid 
bestaat over de transparantie met 
betrekking tot door het bedrijfsleven in 
opdracht gegeven studies die in het kader 
van een vergunningsaanvraag worden 
ingediend23.

(24) Als partij bij het Verdrag van 
Aarhus heeft de Unie erkend dat op 
milieugebied een verbeterde toegang tot 
informatie alsmede inspraak in 
besluitvorming de kwaliteit en de 
uitvoering van besluiten verbeteren, 
bijdragen tot de bewustheid van 
milieuvraagstukken bij het publiek, dit 
publiek de gelegenheid bieden om zijn 
bezorgdheid te uiten en bestuursorganen 
in staat stellen om naar behoren rekening 
te houden met deze bezorgdheid. Het
Europese burgerinitiatief „Verbied 
glyfosaat en bescherm mens en milieu 
tegen giftige bestrijdingsmiddelen” 
bevestigde opnieuw dat er bezorgdheid 
bestaat over de transparantie met 
betrekking tot door het bedrijfsleven in 
opdracht gegeven studies die in het kader 
van een vergunningsaanvraag worden 
ingediend23.

__________________ __________________

23 Mededeling van de Commissie over het 
Europese burgerinitiatief "Verbied 
glyfosaat en bescherm mens en milieu 
tegen giftige bestrijdingsmiddelen", 
C(2017) 8414 final.

23 Mededeling van de Commissie over het 
Europese burgerinitiatief "Verbied 
glyfosaat en bescherm mens en milieu 
tegen giftige bestrijdingsmiddelen", 
C(2017) 8414 final.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Het is derhalve noodzakelijk om de 
transparantie van het 
risicobeoordelingsproces op proactieve 
wijze te verbeteren. De toegang van het 
publiek tot alle wetenschappelijke 

(25) Om de verantwoording te 
verbeteren, het publieke vertrouwen in 
besluiten van de Autoriteit terug te 
winnen en de aansprakelijkheid van de 
Autoriteit te garanderen, is het derhalve 
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gegevens en informatie ter ondersteuning 
van aanvragen voor vergunningen 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie, alsook andere verzoeken om 
wetenschappelijke output, moet worden 
gewaarborgd in een zo vroeg mogelijk 
stadium van het risicobeoordelingsproces. 
Dit proces mag echter geen afbreuk doen 
aan bestaande intellectuele-
eigendomsrechten of aan bepalingen in de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie ter 
bescherming van de investeringen die 
innovatoren hebben gedaan om de bij de 
desbetreffende vergunningsaanvragen 
ingediende ondersteunende informatie en 
gegevens te verzamelen.

noodzakelijk om de transparantie en 
duidelijkheid van het 
risicobeoordelingsproces op proactieve 
wijze te verbeteren. Om publieke toetsing 
te garanderen, moet de toegang van het 
publiek tot alle wetenschappelijke 
gegevens en informatie ter ondersteuning 
van aanvragen voor vergunningen 
krachtens de levensmiddelenwetgeving van 
de Unie, alsook andere verzoeken om 
wetenschappelijke output, worden 
gewaarborgd in een zo vroeg mogelijk 
stadium van het risicobeoordelingsproces.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om te bepalen bij welk niveau van 
openbaarmaking een passend evenwicht 
wordt bereikt, moeten de desbetreffende 
rechten van het publiek op transparantie 
in het risicobeoordelingsproces worden 
afgewogen tegen de rechten van de 
commerciële aanvragers, rekening 
houdend met de doelstellingen van
Verordening (EG) nr. 178/2002.

(27) Met deze verordening wordt 
beoogd voor transparantie in het 
risicobeoordelingsproces te zorgen en het 
recht van het publiek op transparante 
informatie en op de toegang tot 
documenten van de Autoriteit maximaal 
zijn beslag te geven. De verordening dient 
te worden gelezen in samenhang met 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 en
Verordening (EG) nr. 1367/2006.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) Met de bepalingen inzake 
actieve verspreiding die zijn neergelegd in 
deze verordening wordt geenszins beoogd 
het toepassingsgebied van de uit hoofde 
van Verordening (EG) 1049/2001 en 
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Verordening (EG) 1367/2006 verleende 
rechten te beperken. 

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Met betrekking tot de procedures 
voor vergunningsaanvragen waarin de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
voorziet, is uit de tot dusver opgedane 
ervaring gebleken dat bepaalde gegevens 
over het algemeen als gevoelig worden 
beschouwd en vertrouwelijk moeten 
blijven in de verschillende sectorale 
vergunningsprocedures. Het is passend 
om in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
horizontale lijst op te nemen van gegevens 
waarvan de openbaarmaking kan worden 
geacht de betrokken commerciële 
belangen aanzienlijk te schaden en die 
derhalve niet openbaar mogen worden 
gemaakt (een „algemene horizontale lijst 
van vertrouwelijke gegevens”). Alleen in 
zeer beperkte en uitzonderlijke 
omstandigheden, die betrekking hebben 
op de te verwachten gezondheidseffecten 
en de dringende noodzaak de menselijke 
gezondheid, de diergezondheid of het 
milieu te beschermen, moet die informatie
openbaar worden gemaakt.

(28) Alle informatie met een 
rechtstreekse impact op de 
volksgezondheid of het milieu moet 
derhalve systematisch openbaar worden 
gemaakt. Het is passend om in 
Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
volledige horizontale lijst op te nemen van 
gegevens die geheim mogen worden 
gehouden aangezien de openbaarmaking 
ervan de bescherming van commerciële 
belangen aanzienlijk zou ondermijnen. Het 
mag echter alleen mogelijk zijn deze 
informatie geheim te houden als het 
bedrijf dat bezwaar maakt tegen de 
verspreiding ervan verifieerbaar bewijs 
kan leveren dat de proactieve verspreiding 
van de gegevens in kwestie zijn 
commerciële belangen aanzienlijk zou 
ondermijnen (een "algemene horizontale 
lijst van vertrouwelijke gegevens"). De 
uitzonderingen op het beginsel van 
transparantie moeten strikt worden 
geïnterpreteerd. De informatie mag echter 
niet geheim worden gehouden als er een 
hoger openbaar belang is dat 
openbaarmaking gebiedt, zelfs niet indien 
wordt geacht dat openbaarmaking ervan 
de commerciële belangen van een 
marktdeelnemer ondermijnt. De 
volksgezondheid heeft immers voorrang 
op commerciële belangen. Het is passend 
om in Verordening (EG) nr. 178/2002 een 
volledige horizontale lijst op te nemen van 
gegevens die niet geheim mogen worden 
gehouden omdat ze betrekking hebben op 
situaties waarin wordt geacht dat er een 
hoger openbaar belang is dat hun 
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openbaarmaking gebiedt.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Het is tevens noodzakelijk 
specifieke eisen vast te stellen met 
betrekking tot de bescherming van 
persoonsgegevens in het kader van de 
transparantie van het 
risicobeoordelingsproces, waarbij 
rekening moet worden gehouden met
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad24 en 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad25. 
Bijgevolg mogen krachtens deze 
verordening geen persoonsgegevens 
openbaar worden gemaakt, tenzij dit 
noodzakelijk en evenredig is om de 
transparantie, onafhankelijkheid en 
betrouwbaarheid van het 
risicobeoordelingsproces te waarborgen en 
daarbij belangenconflicten te voorkomen.

(30) Met het oog op de bescherming en
de vertrouwelijkheid van 
persoonsgegevens in het kader van de 
transparantie van het 
risicobeoordelingsproces is het tevens 
noodzakelijk te verwijzen naar
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad en 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad25. 
Bijgevolg mogen krachtens deze 
verordening geen persoonsgegevens 
openbaar worden gemaakt, tenzij dit 
noodzakelijk en evenredig is om de 
transparantie, onafhankelijkheid en 
betrouwbaarheid van het 
risicobeoordelingsproces te waarborgen en 
daarbij belangenconflicten te voorkomen. 
Met het oog op de transparantie, 
onafhankelijkheid, duurzaamheid en 
betrouwbaarheid van de 
risicobeoordelingsprocedure, en met 
name om belangenconflicten te 
vermijden, wordt het noodzakelijk en 
evenredig geacht de namen te publiceren 
van alle personen die door de Autoriteit 
zijn aangewezen om bij te dragen tot het 
besluitvormingsproces van de Autoriteit, 
onder meer in de context van de 
goedkeuring van richtsnoeren.

__________________ __________________

24 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 

24 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de communautaire 
instellingen en organen en betreffende het 
vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 
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12.1.2001, blz. 1). 12.1.2001, blz. 1).

25 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

25 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Om te zorgen voor meer 
transparantie en te waarborgen dat door de 
Autoriteit ontvangen verzoeken om 
specifieke producten van 
wetenschappelijke output op een 
doeltreffende manier worden verwerkt, 
moeten gestandaardiseerde 
gegevensformaten en softwarepakketten 
worden ontwikkeld. Om eenvormige 
voorwaarden te waarborgen voor de 
uitvoering van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 met betrekking tot de 
vaststelling van gestandaardiseerde 
gegevensformaten en softwarepakketten, 
moeten aan de Commissie 
uitvoeringsbevoegdheden worden 
toegekend. Die bevoegdheden moeten 
worden uitgeoefend overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad26.

(31) Om te zorgen voor meer 
transparantie en te waarborgen dat door de 
Autoriteit ontvangen verzoeken om 
specifieke producten van 
wetenschappelijke output op een 
doeltreffende manier worden verwerkt, 
moeten gestandaardiseerde 
gegevensformaten en softwarepakketten 
worden ontwikkeld. Om eenvormige en 
geharmoniseerde voorwaarden te 
waarborgen voor de uitvoering van 
Verordening (EG) nr. 178/2002 met 
betrekking tot de vaststelling van 
gestandaardiseerde gegevensformaten en 
softwarepakketten, moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden toegekend. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig 
Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad26.

_________________ _________________

26 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 

26 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 



PE625.400v02-00 22/64 AD\1165398NL.docx

NL

uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Gezien het feit dat de Autoriteit 
wetenschappelijke gegevens, met inbegrip 
van vertrouwelijke en persoonsgegevens, 
zou moeten opslaan, is het noodzakelijk 
ervoor te zorgen dat bij deze opslag een 
hoog beveiligingsniveau in acht wordt 
genomen.

(32) Gezien het feit dat de Autoriteit 
wetenschappelijke gegevens, met inbegrip 
van vertrouwelijke en persoonsgegevens, 
zou moeten opslaan, is het noodzakelijk 
ervoor te zorgen dat deze opslag gebeurt 
op een manier die volledige beveiliging 
waarborgt.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Bovendien is het, ter beoordeling 
van de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van de verschillende bepalingen die van 
toepassing zijn op de Autoriteit, ook 
noodzakelijk te voorzien in een evaluatie 
door de Commissie van de Autoriteit, 
overeenkomstig de gemeenschappelijke 
aanpak voor gedecentraliseerde 
agentschappen. Bij de evaluatie moet met 
name worden gekeken naar de procedures 
voor de selectie van de leden van het 
wetenschappelijk comité en de 
wetenschappelijke panels, de transparantie, 
de kosteneffectiviteit, en de vraag of de 
onafhankelijkheid en competentie kunnen 
worden gewaarborgd en 
belangenconflicten kunnen worden 
vermeden.

(33) Bovendien is het, ter beoordeling 
van de doeltreffendheid en doelmatigheid 
van de verschillende bepalingen die van 
toepassing zijn op de Autoriteit, ook 
noodzakelijk te voorzien in een evaluatie 
door de Commissie van de Autoriteit, 
overeenkomstig de gemeenschappelijke 
aanpak voor gedecentraliseerde 
agentschappen. Bij de evaluatie moet met 
name worden gekeken naar de procedures 
voor de selectie van de leden van het 
wetenschappelijk comité en de 
wetenschappelijke panels, de transparantie, 
de kosteneffectiviteit, en de vraag of de 
onafhankelijkheid, waakzaamheid en 
competentie kunnen worden gewaarborgd 
en belangenconflicten kunnen worden 
vermeden.

Amendement 31
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Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Met het oog op het waarborgen van 
de transparantie van het 
risicobeoordelingsproces, is het ook 
noodzakelijk het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, dat 
momenteel beperkt is tot de 
levensmiddelenwetgeving, uit te breiden 
tot vergunningsaanvragen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 wat 
betreft toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding, Verordening (EG) 
nr. 1935/2004 wat betreft materialen die 
met levensmiddelen in contact komen en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 wat 
betreft gewasbeschermingsmiddelen.

(35) Met het oog op het waarborgen van 
de transparantie en onafhankelijkheid van 
het risicobeoordelingsproces, is het ook 
noodzakelijk het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, dat 
momenteel beperkt is tot de 
levensmiddelenwetgeving, uit te breiden 
tot vergunningsaanvragen in het kader van 
Verordening (EG) nr. 1831/2003 wat 
betreft toevoegingsmiddelen voor 
diervoeding, Verordening (EG) 
nr. 1935/2004 wat betreft materialen die 
met levensmiddelen in contact komen en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 wat 
betreft gewasbeschermingsmiddelen.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Om te waarborgen dat specifieke 
sectorale aspecten met betrekking tot 
vertrouwelijke informatie in aanmerking 
worden genomen, is het noodzakelijk om 
de desbetreffende rechten van het publiek 
op transparantie in het 
risicobeoordelingsproces, met inbegrip van 
die welke voortvloeien uit het Verdrag van 
Aarhus35, af te wegen tegen de rechten van 
commerciële aanvragers, rekening houdend 
met de specifieke doelstellingen van de 
sectorale wetgeving van de Unie alsook 
met de opgedane ervaring. Het is derhalve 
noodzakelijk Richtlijn 2001/18/EG, 
Verordening (EG) nr. 1829/2003, 
Verordening (EG) nr. 1831/2003, 
Verordening (EG) nr. 1935/2004 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 te 
wijzigen om te voorzien in aanvullende 
vertrouwelijke gegevens ten opzichte van 

(36) Om te waarborgen dat specifieke 
sectorale aspecten met betrekking tot 
vertrouwelijke informatie in aanmerking 
worden genomen, is het noodzakelijk om 
de desbetreffende rechten van het publiek 
op transparantie in het 
risicobeoordelingsproces, met inbegrip van 
die welke voortvloeien uit het Verdrag van 
Aarhus35, af te wegen tegen de rechten van 
commerciële aanvragers, rekening houdend 
met de specifieke doelstellingen van de 
sectorale wetgeving van de Unie alsook 
met de opgedane ervaring. Hierbij moet 
echter in gedachten worden gehouden dat 
het openbaar belang voorrang heeft op 
commerciële belangen wanneer er 
specifieke redenen bestaat tot 
ongerustheid over het welzijn van de 
bevolking en de volksgezondheid. Het is 
derhalve noodzakelijk Richtlijn 
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die in Verordening (EG) nr. 178/2002. 2001/18/EG, Verordening (EG) 
nr. 1829/2003, Verordening (EG) 
nr. 1831/2003, Verordening (EG) 
nr. 1935/2004 en Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 te wijzigen om te voorzien 
in aanvullende vertrouwelijke gegevens ten 
opzichte van die in Verordening (EG) 
nr. 178/2002.

_________________ _________________

35 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 september 2006 betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen 
(PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13).

35 Verordening (EG) nr. 1367/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
6 september 2006 betreffende de 
toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag van Aarhus betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden op de 
communautaire instellingen en organen 
(PB L 264 van 25.9.2006, blz. 13).

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Teneinde de band tussen 
risicobeoordelaars en risicomanagers op 
het niveau van de Unie en op nationaal 
niveau, alsmede de coherentie en 
samenhang van de risicocommunicatie 
verder te versterken, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
vast te stellen om te voorzien in een 
algemeen plan voor risicocommunicatie 
met betrekking tot aangelegenheden op het 
gebied van de landbouw- en voedselketen. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 

(37) Teneinde de onafhankelijkheid van 
de risicobeoordelings- en 
risicomanagementfasen op het niveau van 
de Unie en op nationaal niveau, alsmede de 
nauwkeurigheid en samenhang van de 
risicocommunicatie verder te waarborgen, 
moet aan de Commissie de bevoegdheid 
worden overgedragen om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag handelingen 
vast te stellen om te voorzien in een 
algemeen plan voor risicocommunicatie 
met betrekking tot aangelegenheden op het 
gebied van de landbouw- en voedselketen. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende 
raadplegingen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen gebeuren in 
overeenstemming met de beginselen die 
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zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het 
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel 
Akkoord van 13 april 2016 over beter 
wetgeven. Met name om te zorgen voor 
gelijke deelname aan de voorbereiding van 
gedelegeerde handelingen ontvangen het
Europees Parlement en de Raad alle 
documenten op hetzelfde tijdstip als de 
deskundigen van de lidstaten, en hebben 
hun deskundigen systematisch toegang tot 
de vergaderingen van de 
deskundigengroepen van de Commissie die 
zich bezighouden met de voorbereiding 
van de gedelegeerde handelingen.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Om de Autoriteit en de exploitanten 
van bedrijven in staat te stellen zich aan de 
nieuwe voorschriften aan te passen en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
Autoriteit goed blijft functioneren, is het 
noodzakelijk te voorzien in 
overgangsmaatregelen voor de toepassing 
van deze verordening.

(38) Om de Autoriteit, de lidstaten, de 
Commissie en de exploitanten van 
bedrijven in staat te stellen zich aan de 
nieuwe voorschriften aan te passen en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
Autoriteit goed blijft functioneren, is het 
noodzakelijk te voorzien in 
overgangsmaatregelen voor de toepassing 
van deze verordening.

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bevorderen van het besef van en het 
inzicht in de specifieke kwesties die tijdens 
het gehele risicoanalyseproces aan de orde 
komen;

a) bevorderen van de transparantie, 
de duidelijkheid en het besef van en het 
inzicht in de specifieke kwesties die tijdens 
het gehele risicoanalyse- en -
managementproces aan de orde komen;
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bevorderen van de samenhang en 
transparantie bij het formuleren van 
aanbevelingen met betrekking tot 
risicomanagement;

b) bevorderen van een hoog niveau 
van bescherming van de volksgezondheid 
en het milieu, maximale betrouwbaarheid
en transparantie bij het formuleren van 
aanbevelingen met betrekking tot 
risicomanagement;

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) verschaffen van een deugdelijke
basis voor het begrip van 
risicomanagementbeslissingen;

c) verschaffen van een 
wetenschappelijke basis voor het 
identificeren van de beste beslissingen 
inzake risicomanagement;

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bevorderen van het inzicht van het 
publiek in het risicoanalyseproces teneinde 
het vertrouwen in de resultaten ervan te 
vergroten;

d) bevorderen van het inzicht van het 
publiek in het risicoanalyseproces teneinde 
de verantwoording van de resultaten 
ervan te versterken en het vertrouwen van 
de consument in de Unie en haar 
instellingen te herstellen;
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) zorgen voor een goede uitwisseling 
van informatie met de belanghebbenden 
met betrekking tot de risico’s in verband 
met de landbouw- en voedselketen.

f) zorgen voor een goede uitwisseling 
van informatie met de belanghebbenden 
met betrekking tot de risico’s in verband 
met de landbouw- en voedselketen en met 
betrekking tot strategieën om deze risico's 
te vermijden.

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter f  bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) bestrijden van de bronnen van 
onjuiste en misleidende informatie alsook 
van de verspreiding hiervan;

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) transparante informatie te 
verstrekken in elke fase van het 
risicoanalyseproces, van de formulering 
van verzoeken om wetenschappelijk advies 
tot de bepaling van de risicobeoordeling en 

b) voortdurend actuele en 
transparante informatie te verstrekken in 
elke fase van het risicoanalyseproces, van 
de formulering van verzoeken om 
wetenschappelijk advies tot de bepaling 
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het nemen van 
risicomanagementbeslissingen;

van de risicobeoordeling en het nemen van 
risicomanagementbeslissingen;

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) rekening te houden met 
risicopercepties;

c) rekening te houden met het niveau 
en de mogelijke gevolgen van het risico en 
met risicopercepties;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) bij te dragen tot begrip en dialoog
tussen alle belanghebbenden; en

d) bij te dragen tot begrip, dialoog en 
samenwerking tussen alle 
belanghebbenden, zoals consumenten en 
consumentenverenigingen, 
milieuverenigingen, 
dierenwelzijnsorganisaties, 
gezondheidsorganisaties, 
burgerorganisaties, centra voor 
wetenschappelijk onderzoek, vakbonden, 
coöperaties en verenigingen van 
producenten en landbouwers, 
vertegenwoordigers van kleine en 
middelgrote ondernemingen en 
vertegenwoordigers uit de sectoren van 
onderzoek en innovatie; en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
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Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 ter – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn, met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid en de bescherming van 
persoonsgegevens.

e) toegankelijk te zijn, ook voor 
mensen die niet rechtstreeks bij het proces 
betrokken zijn, met inachtneming van de 
bescherming van persoonsgegevens.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het algemene plan voor 
risicocommunicatie heeft tot doel een 
geïntegreerd kader voor 
risicocommunicatie te bevorderen, dat 
zowel de risicobeoordelaars als de 
risicomanagers op coherente en 
systematische wijze in acht nemen, zowel 
op het niveau van de Unie als op nationaal 
niveau. In het plan worden:

2. Het algemene plan voor 
risicocommunicatie heeft tot doel een 
geïntegreerd kader voor 
risicocommunicatie te bevorderen, dat 
zowel de risicobeoordelaars als de 
risicomanagers op nauwkeurige en 
systematische wijze in acht nemen, zowel 
op het niveau van de Unie als op nationaal 
niveau, waarbij rekening wordt gehouden 
met eventuele uiteenlopende 
wetenschappelijke standpunten. In het 
plan worden:

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voornaamste factoren 
aangewezen waarmee rekening moet 
worden gehouden bij de beoordeling van 
het soort risicocommunicatieactiviteiten 

a) de factoren aangewezen waarmee 
rekening moet worden gehouden bij de 
beoordeling van het soort 
risicocommunicatieactiviteiten dat nodig 
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dat nodig is, en het niveau daarvan; is, en het niveau daarvan;

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de belangrijkste voor de voor 
risicocommunicatiedoeleinden te 
gebruiken instrumenten en kanalen 
aangewezen, rekening houdend met de 
behoeften van relevante doelgroepen; en

b) de belangrijkste voor de voor 
risicocommunicatiedoeleinden te 
gebruiken instrumenten en kanalen 
aangewezen (een duidelijke, efficiënte en 
toegankelijke website), rekening houdend 
met de specifieke behoeften van relevante 
doelgroepen, waarbij met name wordt 
gezorgd voor specifieke communicatie in 
situaties waarin noodgevallen op het vlak 
van voedsel of het milieu worden beheerd, 
wat inhoudt dat er meer specifieke 
communicatiehulpmiddelen en -
maatregelen moeten komen (hulplijnen, 
een goed herkenbare rubriek op de 
EFSA-website, apps en specifieke 
voorlichtingscampagnes); en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 8 quater – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) passende mechanismen vastgesteld 
ter versterking van de samenhang van de 
risicocommunicatie tussen 
risicobeoordelaars en risicomanagers en 
gezorgd voor een open dialoog tussen alle 
belanghebbenden.

c) passende mechanismen vastgesteld 
ter versterking van de samenhang van de 
risicocommunicatie tussen 
risicobeoordelaars en risicomanagers en 
gezorgd voor een open dialoog en 
voortdurende interactie tussen alle 
belanghebbenden en tegelijkertijd 
afwijkende wetenschappelijke 
standpunten, indien daarvan sprake is, 



AD\1165398NL.docx 31/64 PE625.400v02-00

NL

erkend.

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel  25 – lid 1 bis – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) één door het Europees Parlement 
benoemd lid, met stemrecht.

b) twee leden en twee 
plaatsvervangende leden, door het 
Europees Parlement benoemd, met 
stemrecht.

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel  25 – lid 1 bis – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) vier leden met stemrecht die de 
belangen van het maatschappelijk 
middenveld en de voedselketen 
vertegenwoordigen, te weten één uit de 
kringen van consumentenorganisaties, één 
uit de kringen van niet-gouvernementele 
milieuorganisaties, één uit de kringen van 
landbouworganisaties en één uit de kringen 
van brancheorganisaties. Die leden 
worden benoemd door de Raad in overleg 
met het Europees Parlement op basis van 
een door de Commissie opgestelde lijst 
welke een groter aantal kandidaten bevat 
dan het aantal te benoemen leden. De door 
de Commissie opgestelde lijst wordt, 
vergezeld van de relevante documentatie, 
aan het Europees Parlement toegezonden. 
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie 
maanden na kennisgeving, kan het 
Europees Parlement zijn standpunten ter 
overweging indienen bij de Raad, waarna 
de Raad overgaat tot benoeming van die 

c) vijf leden met stemrecht die de 
belangen van het maatschappelijk 
middenveld en van de werknemers in de 
voedselketen vertegenwoordigen, te weten 
één uit de kringen van 
gezondheidsorganisaties/medische 
organisaties, één uit de kringen van 
consumentenorganisaties, één uit de 
kringen van niet-gouvernementele 
milieuorganisaties, één uit de kringen van 
landbouworganisaties en één uit de kringen 
van organisaties uit de agrochemische 
industrie of de levensmiddelenindustrie. 
Die leden worden benoemd door de Raad 
in overleg met het Europees Parlement op 
basis van een door de Commissie 
opgestelde lijst welke een groter aantal 
kandidaten bevat dan het aantal te 
benoemen leden. De door de Commissie 
opgestelde lijst wordt, vergezeld van de 
relevante documentatie, aan het Europees 
Parlement toegezonden. Zo spoedig 
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leden. mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na 
kennisgeving, kan het Europees Parlement 
zijn standpunten ter overweging indienen 
bij de Raad, waarna de Raad overgaat tot 
benoeming van die leden.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 25 – lid 1 ter

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Bij de benoeming van de leden van 
de raad van bestuur en, in voorkomend 
geval, de plaatsvervangende leden wordt 
erop gelet dat zij over een grote 
deskundigheid op het gebied van 
risicobeoordeling met betrekking tot de 
voedselveiligheid beschikken, alsmede 
over vaardigheden op het gebied van 
wetgeving en beleid met betrekking tot de 
veiligheid van de voedselketen en relevante 
bestuurlijke, administratieve en 
budgettaire/financiële vaardigheden.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Motivering

Plaatsvervangende leden mogen stemmen in de plaats van vaste leden. Bijgevolg moeten zij 
over dezelfde kwalificaties beschikken.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 25 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

„Tenzij anders bepaald, worden de 
besluiten van de raad van bestuur met 
gewone meerderheid genomen. Een 
plaatsvervangend lid vervangt het lid in 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)  
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zijn/haar afwezigheid en stemt namens
hem/haar.”;

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel  28 – lid 5 bis – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De lidstaten dragen deskundigen 
voor teneinde gezamenlijk tot het door de 
uitvoerend directeur aangegeven aantal te 
komen. Elke lidstaat draagt ten minste 
twaalf wetenschappelijke deskundigen 
voor. De lidstaten kunnen ook 
staatsburgers van andere lidstaten 
voordragen.

b) De lidstaten kunnen op basis van 
een oproep tot het tonen van 
belangstelling deskundigen voordragen 
voor de genoemde vakgebieden. De 
lidstaten kunnen ook staatsburgers van 
andere lidstaten voordragen.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel  28 – lid 5 bis – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Op basis van de voordrachten door
de lidstaten stelt de uitvoerend directeur 
voor elk wetenschappelijk panel een lijst 
van deskundigen op die meer namen bevat 
dan het aantal te benoemen leden. De 
uitvoerend directeur hoeft een dergelijke 
langere lijst niet op te stellen, als hij/zij kan 
aantonen op basis van de ontvangen 
voordrachten en gelet op de onder d) 
vastgestelde selectiecriteria niet in staat te 
zijn een langere lijst op te stellen. De 
uitvoerend directeur dient de lijst in bij de 
raad van bestuur met het oog op de 
benoeming van de leden.

c) Op basis van de voordrachten die
de lidstaten doen op basis van blijken van 
belangstelling, stelt de uitvoerend directeur 
voor elk wetenschappelijk panel een lijst 
van deskundigen op die meer namen bevat 
dan het aantal te benoemen leden. De 
uitvoerend directeur hoeft een dergelijke 
langere lijst niet op te stellen, als hij/zij kan 
aantonen op basis van de ontvangen 
voordrachten en gelet op de onder d) 
vastgestelde selectiecriteria niet in staat te 
zijn een langere lijst op te stellen. De 
uitvoerend directeur dient de lijst in bij de 
raad van bestuur met het oog op de 
benoeming van de leden.
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Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel  28 – lid 5 bis – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) De raad van bestuur ziet erop toe 
dat bij de definitieve benoemingen een zo 
breed mogelijke geografische spreiding 
wordt bereikt.

e) De raad van bestuur ziet erop toe 
dat bij de definitieve benoemingen een zo 
breed, zo omvattend en zo participatief
mogelijke geografische spreiding wordt 
bereikt.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 28 – lid 5 quinquies

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quinquies. De lidstaten nemen 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
leden van de wetenschappelijke panels 
onafhankelijk en vrij van 
belangenconflicten optreden, 
overeenkomstig artikel 37, lid 2, en de 
interne maatregelen van de Autoriteit. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de leden van de 
wetenschappelijke panels over de middelen 
beschikken om de nodige tijd en 
inspanning te besteden aan het bijdragen
tot de werkzaamheden van de Autoriteit. 
De lidstaten zorgen ervoor dat de leden van 
de wetenschappelijke panels geen enkele 
instructie op nationaal niveau ontvangen en 
dat hun onafhankelijke wetenschappelijke 
bijdrage tot het systeem voor 
risicobeoordeling op het niveau van de 
Unie als een prioritaire taak voor de 
bescherming van de veiligheid van de 
voedselketen wordt erkend.

5 quinquies. De lidstaten nemen 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
door hen voorgedragen leden van de 
wetenschappelijke panels onafhankelijk en 
vrij van belangenconflicten optreden, 
overeenkomstig artikel 37, lid 2, en de 
interne maatregelen van de Autoriteit. De 
lidstaten zorgen ervoor dat de leden van de 
wetenschappelijke panels over de middelen 
beschikken om de maximale tijd en
inspanning te besteden die nodig zijn om 
bij te dragen tot de werkzaamheden van de 
Autoriteit. De lidstaten zorgen ervoor dat 
de leden van de wetenschappelijke panels 
geen enkele instructie op nationaal niveau 
ontvangen en niet onderhevig zijn aan 
pressie of beïnvloeding op nationaal 
niveau, en dat hun onafhankelijke 
wetenschappelijke bijdrage tot het systeem 
voor risicobeoordeling op het niveau van 
de Unie als een prioritaire taak voor de 
bescherming van de veiligheid van de 
voedselketen wordt beschouwd.



AD\1165398NL.docx 35/64 PE625.400v02-00

NL

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 bis – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving geeft het 
personeel van de Autoriteit advies over de 
toepasselijke bepalingen en de vereiste 
inhoud van de vergunningsaanvraag. Het 
door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies doet geen afbreuk aan, en 
schept geen verplichtingen ten aanzien
van, de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen.

Op verzoek van een potentiële aanvrager 
van een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving kan het 
personeel van de Autoriteit schriftelijk 
advies geven over de toepasselijke
bepalingen en de vereiste inhoud van de 
vergunningsaanvraag. Het personeel van de 
Autoriteit dat het in de eerste zin 
genoemde advies geeft, mag niet 
betrokken zijn bij wetenschappelijke 
werkzaamheden, ook niet in de zin van
artikel 28, lid 5 septies, die al dan niet 
rechtstreeks relevant zijn voor de 
aanvraag waarover advies wordt gegeven. 
Het door het personeel van de Autoriteit 
gegeven advies wordt meteen 
gedocumenteerd en gepubliceerd op de 
website van de Autoriteit. Het advies wordt 
opgenomen in een document met 
veelgestelde vragen, opdat er 
alomvattender richtsnoeren voor 
aanvragers tot stand komen en minder 
individuele correspondentie nodig is.

Het gegeven advies doet geen afbreuk 
aan, en schept geen verplichtingen ten 
aanzien van, de latere beoordeling door de 
wetenschappelijke panels van de 
vergunningsaanvragen. Uiterlijk [36 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening] beoordeelt de Commissie de 
gevolgen van dit artikel voor de werking 
van de Autoriteit. Er wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de verhoogde 
werkdruk en de inzet van aanvullende 
personeelsleden, en aan het feit of dit 
artikel heeft geleid tot een verschuiving 
van de middelen van de Autoriteit ten 
koste van de activiteiten van algemeen 
belang. 
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De meegedeelde gegevens worden 
uitsluitend openbaar gemaakt indien een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag is 
ontvangen en nadat de Autoriteit heeft 
beslist over de openbaarmaking van de 
begeleidende studies overeenkomstig 
artikel 38 en de artikelen 39 tot en met 
39 septies.

3. De meegedeelde gegevens worden  
openbaar gemaakt indien een 
overeenkomstige vergunningsaanvraag is 
ontvangen en nadat de Autoriteit 
overeenkomstig artikel 38 en de artikelen 
39 tot en met 39 septies heeft beslist over 
de openbaarmaking van de begeleidende 
studies en haar wetenschappelijke advies 
heeft gepubliceerd.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 quater – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Autoriteit raadpleegt de 
belanghebbenden en het publiek over de 
studies ter ondersteuning van 
vergunningsaanvragen zodra deze door de 
Autoriteit openbaar zijn gemaakt 
overeenkomstig artikel 38 en de 
artikelen 39 tot en met 39 septies, om na te 
gaan of er andere relevante 
wetenschappelijke gegevens of studies 
beschikbaar zijn over het voorwerp van de 
vergunningsaanvraag. Deze bepaling is 
niet van toepassing op de indiening van 
eventuele aanvullende informatie door de 
aanvragers gedurende het 
risicobeoordelingsproces.

2. De Autoriteit raadpleegt de 
belanghebbenden en het publiek over de 
studies ter ondersteuning van 
vergunningsaanvragen zodra deze door de 
Autoriteit openbaar zijn gemaakt 
overeenkomstig artikel 38 en de 
artikelen 39 tot en met 39 septies, om na te 
gaan of er andere relevante 
wetenschappelijke gegevens of studies 
beschikbaar zijn over het voorwerp van de 
vergunningsaanvraag.
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Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 quinquies – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De deskundigen van de Commissie 
verrichten controles, met inbegrip van 
audits, om zekerheid te verkrijgen dat 
testfaciliteiten voldoen aan de toepasselijke 
normen voor het uitvoeren van tests en 
studies die aan de Autoriteit worden 
voorgelegd in het kader van een aanvraag 
voor een vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie. 
Deze controles worden georganiseerd in 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten.

De deskundigen van de Commissie 
verrichten controles, met inbegrip van 
audits, om zekerheid te verkrijgen dat in de 
Unie of in derde landen gevestigde 
testfaciliteiten onafhankelijk en 
transparant zijn, bemand zijn met 
uitermate competente personen en
voldoen aan de toepasselijke normen voor 
het uitvoeren van tests en studies die aan 
de Autoriteit worden voorgelegd in het 
kader van een aanvraag voor een 
vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie. 
Deze controles worden georganiseerd in 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 sexies – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd het feit dat aanvragers van 
vergunningen krachtens de 
levensmiddelenwetgeving verplicht zijn de 
veiligheidsaspecten van het voorwerp van 
een procedure in het kader van een 
vergunningsstelsel aan te tonen, kan de 
Commissie in uitzonderlijke 
omstandigheden de Autoriteit verzoeken
wetenschappelijke studies in opdracht te
geven teneinde het in het 
risicobeoordelingsproces gebruikte 
bewijsmateriaal te verifiëren. De in 
opdracht gegeven studies kunnen een 

Onverminderd het feit dat aanvragers van 
vergunningen krachtens de 
levensmiddelenwetgeving verplicht zijn de 
veiligheidsaspecten van het voorwerp van 
een procedure in het kader van een 
vergunningsstelsel aan te tonen, kan de 
Autoriteit, wanneer wetenschappelijke 
gegevens en bevindingen elkaar 
tegenspreken, wetenschappelijke studies in 
opdracht geven teneinde het in het 
risicobeoordelingsproces gebruikte 
bewijsmateriaal te verifiëren, met als doel 
meer zekerheid te verwerven over de 
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grotere reikwijdte hebben dan het te 
verifiëren bewijsmateriaal.

veiligheid van levensmiddelen of 
diervoeder. De in opdracht gegeven studies 
kunnen een grotere reikwijdte hebben dan 
het te verifiëren bewijsmateriaal.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 32 sexies – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in opdracht gegeven studies houden 
rekening met Richtlijn 2010/63/EU 
betreffende de bescherming van dieren die 
voor wetenschappelijke doeleinden 
worden gebruikt.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit verricht haar 
werkzaamheden met een hoge mate van 
transparantie. Zij maakt met name het 
volgende onverwijld openbaar:

De Autoriteit zorgt voor een hoge mate van 
transparantie, in overeenstemming met het 
Verdrag van Aarhus en Verordening (EG) 
nr. 1367/2006, onverminderd Verordening 
(EG) nr. 1049/2001, en in 
overeenstemming met 
Richtlijn 2003/4/EG, die voorzien in een 
actieve en systematische verspreiding van 
milieu-informatie onder het publiek. Zij 
maakt met name het volgende onverwijld 
openbaar:

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a



AD\1165398NL.docx 39/64 PE625.400v02-00

NL

Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de agenda’s en notulen van het 
wetenschappelijk comité, de 
wetenschappelijke panels en de 
werkgroepen ervan;

a) de agenda's, deelnemerslijsten en 
notulen van het wetenschappelijk comité, 
de wetenschappelijke panels en de 
werkgroepen ervan;

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) wetenschappelijke gegevens, 
studies en andere informatie ter 
ondersteuning van aanvragen voor een 
vergunning krachtens de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie, 
met inbegrip van de door de aanvragers 
verstrekte aanvullende informatie, 
alsmede andere wetenschappelijke 
gegevens en informatie ter ondersteuning 
van verzoeken van het Europees 
Parlement, de Commissie en de lidstaten 
om een specifiek product van 
wetenschappelijke output, met inbegrip 
van een wetenschappelijk advies, rekening 
houdend met de bescherming van 
vertrouwelijke informatie en de 
bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 
39 septies;

Schrappen

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de informatie waarop haar 
wetenschappelijke output, met inbegrip 
van wetenschappelijke adviezen, is 
gebaseerd, rekening houdend met de 
bescherming van vertrouwelijke gegevens 
en de bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 
39 septies;

Schrappen

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 38 – lid 1 – alinea 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) advies dat de Autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 32 bis en 
32 quater aan potentiële aanvragers heeft 
verleend in de fase vóór de indiening.

Schrappen

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 38 – lid -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(а bis) Het volgende lid -1 bis wordt 
ingevoegd:

-1 bis) Op het moment dat zij haar 
wetenschappelijke advies publiceert, 
maakt de Autoriteit bovendien het 
volgende openbaar:

а) wetenschappelijke gegevens, studies en 
andere informatie ter ondersteuning van 
aanvragen voor een vergunning 
krachtens de levensmiddelenwetgeving 
van de Unie, met inbegrip van de door de 
aanvragers verstrekte aanvullende 
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informatie, alsmede andere 
wetenschappelijke gegevens en informatie 
ter ondersteuning van verzoeken van het 
Europees Parlement, de Commissie en de 
lidstaten, rekening houdend met de 
bescherming van vertrouwelijke 
informatie en de bescherming van 
persoonsgegevens overeenkomstig de 
artikelen 39 tot en met 39 septies;

b) de informatie waarop haar 
wetenschappelijke output, met inbegrip 
van wetenschappelijke adviezen, is 
gebaseerd, rekening houdend met de 
bescherming van vertrouwelijke gegevens 
en de bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 
39 septies;

c) informatie over adviesgesprekken die 
de Autoriteit overeenkomstig de artikelen 
32 bis en 32 quater met aanvragers heeft 
gevoerd in de fase vóór de indiening.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 38 – lid 1 bis – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De openbaarmaking van de in lid 1), 
onder c), genoemde informatie mag niet 
worden beschouwd als een expliciete of 
impliciete toestemming of vergunning om 
de desbetreffende gegevens en informatie 
en de inhoud daarvan te gebruiken, 
reproduceren of anderszins te exploiteren, 
en de Europese Unie draagt geen 
verantwoordelijkheid voor het gebruik 
ervan door derden.

De openbaarmaking van de in lid 1), 
onder c), genoemde informatie mag niet 
worden beschouwd als een expliciete of 
impliciete toestemming of vergunning om 
de desbetreffende gegevens en informatie 
en de inhoud daarvan commercieel te 
gebruiken, reproduceren of anderszins te 
exploiteren voor commerciële doeleinden. 
Om iedere twijfel weg te nemen, kan de 
gepubliceerde informatie worden gebruikt 
voor publieke toetsing van de resultaten, 
onder meer om een beter inzicht te krijgen 
in de potentiële negatieve effecten op de 
volksgezondheid en het milieu, en draagt 
de Europese Unie voor dit doeleinde geen 
verantwoordelijkheid voor het gebruik 
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ervan door derden.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 38 – lid 3 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Het volgende lid 3 bis wordt 
ingevoegd:

3 bis. Dit artikel doet geen afbreuk aan 
Richtlijn 2003/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
28 januari 2003 inzake de toegang van het 
publiek tot milieu-informatie noch aan de 
Verordeningen (EG) nrs. 1049/2001 en 
1367/2006.

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 38 maakt 
de Autoriteit geen informatie openbaar 
waarvoor onder de in dit artikel 
neergelegde voorwaarden is verzocht om 
deze als vertrouwelijk te behandelen.

1. In afwijking van artikel 38 en 
zonder afbreuk te doen aan Verordening 
(EG) nr. 1049/2001, Richtlijn 2003/4/EG 
en het algemene beginsel dat de belangen 
van de volksgezondheid altijd voorrang 
hebben op privébelangen, maakt de 
Autoriteit geen informatie openbaar 
waarvoor op grond van de in dit artikel 
neergelegde voorwaarden is verzocht om 
deze als vertrouwelijk te behandelen en 
waarvoor dit verzoek is ingewilligd.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
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Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 – lid 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) innovatieve commerciële 
elementen, modellen, formules en 
producten die worden beschermd door een 
octrooi en waarvan de bescherming in het 
gedrang kan komen door het niet-
handhaven van de vertrouwelijkheid 
tijdens de initiële 
studieaanvraagprocedure, waardoor de 
aanvrager risico loopt op schade en op 
mogelijke marktverstoring en oneerlijke 
concurrentie

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 – lid 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) commerciële informatie waaruit 
gegevens over de bevoorrading, 
marktaandelen of bedrijfsstrategie van de 
aanvrager kunnen worden afgeleid; en

3) commerciële informatie waaruit 
gegevens over de bevoorrading, 
marktaandelen of bedrijfsstrategie of 
vernieuwende ideeën voor het product/de 
stof kunnen worden afgeleid;

(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) informatie die deel uitmaakt van de b) informatie die deel uitmaakt van de 
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conclusies van specifieke producten van de 
wetenschappelijke output van de Autoriteit, 
met inbegrip van wetenschappelijke 
adviezen, en die betrekking heeft op de te 
verwachten gezondheidseffecten.

conclusies van specifieke producten van de 
wetenschappelijke output van de Autoriteit, 
met inbegrip van wetenschappelijke 
adviezen, waaruit blijkt dat er gevolgen en 
gevaren kunnen optreden voor de 
gezondheid van mens en dier of voor het 
milieu.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Dit artikel laat Richtlijn 
2003/4/EG en de Verordeningen (EG) 
nrs. 1049/2001 en 1367/2006 onverlet.

Motivering

Deze bewoording is noodzakelijk ten gunste van de transparantie.

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een aanvrager een 
verzoek om vertrouwelijke behandeling 
indient, verstrekt hij een niet-
vertrouwelijke en een vertrouwelijke versie 
van de ingediende informatie in de 
gestandaardiseerde gegevensformaten, 
voor zover deze op grond van 
artikel 39 septies beschikbaar zijn. Uit de 
niet-vertrouwelijke versie wordt de 
informatie die de aanvrager 
overeenkomstig artikel 39, leden 2 en 3, 
vertrouwelijk acht, weggelaten. De 

2. Wanneer een aanvrager een 
verzoek om vertrouwelijke behandeling 
indient, verstrekt hij een niet-
vertrouwelijke en een vertrouwelijke versie 
van de ingediende informatie in de 
gestandaardiseerde gegevensformaten, 
voor zover deze op grond van 
artikel 39 septies beschikbaar zijn. In de 
niet-vertrouwelijke versie wordt de 
informatie waarvoor de aanvrager 
overeenkomstig artikel 39, leden 2 en 3, 
om vertrouwelijke behandeling verzoekt, 
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vertrouwelijke versie bevat alle ingediende 
informatie, met inbegrip van informatie die 
de aanvrager vertrouwelijk acht. 
Informatie waarvoor om vertrouwelijke 
behandeling is gevraagd, wordt in de 
vertrouwelijke versie duidelijk als zodanig 
aangegeven. De aanvrager geeft duidelijk 
aan op welke gronden om vertrouwelijke 
behandeling van de verschillende 
informatie-elementen wordt verzocht.

met zwarte balken onleesbaar gemaakt. 
De vertrouwelijke versie bevat alle 
ingediende informatie, met inbegrip van 
informatie die de aanvrager als 
vertrouwelijk beschouwt. Informatie 
waarvoor om vertrouwelijke behandeling is 
gevraagd, wordt in de vertrouwelijke versie 
duidelijk als zodanig aangegeven. De 
aanvrager geeft duidelijk aan op grond van 
welke verifieerbare argumenten om 
vertrouwelijke behandeling van elk van de 
verschillende informatie-elementen wordt 
verzocht.

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 ter – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) stelt de aanvrager schriftelijk in 
kennis van haar voornemen om informatie 
openbaar te maken en de redenen daarvoor, 
voordat de Autoriteit formeel een besluit 
neemt over het verzoek om vertrouwelijke 
behandeling. Indien de aanvrager het niet 
eens is met de beoordeling van de 
Autoriteit kan hij binnen twee weken vanaf 
de datum waarop hij in kennis werd gesteld 
van het standpunt van de Autoriteit zijn 
standpunten kenbaar maken of zijn 
aanvraag intrekken;

c) stelt de aanvrager schriftelijk in 
kennis van haar voornemen om informatie 
openbaar te maken en de redenen daarvoor, 
voordat de Autoriteit formeel een besluit 
neemt over het verzoek om vertrouwelijke 
behandeling. Indien de aanvrager bezwaar 
maakt tegen de beoordeling van de 
Autoriteit kan hij binnen twee weken vanaf 
de datum waarop hij in kennis werd gesteld 
van het standpunt van de Autoriteit zijn 
standpunten kenbaar maken of zijn 
aanvraag intrekken;

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 ter – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) neemt een met redenen omklede 
beslissing over het verzoek om 

d) neemt een met redenen omklede 
beslissing over het verzoek om 
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vertrouwelijke behandeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
opmerkingen van de aanvrager, binnen tien
weken na de datum van ontvangst van het 
verzoek om vertrouwelijke behandeling in 
het geval van vergunningsaanvragen en 
zonder onnodige vertraging in het geval 
van aanvullende gegevens en informatie, 
en stelt de aanvrager van haar beslissing in 
kennis en deelt deze mede aan de 
Commissie en de lidstaten, naargelang 
van het geval; en

vertrouwelijke behandeling, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
opmerkingen van de aanvrager, binnen 
acht weken na de datum van ontvangst van 
het verzoek om vertrouwelijke behandeling 
in het geval van vergunningsaanvragen en 
zonder onnodige vertraging in het geval 
van aanvullende gegevens en informatie, 
en stelt de aanvrager van haar beslissing in 
kennis en deelt deze in elk geval mede aan 
de Commissie en de lidstaten; en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 ter – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) maakt eventuele aanvullende 
gegevens en informatie openbaar waarvoor 
het verzoek om vertrouwelijke behandeling 
niet als gerechtvaardigd is erkend, ten 
vroegste twee weken nadat de aanvrager in 
kennis is gesteld van haar beslissing, zoals 
bepaald onder d).

e) maakt eventuele aanvullende 
gegevens en informatie openbaar waarvoor 
het verzoek om vertrouwelijke behandeling 
niet als gerechtvaardigd is erkend, ten 
vroegste twee weken en ten laatste vier 
weken nadat de aanvrager in kennis is 
gesteld van haar beslissing, zoals bepaald 
onder d).

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 quinquies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie en de lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de door hen in het kader van de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
ontvangen informatie waarvoor om 
vertrouwelijke behandeling is gevraagd, 
niet openbaar wordt gemaakt voordat door 

2. De Commissie en de lidstaten 
nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de door hen in het kader van de 
levensmiddelenwetgeving van de Unie 
ontvangen informatie niet openbaar wordt 
gemaakt voordat door de Autoriteit is 
beslist over het verzoek om vertrouwelijke 
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de Autoriteit is beslist over het verzoek om 
vertrouwelijke behandeling en die 
beslissing definitief is geworden. De 
Commissie en de lidstaten nemen ook de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat informatie waarvoor de Autoriteit 
ermee heeft ingestemd dat deze 
vertrouwelijk moet worden behandeld, niet 
openbaar wordt gemaakt.

behandeling en zij haar wetenschappelijke 
advies heeft gepubliceerd. De Commissie 
en de lidstaten nemen ook de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
informatie waarvoor de Autoriteit ermee 
heeft ingestemd dat deze vertrouwelijk 
moet worden behandeld, niet openbaar 
wordt gemaakt.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 quinquies – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien een aanvrager in het kader 
van een vergunningsprocedure een 
aanvraag intrekt of heeft ingetrokken, 
eerbiedigen de Autoriteit, de Commissie en 
de lidstaten de vertrouwelijkheid van 
commerciële en industriële informatie, 
zoals aanvaard door de Autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 
39 septies. De aanvraag wordt geacht te 
zijn ingetrokken vanaf het moment waarop 
het schriftelijke verzoek daartoe is 
ontvangen door de bevoegde instantie die 
de oorspronkelijke aanvraag in ontvangst 
had genomen. Indien aanvraag is 
ingetrokken voordat de Autoriteit heeft 
beslist over het desbetreffende verzoek om 
vertrouwelijke behandeling, maken de 
Autoriteit, de Commissie en de lidstaten 
geen informatie openbaar waarvoor om 
vertrouwelijke behandeling is gevraagd.

3. Indien een aanvrager in het kader 
van een vergunningsprocedure een 
aanvraag intrekt of heeft ingetrokken, 
eerbiedigen de Autoriteit, de Commissie en 
de lidstaten de vertrouwelijkheid van 
commerciële en industriële informatie, 
zoals aanvaard door de Autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 39 tot en met 
39 septies. De aanvraag wordt geacht te 
zijn ingetrokken vanaf het moment waarop 
het schriftelijke verzoek daartoe is 
ontvangen door de bevoegde instantie die 
de oorspronkelijke aanvraag in ontvangst 
had genomen. Indien de aanvraag is 
ingetrokken voordat de Autoriteit heeft 
beslist over het desbetreffende verzoek om 
vertrouwelijke behandeling, maken de 
Autoriteit, de Commissie en de lidstaten 
geen informatie openbaar over de geplande 
aanvraag.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 sexies – lid 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de naam en het adres van de 
aanvrager;

a) de naam van de aanvrager;

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 sexies – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In afwijking van lid 1, wordt het 
openbaar maken van de namen en adressen 
van natuurlijke personen die betrokken zijn 
bij proeven op gewervelde dieren of bij het 
verkrijgen van toxicologische informatie 
geacht aanzienlijke schade toe te brengen 
aan de persoonlijke levenssfeer en 
integriteit van die natuurlijke personen; die 
gegevens worden derhalve niet openbaar 
gemaakt, tenzij een hoger openbaar belang 
dit gebiedt.

2. In afwijking van lid 1, wordt het 
openbaar maken van de namen en adressen 
van natuurlijke personen die betrokken zijn 
bij proeven op gewervelde dieren of bij het 
verkrijgen van toxicologische informatie
geacht aanzienlijke schade toe te brengen 
aan de persoonlijke levenssfeer en 
integriteit van die natuurlijke personen, 
doordat hun onafhankelijkheid en 
zelfstandige oordeel hierdoor in gevaar 
wordt gebracht; die gegevens worden 
derhalve niet openbaar gemaakt, tenzij een 
hoger openbaar belang dit gebiedt.

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 7
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 39 octies  – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatiesystemen die de Autoriteit 
gebruikt om gegevens op te slaan, met 
inbegrip van vertrouwelijke en 
persoonsgegevens, moeten zo zijn 
ontworpen dat zij een hoog 
beveiligingsniveau bieden dat past bij de
betrokken beveiligingsrisico’s, met 
inachtneming van de artikelen 39 tot en 
met 39 septies van deze verordening. Voor 
de toegang wordt ten minste een systeem 

De informatiesystemen die de Autoriteit 
gebruikt om gegevens op te slaan, met 
inbegrip van vertrouwelijke en 
persoonsgegevens, moeten zo zijn 
ontworpen dat er wordt gegarandeerd dat 
de hoogste beveiligingsnormen zullen 
worden bereikt die gepast zijn voor
betrokken beveiligingsrisico’s, met 
inachtneming van de artikelen 39 tot en 
met 39 septies van deze verordening. Voor 
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met tweefactorauthenticatie gebruikt, of 
een systeem dat een gelijkwaardig 
beveiligingsniveau biedt. Het systeem moet 
ervoor zorgen dat de toegang volledig 
controleerbaar is.

de toegang wordt ten minste een systeem 
met tweefactorauthenticatie gebruikt, of 
een systeem dat een gelijkwaardig 
beveiligingsniveau biedt. Het systeem moet 
ervoor zorgen dat de toegang volledig 
controleerbaar is.

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 57 bis – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een overeenkomstig artikel 8, 
onder c), vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

6. Een overeenkomstig artikel 8, 
onder c), vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
het Europees Parlement noch de Raad 
daartegen binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien 
zowel het Europees Parlement als de Raad 
voor het verstrijken van die termijn de 
Commissie hebben medegedeeld dat zij 
daartegen geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn kan op initiatief van het Europees 
Parlement of de Raad met twee maanden
worden verlengd.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 
[inwerkingtreding van de verordening tot 
wijziging van de algemene 
levensmiddelenwetgeving] bedoelde datum 
en vervolgens om de vijf jaar evalueert de 
Commissie de prestaties van de Autoriteit 

2. Uiterlijk vijf jaar na de in artikel 
[inwerkingtreding van de verordening tot 
wijziging van de algemene 
levensmiddelenwetgeving] bedoelde datum 
en vervolgens om de vijf jaar evalueert de 
Commissie de prestaties van de Autoriteit 
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met betrekking tot haar doelstellingen, 
mandaat, taken, procedures en locatie, 
overeenkomstig de richtsnoeren van de 
Commissie. Deze evaluatie richt zich op de 
vraag of het mandaat van de Autoriteit 
moet worden gewijzigd en op de financiële 
gevolgen van dergelijke wijzigingen.

met betrekking tot haar doelstellingen, 
mandaat, taken, procedures en locatie, 
overeenkomstig de richtsnoeren van de 
Commissie. Deze evaluatie richt zich op de 
vraag of het mandaat van de Autoriteit 
moet worden gewijzigd en op de financiële 
gevolgen van dergelijke wijzigingen. Als 
daarentegen uit de evaluatie blijkt dat de 
vooropgestelde doelstellingen bereikt 
worden en dat de toegewezen taken 
worden uitgevoerd, moet de mogelijkheid 
van meer investeringen worden 
overwogen, met als doel ambitieuzere 
resultaten te behalen.

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 61 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Als de Commissie van oordeel is 
dat het voortbestaan van de Autoriteit niet 
langer gerechtvaardigd is in het licht van 
zijn doelstellingen, mandaat en taken, kan 
zij voorstellen om de desbetreffende 
bepalingen van deze verordening 
dienovereenkomstig te wijzigen of in te 
trekken.

Schrappen

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 61 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie brengt verslag uit 
aan het Europees Parlement, de Raad en 
de raad van bestuur over de resultaten 
van de evaluatie. De resultaten van de 
evaluatie worden openbaar gemaakt.

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
evaluaties en aanbevelingen worden 
toegezonden aan de Raad en het Europees 
Parlement, en worden openbaar gemaakt.
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Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 24 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 24 wordt het volgende lid 
3 bis ingevoegd:

"3 bis. De verplichting om op actieve 
wijze de in lid 1 van dit artikel vermelde 
informatie te verspreiden, conform artikel 
25 en conform de artikelen 38 en 39 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, doet geen 
afbreuk aan het recht van eventuele 
natuurlijke of rechtspersonen op toegang 
tot documenten op verzoek, zoals 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
1049/2001 en Verordening (EG) nr. 
1367/2006.".

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4
Richtlijn 2001/18/EG
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien het terzake bevoegde 
wetenschappelijke comité op grond van 
lid 1 wordt geraadpleegd, maakt het de 
kennisgeving/aanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de kennisgever/aanvrager, alsmede 
zijn eigen wetenschappelijke adviezen
openbaar, overeenkomstig de artikelen 38 
en 39 tot en met 39 septies van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, die van 
overeenkomstige toepassing zijn, en 
artikel 25 van deze richtlijn.

4. Indien het ter zake bevoegde 
wetenschappelijke comité op grond van lid
1 wordt geraadpleegd, maakt het de 
kennisgeving/aanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de kennisgever/aanvrager, tegelijk 
met zijn wetenschappelijk advies
openbaar, overeenkomstig de artikelen 38 
en 39 tot en met 39 septies van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, die van 
overeenkomstige toepassing zijn, en artikel
25 van deze richtlijn.
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Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De EAV maakt de 
vergunningsaanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, alsmede haar eigen 
wetenschappelijke adviezen en de adviezen 
van de in artikel 4 van Richtlijn 
2001/18/EG bedoelde bevoegde 
autoriteiten openbaar, overeenkomstig de 
artikelen 38, 39 tot en met 39 septies en 40 
van Verordening (EG) nr. 178/2002 en met 
inachtneming van artikel 30 van deze 
verordening.

1. De EAV maakt de 
vergunningsaanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, op hetzelfde ogenblik 
openbaar als haar eigen wetenschappelijke 
advies en de adviezen van de in artikel 4 
van Richtlijn 2001/18/EG bedoelde 
bevoegde autoriteiten, overeenkomstig de 
artikelen 38, 39 tot en met 39 septies en 40 
van Verordening (EG) nr. 178/2002 en met 
inachtneming van artikel 30 van deze 
verordening.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 9
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De verplichting om op actieve 
wijze de in lid 1 van dit artikel vermelde 
informatie te verspreiden, conform artikel 
30 en conform de artikelen 38 en 39 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, doet geen 
afbreuk aan het recht van eventuele 
natuurlijke of rechtspersonen op toegang 
tot documenten op verzoek, zoals 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
1049/2001 en Verordening (EG) nr. 
1367/2006.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
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Artikel 3 – alinea 1 – punt 10
Verordening (EG) nr. 1829/2003
Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In aanvulling op het bepaalde in 
artikel 39, lid 2, van Verordening 
nr. 178/2002 en krachtens artikel 39, 
lid 3, van die verordening, kan de
Autoriteit tevens akkoord gaan met 
vertrouwelijke behandeling voor de 
volgende informatie, waarvan de 
openbaarmaking op grond van een 
verifieerbare motivering kan worden 
geacht de betrokken belangen aanzienlijk 
te schaden:

2. Informatie met betrekking tot de 
volgende punten wordt niet als 
vertrouwelijk beschouwd:

a) DNA-sequentie-informatie, met 
uitzondering van sequenties die worden 
gebruikt voor de detectie, identificatie en 
kwantificering van de transformatiestap; 
en

a) de naam en samenstelling van het ggo, 
levensmiddel of diervoeder zoals bedoeld 
in artikel 3, lid 1, en artikel 15, lid 1, en 
indien van toepassing de aanduiding van 
het substraat en het micro-organisme;

b) teeltpatronen en -strategieën. b) de algemene beschrijving van het ggo 
en de naam en het adres van de 
vergunninghouder;

c) de fysisch-chemische en biologische 
eigenschappen van het ggo, levensmiddel 
of diervoeder zoals bedoeld in artikel 3, lid 
1, en artikel 15, lid 1;

d) de gevolgen van het ggo, levensmiddel 
of diervoeder zoals bedoeld in artikel 3, lid 
1, en artikel 15, lid 1, voor de gezondheid 
van mensen en dieren en voor het milieu;

e) de gevolgen van het ggo, levensmiddel 
of diervoeder zoals bedoeld in artikel 3, 
lid 1, en artikel 15, lid 1, voor de 
kenmerken en de voedingseigenschappen 
van de dierlijke producten;

f) de methoden voor de detectie, met 
inbegrip van de bemonstering, en de 
identificatie van de "transformation 
event" en, indien van toepassing, voor de 
detectie en identificatie van de 
"transformation event" in het 
levensmiddel of diervoeder zoals bedoeld 
in artikel 3, lid 1, respectievelijk 
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artikel 15, lid 1;

g) informatie over afvalbehandeling en 
noodmaatregelen.

Motivering

In lid 2 wordt eenvoudigweg de huidige formulering van Verordening (EG) nr. 1829/2003 
hersteld. Als het voorstel tot doel heeft de transparantie te vergroten, dan moet de lijst van 
informatie die vertrouwelijk kan worden gehouden niet worden uitgebreid, maar moeten de 
huidige bepalingen betreffende informatie die nooit vertrouwelijk mag worden gehouden, 
worden gehandhaafd.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 1831/2003
Artikel 7 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) waarborgt de toegang van het 
publiek tot de aanvraag en alle door de 
aanvrager verstrekte informatie, 
overeenkomstig artikel 18.

c) waarborgt de toegang van het 
publiek tot de aanvraag en alle door de 
aanvrager verstrekte informatie en tegelijk 
tot haar wetenschappelijke advies, 
overeenkomstig artikel 18.

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1831/2003
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) In artikel 17 wordt het volgende 
lid 2 bis ingevoegd:

"2 bis. De verplichting om op actieve 
wijze de in dit artikel vermelde informatie 
te verspreiden, conform de artikelen 38 en 
39 van Verordening (EG) nr. 178/2002, 
doet geen afbreuk aan het recht van 
eventuele natuurlijke of rechtspersonen 
op toegang tot documenten op verzoek, 
zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
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1049/2001 en Verordening (EG) nr. 
1367/2006."

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1831/2003
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit maakt de 
vergunningsaanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, alsmede haar eigen 
wetenschappelijke adviezen openbaar, 
overeenkomstig de artikelen 38, 39 tot en 
met 39 septies en 40 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002, die van overeenkomstige 
toepassing zijn.

1. De Autoriteit maakt de 
vergunningsaanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, tegelijk met haar eigen 
wetenschappelijke advies openbaar, 
overeenkomstig de artikelen 38, 39 tot en 
met 39 septies en 40 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002, die van overeenkomstige 
toepassing zijn.

Amendement 97

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1831/2003
Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Autoriteit past de beginselen 
toe van Verordening (EG) nr. 1049/2001 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 mei 2001 inzake de toegang van 
het publiek tot documenten van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie, wanneer zij aanvragen 
behandelt voor toegang tot documenten 
die in haar bezit zijn.

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2
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Verordening (EG) nr. 1831/2003
Artikel 18 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De lidstaten, de Commissie en de 
Autoriteit behandelen alle krachtens lid 2 
als vertrouwelijk aangemerkte informatie 
vertrouwelijk, behalve indien het gaat om 
informatie die openbaar moet worden 
gemaakt ter bescherming van de 
gezondheid van mens of dier of van het 
milieu. De lidstaten behandelen 
aanvragen voor toegang tot documenten 
die zij krachtens deze verordening hebben 
ontvangen, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 5 van Verordening (EG) 
nr. 1049/2001.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 2065/2003
Artikel 7 – lid 2 – letter c – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) waarborgt de toegang van het 
publiek tot de aanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, overeenkomstig de 
artikelen 14 en 15.

(ii) waarborgt de toegang van het 
publiek tot de aanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, wanneer zij haar 
wetenschappelijk advies publiceert, 
overeenkomstig de artikelen 14 en 15.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 2065/2003
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit maakt de 
vergunningsaanvraag, relevante 

1. De Autoriteit maakt de 
vergunningsaanvraag, relevante 
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ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, alsmede haar eigen 
wetenschappelijke adviezen openbaar, 
overeenkomstig de artikelen 38, 39 tot en 
met 39 septies en 40 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002.

ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, op hetzelfde ogenblik 
openbaar als haar eigen wetenschappelijke 
adviezen, overeenkomstig de artikelen 38, 
39 tot en met 39 septies en 40 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 2065/2003
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis) In artikel 14 wordt het volgende lid 
1 bis ingevoegd:

"1a. De verplichting om op actieve wijze 
de in lid 1 van dit artikel vermelde 
informatie te verspreiden, conform de 
artikelen 38 en 39 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002, doet geen afbreuk aan het 
recht van eventuele natuurlijke of 
rechtspersonen op toegang tot 
documenten op verzoek, zoals vastgesteld 
in Verordening (EG) nr. 1049/2001 en 
Verordening (EG) nr. 1367/2006."

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 178/2002
Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) en beoordeelt de Autoriteit het 
verzoek van de aanvrager om 
vertrouwelijke behandeling.

b) en beoordeelt de Autoriteit het 
verzoek van de aanvrager om 
vertrouwelijke behandeling, en moet zij 
binnen twee maanden te rekenen vanaf de 
ontvangst van de aanvraag een voldoende 
onderbouwd antwoord geven.
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Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 1 – letter a
Verordening (EG) nr. 1935/2004
Artikel 9 – lid 1 – letter c – sub ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) waarborgt de toegang van het 
publiek tot de aanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, overeenkomstig de 
artikelen 19 en 20.

ii) waarborgt de toegang van het 
publiek tot de aanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, en tegelijk de toegang 
tot haar wetenschappelijk advies, 
overeenkomstig de artikelen 19 en 20.

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1935/2004
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Autoriteit maakt de 
vergunningsaanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, alsmede haar eigen
wetenschappelijke adviezen openbaar, 
overeenkomstig de artikelen 38, 39 tot en 
met 39 septies en 40 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002, die van overeenkomstige 
toepassing zijn, en artikel 20 van deze 
verordening.

1. De Autoriteit maakt de 
vergunningsaanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, tegelijk met haar
wetenschappelijke advies openbaar, 
overeenkomstig de artikelen 38, 39 tot en 
met 39 septies en 40 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002, die van overeenkomstige 
toepassing zijn, en artikel 20 van deze 
verordening.

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1935/2004
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2 bis) In artikel 19 wordt het volgende 
lid 2 bis ingevoegd:

"2 bis. De verplichting om op actieve 
wijze de in lid 1 vermelde informatie te 
verspreiden, doet geen afbreuk aan het 
recht van eventuele natuurlijke of 
rechtspersonen op toegang tot 
documenten op verzoek, zoals vastgesteld 
in Verordening (EG) nr. 1049/2001 en 
Verordening (EG) nr. 1367/2006."

Amendement 106

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EG) nr. 1331/2008
Artikel 11 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verplichting om op actieve wijze in lid 
1 van dit artikel vermelde informatie te 
verspreiden, conform artikel 12 en 
conform de artikelen 38 en 39 van 
Verordening (EG) nr. 178/2002, doet geen 
afbreuk aan het recht van eventuele 
natuurlijke of rechtspersonen op toegang 
tot documenten op verzoek, zoals 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
1049/2001 en Verordening (EG) nr. 
1367/2006.

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – alinea 1 – punt 3
Verordening (EG) nr. 1331/2008
Artikel 12 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie, de Autoriteit en de 
lidstaten nemen, overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 de 
nodige maatregelen om een passende 
mate van vertrouwelijkheid van door hen 
ingevolge deze verordening ontvangen 
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informatie te waarborgen, behalve indien 
het gaat om informatie die, als de 
omstandigheden dat vereisen, openbaar 
moet worden gemaakt ter bescherming 
van de gezondheid van mens, dier of van 
het milieu.

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1107/2009
Artikel 63 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

5 bis) In artikel 63 wordt lid 3 vervangen 
door:

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan 
Richtlijn 2003/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 2003 
inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie. 

3. Dit artikel doet geen afbreuk aan 
Richtlijn 2003/4/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 28 januari 2003 
inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie, noch aan de 
Verordeningen (EG) nrs. 1049/2001 en 
1367/2006.

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 1 – letter b
Verordening (EG) nr. 2015/2283
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Commissie haar advies 
inwint, waarborgt de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid („de Autoriteit”) de 
toegang van het publiek tot de aanvraag, 
overeenkomstig artikel 23, en brengt zij
advies uit over de vraag of de bijwerking 
van de lijst gevolgen voor de menselijke 
gezondheid kan hebben.

3. Wanneer de Commissie haar advies 
inwint, waarborgt de Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid („de Autoriteit”) bij 
de publicatie van haar advies over de 
vraag of de bijwerking van de lijst 
gevolgen voor de menselijke gezondheid 
kan hebben, de toegang van het publiek tot 
de aanvraag, overeenkomstig artikel 23.

Amendement 110
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 3 – letter b
Verordening (EG) nr. 2015/2283
Artikel 16 – alinea 2 – laatste zin

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Autoriteit waarborgt de toegang van het 
publiek tot de aanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, overeenkomstig 
artikel 23.

De Autoriteit waarborgt de toegang van het 
publiek tot de niet-vertrouwelijke 
elementen van de aanvraag en tot de 
kennisgeving betreffende zorgen over de 
veiligheid uit hoofde van artikel 15 op 
hetzelfde moment als zij haar 
wetenschappelijk advies publiceert, 
overeenkomstig artikel 23.

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 4
Verordening (EG) nr. 2015/2283
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, en 
artikel 16 van deze verordening haar advies 
inwint, maakt de Autoriteit de 
vergunningsaanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, alsmede haar eigen 
wetenschappelijke adviezen openbaar, 
overeenkomstig de artikelen 38, 39 tot en 
met 39 septies en 40 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 en dit artikel.

1. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig artikel 10, lid 3, en 
artikel 16 van deze verordening haar advies 
inwint, maakt de Autoriteit de 
vergunningsaanvraag, relevante 
ondersteunende informatie en eventuele 
aanvullende informatie, zoals verstrekt 
door de aanvrager, alsmede haar eigen 
wetenschappelijke adviezen openbaar, 
overeenkomstig de artikelen 38, 39 tot en 
met 39 septies en 40 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002 en dit artikel, en dit op 
hetzelfde ogenblik als zij haar advies 
betreffende de aanvraag publiceert.

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – alinea 1 – punt 4 bis (nieuw)
Verordening (EU) nr. 2015/2283
Artikel 25 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis) In artikel 25 wordt het volgende lid 
1 bis ingevoegd:

"1a. De verplichting om op actieve wijze 
de in deze verordening vermelde 
informatie te verspreiden, conform de 
artikelen 38 en 39 van Verordening (EG) 
nr. 178/2002, doet geen afbreuk aan het 
recht van eventuele natuurlijke of 
rechtspersonen op toegang tot 
documenten op verzoek, zoals vastgesteld 
in Verordening (EG) nr. 1049/2001 en 
Verordening (EG) nr. 1367/2006."
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