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5.12.2018 A8-0417/151 

Amendamentul  151 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului 

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 

Articolul 9 – alineatul 1 – litera c – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) garantează accesul publicului la 

cerere, la informațiile justificative 

relevante și la orice alte informații 

suplimentare furnizate de solicitant, în 

conformitate cu articolele 19 și 20. 

(ii) garantează accesul publicului la 

cerere, la informațiile justificative 

relevante și la orice alte informații 

suplimentare furnizate de solicitant, 

concomitent cu publicarea proiectului său 

de aviz științific, în conformitate cu 

articolele 19 și 20. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/152 

Amendamentul  152 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului 

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 6 – paragraful 1 – punctul 2  

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 

Articolul 19 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritatea face publică cererea de 

autorizare, informațiile justificative 

relevante și orice informații suplimentare 

furnizate de solicitant, precum și avizele 

sale științifice, în conformitate cu 

articolul 38, articolele 39 - 39f și 

articolul 40 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002, care se aplică mutatis 

mutandis, si cu articolul 20 din prezentul 

regulament. 

1. Autoritatea face publică cererea de 

autorizare, informațiile justificative 

relevante și orice informații suplimentare 

furnizate de solicitant, concomitent cu 

proiectele sale de avize științifice, în 

conformitate cu articolul 38, articolele 39 - 

39f și articolul 40 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002, care se aplică mutatis 

mutandis, si cu articolul 20 din prezentul 

regulament. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/153 

Amendamentul  153 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului 

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 7 – paragraful 1 – punctul 2  

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 

Articolul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care Comisia solicită avizul său 

în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) 

din prezentul regulament, autoritatea face 

publică cererea de autorizare, informațiile 

justificative relevante și orice informații 

suplimentare furnizate de solicitant, 

precum și avizele sale științifice, în 

conformitate cu articolul 38, articolele 39 - 

39f și articolul 40 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002. De asemenea, autoritatea 

face publică orice cerere de aviz, precum și 

orice prelungire de termen în conformitate 

cu articolul 6 alineatul (1) din prezentul 

regulament. 

În cazul în care Comisia solicită avizul său 

în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) 

din prezentul regulament, autoritatea face 

publică cererea de autorizare, informațiile 

justificative relevante și orice informații 

suplimentare furnizate de solicitant, 

concomitent cu publicarea proiectelor sale 

de avize științifice, în conformitate cu 

articolul 38, articolele 39 - 39f și 

articolul 40 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002. De asemenea, autoritatea 

face publică orice cerere de aviz, precum și 

orice prelungire de termen în conformitate 

cu articolul 6 alineatul (1) din prezentul 

regulament. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/154 

Amendamentul  154 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului 

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 2015/2283 

Articolul 10 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care Comisia solicită un 

aviz din partea Autorității Europene pentru 

Siguranța Alimentară (denumită în 

continuare „autoritatea”), autoritatea 

asigură accesul publicului la cerere în 

conformitate cu articolul 23 și emite un 

aviz care precizează dacă actualizarea este 

susceptibilă să aibă un efect asupra 

sănătății umane. 

3. În cazul în care Comisia solicită un 

aviz din partea Autorității Europene pentru 

Siguranța Alimentară (denumită în 

continuare „autoritatea”), autoritatea 

asigură accesul publicului la cerere în 

conformitate cu articolul 23, concomitent 

cu publicarea proiectului său de aviz, 

precizând dacă actualizarea este 

susceptibilă să aibă un efect asupra 

sănătății umane. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/155 

Amendamentul  155 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului 

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 2015/2283 

Articolul 15 – alineatul 1 – ultimul paragraf 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritatea asigură accesul publicului la 

notificare în temeiul articolului 23. 

Autoritatea asigură accesul publicului la 

notificare în temeiul articolului 23, atunci 

când își publică raportul tehnic. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/156 

Amendamentul  156 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului 

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 2015/2283 

Articolul 16 – alineatul 2 – ultimul paragraf 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritatea garantează accesul publicului 

la cerere, la informațiile justificative 

relevante și la orice alte informații 

suplimentare furnizate de solicitant în 

conformitate cu articolul 23. 

Autoritatea garantează accesul publicului 

la elementele neconfidențiale ale cererii, 

la informațiile justificative relevante și la 

orice alte informații suplimentare furnizate 

de solicitant, precum și la notificarea 

privind siguranța, concomitent cu 

publicarea proiectului său de aviz 

științific, în conformitate cu articolul 23. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/157 

Amendamentul  157 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului 

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 2015/2283 

Articolul 23 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În cazul în care Comisia solicită 

avizul său în conformitate cu articolul 10 

alineatul (3) și articolul 16 din prezentul 

regulament, autoritatea face publică cererea 

de autorizare, informațiile justificative 

relevante și orice informații suplimentare 

furnizate de solicitant, precum și avizele 

sale științifice, în conformitate cu 

articolul 38, articolele 39 - 39f și 

articolul 40 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002 și cu prezentul articol.  

1. În cazul în care Comisia solicită 

avizul său în conformitate cu articolul 10 

alineatul (3) și articolul 16 din prezentul 

regulament, autoritatea face publică cererea 

de autorizare, informațiile justificative 

relevante și orice informații suplimentare 

furnizate de solicitant, concomitent cu 

proiectul său de aviz științific, în 

conformitate cu articolul 38, articolele 39 - 

39f și articolul 40 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002 și cu prezentul articol.  

Or. en 

 

 


