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6.12.2018 A8-0417/164 

Amendamentul  164 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 178/2002 – Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Autoritatea poate accepta să ofere 

un tratament confidențial doar pentru 

următoarele informații, a căror divulgare 

ar putea fi considerată, alături de o 

justificare verificabilă, ca aducând un 

prejudiciu semnificativ intereselor în 

cauză: 

2. Autoritatea poate accepta să ofere 

un tratament confidențial doar pentru 

următoarele informații și cu condiția ca 

cererea privind tratamentul confidențial 

să demonstreze, printr-o justificare 

adecvată și verificabilă, că divulgarea ar 

aduce un prejudiciu specific și semnificativ 

interesului comercial al solicitantului: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/165 

Amendamentul  165 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 178/2002 – Articolul 39 – alineatul 2 – punctul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) informațiile comerciale care 

divulgă sursele, cotele de piață sau 

strategia comercială a solicitantului; și 

(3) informațiile comerciale care 

divulgă sursele, informații privind idei 

inovatoare legate de viitoare strategii de 

cercetare și dezvoltare, cotele de piață sau 

strategia comercială a solicitantului; și 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament reprezintă un compromis, pentru ca amendamentul 85 să poată fi acceptat 

de toate grupurile. 
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6.12.2018 A8-0417/166 

Amendamentul  166 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Regulamentul (UE) nr. 178/2002 – Articolul 39 – alineatul 2a (nou) 

 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Derogările menționate la alineatul 

(2) sunt interpretate în mod restrictiv. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/167 

Amendamentul  167 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (UE) nr. 178/2002 – Articolul 39 b – alineatul 1 

 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) face publică fără întârziere 

versiunea neconfidențială, astfel cum a fost 

transmisă de solicitant; 

(a) face publică fără întârziere 

versiunea neconfidențială a cererii, astfel 

cum a fost transmisă de solicitant, de 

îndată ce respectiva cerere a fost 

considerată admisibilă; 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament reprezintă un concept alternativ la propunerea raportorului de a publica 

informațiile doar după ce se publică proiectul de aviz al EFSA. Având în vedere că acest 

Regulament are ca scop sporirea transparenței, nu este justificat ca EFSA să fie nevoită să 

înceapă să lucreze fără a avea o imagine completă a situației, inclusiv contribuțiile 

specialiștilor independenți. Mai mult, EFSA emite proiecte de avize doar în cazuri foarte 

rare. Solicitarea acestora ca regulă generală ar crea o povară suplimentară pentru agenție, 

și mai mult, în cazul unor divergențe între proiectele de aviz și avizele finale, ar pune EFSA 

într-o poziție vulnerabilă. 
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6.12.2018 A8-0417/168 

Amendamentul  168 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 2 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2001/18/CE – Articolul 25 – alineatul 2 

 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În plus față de dispozițiile de la 

articolul 39 alineatul (2) din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și în 

conformitate cu articolul 39 alineatul (3) 

din regulamentul menționat, care se 

aplică mutatis mutandis, tratamentul 

confidențial poate fi acceptat în ceea ce 

privește următoarele informații, a căror 

divulgare poate fi considerată, pe baza 

unei justificări verificabile, ca aducând 

prejudicii grave intereselor în cauză: 

eliminat 

(a) informații privind secvența ADN, cu 

excepția secvențelor utilizate pentru 

detectarea, identificarea și cuantificarea 

evenimentului de transformare; și 

 

(b) modele și strategii de reproducție.;  

Or. en 

Justificare 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 
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and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 

6.12.2018 A8-0417/169 

Amendamentul  169 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 3 – paragraful 1 – punctul 10 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 – Articolul 30 – alineatul 2 

 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. În plus față de dispozițiile de la 

articolul 39 alineatul (2) și în 

conformitate cu articolul 39 alineatul (3) 

din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, 

autoritatea poate accepta, de asemenea, să 

acorde un tratament confidențial în cazul 

următoarelor informații, a căror 

divulgare ar putea fi considerată, pe baza 

unei justificări verificabile, ca aducând 

un prejudiciu grav intereselor în cauză: 

eliminat 

(a) informații privind secvența ADN, cu 

excepția secvențelor utilizate pentru 

detectarea, identificarea și cuantificarea 

evenimentului de transformare; și 

 

(b) modele și strategii de reproducție.  

Or. en 

Justificare 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 
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the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 

6.12.2018 A8-0417/170 

Amendamentul  170 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 8 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 – Articolul 16 

 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritatea evaluează fără întârziere orice 

cerere de confidențialitate și pune la 

dispoziția publicului informațiile furnizate 

de solicitant în conformitate cu articolul 

15, inclusiv informațiile suplimentare 

furnizate de solicitant, cu excepția 

informațiilor pentru care a fost solicitat și 

acceptat de către autoritate un tratament 

confidențial în conformitate cu articolul 38, 

articolele 39 - 39f și cu articolul 40 din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, care se 

aplică mutatis mutandis, precum și în 

conformitate cu articolul 63 din prezentul 

regulament.; 

Autoritatea evaluează fără întârziere orice 

cerere de confidențialitate și pune la 

dispoziția publicului informațiile furnizate 

de solicitant în conformitate cu articolul 

15, inclusiv informațiile suplimentare 

furnizate de solicitant, cu excepția 

informațiilor pentru care a fost solicitat și 

acceptat de către autoritate un tratament 

confidențial în conformitate cu articolul 38, 

articolele 39 - 39f și cu articolul 40 din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002, care se 

aplică mutatis mutandis, precum și în 

conformitate cu articolul 63 din prezentul 

regulament, cu excepția cazului în care 

există un interes public superior care 

justifică divulgarea.”; 

Or. en 

Justificare 

Această dispoziție este preluată de la articolul 16 din actualul Regulament (CE) nr. 

1107/2009. Nu există niciun motiv pentru eliminarea sa din noile norme. 

 


