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Amendamentul 64
Martin Häusling

Proiect de rezoluție legislativă
Referirea 2

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul

— având în vedere articolul 294 
alineatul (2), articolul 43, articolul 114 și
articolul 168 alineatul (4) litera (b) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul cărora propunerea a 
fost prezentată de către Comisie 
(C80144/2018),

— având în vedere articolul 294 
alineatul (2), articolul 43, articolul 114,
articolul 168 alineatul (4) litera (b) și 
articolul (192) alineatul (1) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată 
de către Comisie (C8-0144/2018),

Or. en

Justificare

Autorizarea cultivării sau a punerii în circulație a organismelor, plantelor sau animalelor 
modificate genetic, precum și autorizarea substanțelor active din pesticide au un impact 
semnificativ asupra mediului natural și asupra sănătății umane; protecția sănătății umane 
este parte a politicii UE privind mediul înconjurător.

Amendamentul 65
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului20

stabilește principiile și cerințele generale 
ale legislației alimentare de a stabili o bază 
comună pentru măsurile privind legislația 
alimentară atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivelul statelor membre. Acesta prevede, 
printre altele, că legislația alimentară 
trebuie să se bazeze pe o analiză a 
riscurilor, cu excepția cazurilor în care 
aceasta nu este adecvată circumstanțelor 
sau naturii măsurii.

(1) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului20

stabilește principiile și cerințele generale 
ale legislației alimentare de a stabili o bază 
comună pentru măsurile privind legislația 
alimentară atât la nivelul Uniunii, cât și la 
nivelul statelor membre. Acesta prevede, 
printre altele, că legislația alimentară 
trebuie să se bazeze pe o analiză a 
riscurilor, cu excepția cazurilor în care 
aceasta nu este adecvată circumstanțelor 
sau naturii măsurii, și ar trebui să fie 
completată de principiul precauției.
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__________________ __________________

20 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranței produselor alimentare 
(JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

20 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranței produselor alimentare 
(JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

Or. en

Justificare

Articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 prevede utilizarea principiului precauției 
pentru circumstanțe specifice, în care persistă incertitudinea științifică.

Amendamentul 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Articolul 2 punctul 4 litera (a) al 
doilea paragraf din Directiva 
2001/110/CE privind mierea prevede că, 
în cazul în care mierea provine din mai 
multe state membre sau țări terțe, 
mențiunea obligatorie a țărilor de origine 
se poate înlocui cu una dintre 
următoarele mențiuni, după caz: „amestec 
de miere provenită din UE”, „amestec de 
miere provenită din afara UE” sau 
„amestec de miere provenită din UE și din 
afara UE”; întrucât mențiunea „amestec 
de miere provenită din UE și din afara 
UE” nu este suficient de informativă 
pentru consumatori.

Or. en
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Amendamentul 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Mulți ambalatori și comercianți de 
miere abuzează în prezent de această 
modalitate de indicare a originii pentru a 
ascunde adevărata țară de origine, 
precum și proporția de miere din diversele 
țări în cauză, în contextul în care 
cumpărătorii sunt din ce în ce mai bine 
informați și sunt neîncrezători față de 
produsele alimentare din anumite țări.

Or. en

Amendamentul 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Propunere de regulament
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Rezoluția Parlamentului 
European din 1 martie 2018 referitoare la 
perspectivele și provocările pentru 
sectorul apicol din UE „consideră [...] că 
etichetele cum ar fi «amestec de miere 
provenită din UE», «amestec de miere 
provenită din afara UE» și, în special, 
«amestec de miere provenită din UE și din 
afara UE» ascund complet originea mierii 
față de consumator și, prin urmare, nu 
îndeplinesc dispozițiile legislației UE din 
domeniul protecției consumatorului” 

(punctul 58), astfel că „solicită ca 
mențiunea «amestec de miere provenită 
din UE și din afara UE» să fie înlocuită 
cu o indicație exactă a țării sau a țărilor 
din care provine mierea utilizată în 
produsul final și ca acestea să fie 
enumerate în ordinea care corespunde 
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proporțiilor procentuale utilizate în 
produsul final [...].” (punctul 59).

Or. en

Amendamentul 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Propunere de regulament
Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Situația de pe piața internă a 
mierii din UE s-a înrăutățit din cauza 
importului continuu de miere 
contrafăcută, conform reprezentanților 
organizațiilor apicole europene și 
naționale; întrucât UE nu trebuie să mai 
tolereze această situație și ar trebui să 
facă un pas înainte, corectând secțiunea 
referitoare la etichetare din Directiva 
2001/110/CE privind mierea.

Or. en

Amendamentul 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Propunere de regulament
Considerentul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Normele actuale nu țin seama de 
practicile frauduloase care afectează 
produsele prelucrate, cum ar fi biscuiții, 
cerealele pentru micul dejun, produsele 
de cofetărie etc.; întrucât eticheta „miere” 

poate induce în eroare consumatorii în
ceea ce privește conținutul real al 
produsului în cauză, dat fiind că este 
folosită adesea atunci când mult mai 
puțin de 50 % din conținutul de zahăr al 
produsului provine din miere; întrucât 
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normele privind etichetarea produselor 
alimentare trebuie corectate și în acest 
domeniu.

Or. en

Amendamentul 71
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea Regulamentului (CE) 
nr. 178/200221, (denumită în continuare 
„verificarea adecvării legislației alimentare 
generale”) a constatat că comunicarea 
riscurilor nu este, în general, considerată a 
fi destul de eficientă, ceea ce are un impact 
asupra încrederii consumatorilor în ceea ce 
privește rezultatul procesului de analiză a 
riscurilor.

(3) Evaluarea Regulamentului (CE) 
nr. 178/200221, (denumită în continuare 
„verificarea adecvării legislației alimentare 
generale”) a constatat că comunicarea 
riscurilor nu este, în general, considerată a 
fi destul de eficientă, ceea ce are un impact 
asupra încrederii consumatorilor în ceea ce 
privește rezultatul procesului de analiză a 
riscurilor. În general, încrederea 
consumatorilor este deteriorată în măsura 
în care autoritatea a fost evident lipsită de 
obiectivitate în analiza riscurilor asupra 
sănătății umane legate de utilizarea 
glifosatului, deoarece a considerat 
inofensiv acest produs, deși Agenția 
Internațională pentru Cercetare în 
Domeniul Cancerului l-a declarat 
„substanță probabil cancerigenă”.

__________________ __________________

21 Document de lucru al serviciilor 
Comisiei, „The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)” [„Evaluarea REFIT privind 
legislația alimentară generală 
(Regulamentul (CE) nr. 178/2002)], 
SWD(2018)38 final, 15.1.2018.

21 Document de lucru al serviciilor 
Comisiei, „The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)” [„Evaluarea REFIT privind 
legislația alimentară generală 
(Regulamentul (CE) nr. 178/2002)], 
SWD(2018)38 final, 15.1.2018.

Or. fr
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Amendamentul 72
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea Regulamentului (CE) 
nr. 178/2002, (denumită în continuare 
„verificarea adecvării legislației alimentare
generale”) a constatat că comunicarea 
riscurilor nu este, în general, considerată a 
fi destul de eficientă, ceea ce are un impact 
asupra încrederii consumatorilor în ceea ce 
privește rezultatul procesului de analiză a 
riscurilor.

(3) Evaluarea Regulamentului (CE) 
nr. 178/2002, (denumită în continuare 
„verificarea adecvării legislației alimentare 
generale”) a constatat că comunicarea 
riscurilor nu este, în general, considerată a 
fi destul de eficientă, ceea ce are un impact 
asupra încrederii consumatorilor în ceea ce 
privește procesul de analiză a riscurilor și 
diferitele părți interesate.

__________________ __________________

21 Document de lucru al serviciilor 
Comisiei, „The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)” [„Evaluarea REFIT privind 
legislația alimentară generală 
(Regulamentul (CE) nr. 178/2002)”], 
SWD(2018)0038, 15.1.2018.

21 Document de lucru al serviciilor 
Comisiei, „The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)” [„Evaluarea REFIT privind 
legislația alimentară generală 
(Regulamentul (CE) nr. 178/2002)”], 
SWD(2018)0038, 15.1.2018.

Or. en

Amendamentul 73
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, este necesar să se 
asigure un proces de comunicare a 
riscurilor cuprinzător și continuu pe 
parcursul întregului proces de analiză a 
riscurilor, care să implice evaluatorii 
riscurilor și responsabilii cu gestionarea 
riscurilor la nivelul Uniunii și la nivel 
național. Acest proces ar trebui să fie 
combinat cu un dialog deschis între toate 
părțile interesate pentru a asigura coerența 

(4) Prin urmare, este necesar să se 
asigure un proces de comunicare a 
riscurilor cuprinzător și continuu pe 
parcursul întregului proces de analiză a 
riscurilor, care să implice evaluatorii 
riscurilor și responsabilii cu gestionarea 
riscurilor la nivelul Uniunii și la nivel 
național. Acest proces ar trebui să 
recâștige încrederea cetățenilor, și anume 
că întregul proces se întemeiază pe 
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și consecvența în cadrul procesului de 
analiză a riscurilor.

obiectivul prezentului regulament, acela 
de a asigura un nivel ridicat al vieții și 
sănătății umane și protecția intereselor 
consumatorilor. Prin urmare, acesta ar 
trebui să fie combinat cu un dialog deschis 
între toate părțile interesate, în special cu 
publicul, pentru a asigura coerența,
consecvența și responsabilitatea în cadrul 
procesului de analiză a riscurilor.

Or. en

Justificare

Pentru a câștiga încrederea publicului, orice comunicare și promovare a procesului ar trebui 
să aibă un conținut real care să demonstreze și să certifice în mod concret că lucrurile s-au 
îmbunătățit. În caz contrar, orice schimbare este sortită eșecului.

Amendamentul 74
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, este necesar să se 
asigure un proces de comunicare a 
riscurilor cuprinzător și continuu pe 
parcursul întregului proces de analiză a 
riscurilor, care să implice evaluatorii 
riscurilor și responsabilii cu gestionarea 
riscurilor la nivelul Uniunii și la nivel 
național. Acest proces ar trebui să fie 
combinat cu un dialog deschis între toate 
părțile interesate pentru a asigura coerența 
și consecvența în cadrul procesului de 
analiză a riscurilor.

(4) Prin urmare, este necesar să se 
asigure un proces de comunicare a 
riscurilor cuprinzător și continuu pe 
parcursul întregului proces de analiză a 
riscurilor, care să implice evaluatorii 
riscurilor și responsabilii cu gestionarea 
riscurilor la nivelul Uniunii și la nivel 
național. Acest proces ar trebui să fie 
combinat cu un dialog deschis între toate 
părțile interesate pentru a asigura coerența 
și consecvența în cadrul procesului de 
analiză a riscurilor. În sens mai larg, 
merită examinată îndeaproape chestiunea 
independenței expertizelor autorității.

Or. fr

Amendamentul 75
Martin Häusling
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, este necesar să se 
asigure un proces de comunicare a 
riscurilor cuprinzător și continuu pe 
parcursul întregului proces de analiză a 
riscurilor, care să implice evaluatorii 
riscurilor și responsabilii cu gestionarea 
riscurilor la nivelul Uniunii și la nivel 
național. Acest proces ar trebui să fie 
combinat cu un dialog deschis între toate 
părțile interesate pentru a asigura 
coerența și consecvența în cadrul 
procesului de analiză a riscurilor.

(4) Prin urmare, este necesar să se 
asigure un proces de comunicare a 
riscurilor cuprinzător, continuu și favorabil 
incluziunii pe parcursul întregului proces 
de analiză a riscurilor, care să implice 
evaluatorii riscurilor și responsabilii cu 
gestionarea riscurilor la nivelul Uniunii și 
la nivel național, precum și toate părțile 
interesate.

Or. en

Amendamentul 76
Nicola Caputo

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, este necesar să se 
asigure un proces de comunicare a 
riscurilor cuprinzător și continuu pe 
parcursul întregului proces de analiză a 
riscurilor, care să implice evaluatorii 
riscurilor și responsabilii cu gestionarea 
riscurilor la nivelul Uniunii și la nivel 
național. Acest proces ar trebui să fie 
combinat cu un dialog deschis între toate 
părțile interesate pentru a asigura coerența
și consecvența în cadrul procesului de 
analiză a riscurilor.

(4) Prin urmare, este necesar să se 
asigure un proces de comunicare a 
riscurilor cuprinzător și continuu pe 
parcursul întregului proces de analiză a 
riscurilor, care să implice evaluatorii 
riscurilor și responsabilii cu gestionarea 
riscurilor la nivelul Uniunii și la nivel 
național. Acest proces ar trebui să fie 
combinat cu un dialog deschis între toate 
părțile interesate pentru a asigura 
prevalența exclusivă a interesului public, 
acuratețea și consecvența în cadrul 
procesului de analiză a riscurilor.

Or. it
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Amendamentul 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, este necesar să se 
asigure un proces de comunicare a 
riscurilor cuprinzător și continuu pe 
parcursul întregului proces de analiză a 
riscurilor, care să implice evaluatorii 
riscurilor și responsabilii cu gestionarea 
riscurilor la nivelul Uniunii și la nivel 
național. Acest proces ar trebui să fie 
combinat cu un dialog deschis între toate 
părțile interesate pentru a asigura coerența
și consecvența în cadrul procesului de 
analiză a riscurilor.

(4) Prin urmare, este necesar să se 
asigure un proces de comunicare a 
riscurilor cuprinzător, continuu și favorabil 
incluziunii pe parcursul întregului proces 
de analiză a riscurilor, care să implice 
evaluatorii riscurilor și responsabilii cu 
gestionarea riscurilor la nivelul Uniunii și 
la nivel național. Acest proces ar trebui să 
fie combinat cu un dialog deschis între 
toate părțile interesate pentru a asigura 
întâietatea interesului public, acuratețea
și consecvența în cadrul procesului de 
analiză a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 78
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un accent deosebit ar trebui pus pe 
explicarea într-un mod coerent, adecvat și 
în timp util nu numai a rezultatelor 
evaluării riscului, ci și a modului în care 
acestea sunt utilizate pentru a contribui la 
informarea cu privire la deciziile de 
gestionare a riscurilor, precum și cu privire 
la alți factori legitimi, după caz.

(5) Un accent deosebit ar trebui pus pe 
punerea la dispoziția publicului, într-un 
mod clar, obiectiv și în timp util nu numai 
a rezultatelor evaluării riscului, ci și a 
informațiilor detaliate privind elaborarea, 
discutarea și adoptarea deciziilor de 
gestionare a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un accent deosebit ar trebui pus pe 
explicarea într-un mod coerent, adecvat și 
în timp util nu numai a rezultatelor 
evaluării riscului, ci și a modului în care 
acestea sunt utilizate pentru a contribui la 
informarea cu privire la deciziile de 
gestionare a riscurilor, precum și cu privire 
la alți factori legitimi, după caz.

(5) Un accent deosebit ar trebui pus pe 
explicarea într-un mod clar, obiectiv și în 
timp util nu numai a rezultatelor evaluării 
riscului, ci și a modului în care acestea sunt 
utilizate pentru a contribui la informarea cu 
privire la deciziile de gestionare a 
riscurilor, precum și cu privire la alți 
factori legitimi, după caz.

Or. en

Amendamentul 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În legislația alimentară generală, 
nu există nicio definiție a „altor factori 
legitimi” în raport cu obiectivul său. Acest 
principiu ar trebui să fie întotdeauna 
aplicat de la caz la caz, însă, întrucât nu 
există orientări generale privind aplicarea 
și interpretarea principiului, există o lipsă 
de coerență în aplicarea sa. Prin urmare, 
Comisia ar trebui să elaboreze orientări 
generale privind aplicarea acestui 
principiu.

Or. en

Amendamentul 81
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În acest scop, este necesar să se 
stabilească obiective și principii generale 
privind comunicarea riscurilor, ținând 
seama de rolurile respective ale 
evaluatorilor riscurilor și ale 
responsabililor cu gestionarea riscurilor.

(6) În acest scop, este necesar să se 
stabilească obiective și principii generale 
privind comunicarea riscurilor, ținând 
seama de așteptările exprimate ale 
cetățenilor și de rolurile respective ale 
evaluatorilor riscurilor și ale 
responsabililor cu gestionarea riscurilor.

Or. en

Amendamentul 82
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pe baza acestor obiective și 
principii generale ar trebui să fie stabilit un 
plan general privind comunicarea 
riscurilor, în strânsă cooperare cu 
autoritatea și cu statele membre și ținând 
cont de consultări publice relevante.

(7) Pe baza acestor obiective și 
principii generale ar trebui să fie stabilit un 
plan general privind comunicarea 
riscurilor, în strânsă cooperare cu 
autoritatea, cu statele membre și cu 
autoritățile sanitare ale acestora, adesea 
mai independente decât autoritatea, și 
ținând cont de consultări publice relevante.

Or. fr

Amendamentul 83
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Planul general ar trebui să identifice 
principalii factori care trebuie luați în 
considerare atunci când se pun în discuție 
activități de comunicare a riscurilor, cum ar 

(8) Planul general ar trebui să prevadă 
modalitățile practice de punere la 
dispoziția publicului a informațiilor 
necesare pentru a atinge un nivel înalt de 
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fi diferitele niveluri de risc, natura 
riscurilor și potențialul lor impact asupra 
sănătății publice, cine și ce anume este 
direct sau indirect afectat de riscuri, 
nivelurile de expunere la riscuri, 
capacitatea de a controla riscurile și alți 
factori care influențează percepția riscului, 
inclusiv nivelul de urgență, precum și 
cadrul legislativ aplicabil și contextul 
relevant al pieței. Planul general ar trebui, 
de asemenea, să identifice instrumentele și 
canalele care trebuie utilizate și ar trebui să 
instituie mecanisme adecvate pentru a 
asigura o comunicare coerentă a riscurilor.

transparență a procesului de gestionare a 
riscurilor. Acesta ar trebui să identifice 
principalii factori care trebuie luați în 
considerare atunci când se pun în discuție 
activități de comunicare a riscurilor, cum ar 
fi diferitele niveluri de risc, natura 
riscurilor și potențialul lor impact asupra 
sănătății publice, cine și ce anume este 
direct sau indirect afectat de riscuri, 
nivelurile de expunere la riscuri, 
capacitatea de a controla riscurile și alți 
factori care influențează percepția riscului, 
inclusiv nivelul de urgență, precum și 
cadrul legislativ aplicabil și contextul 
relevant al pieței. Planul general ar trebui, 
de asemenea, să identifice instrumentele și 
canalele care trebuie utilizate și ar trebui să 
instituie mecanisme adecvate pentru a 
asigura o comunicare eficace a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 84
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Planul general ar trebui să identifice 
principalii factori care trebuie luați în 
considerare atunci când se pun în discuție 
activități de comunicare a riscurilor, cum ar 
fi diferitele niveluri de risc, natura 
riscurilor și potențialul lor impact asupra 
sănătății publice, cine și ce anume este 
direct sau indirect afectat de riscuri, 
nivelurile de expunere la riscuri, 
capacitatea de a controla riscurile și alți 
factori care influențează percepția riscului, 
inclusiv nivelul de urgență, precum și 
cadrul legislativ aplicabil și contextul 
relevant al pieței. Planul general ar trebui, 
de asemenea, să identifice instrumentele și 
canalele care trebuie utilizate și ar trebui să 
instituie mecanisme adecvate pentru a 

(8) Planul general ar trebui să identifice 
principalii factori care trebuie luați în 
considerare atunci când se pun în discuție 
activități de comunicare a riscurilor, cum ar 
fi pericolul, diferitele niveluri de risc, 
natura riscurilor și potențialul lor impact 
asupra sănătății publice, a sănătății 
animalelor și a mediului, cine și ce anume 
este direct sau indirect afectat de riscuri, 
nivelurile de expunere la riscuri, 
capacitatea de a reduce la minimum sau
de a controla riscurile și alți factori care 
influențează percepția riscului, inclusiv 
nivelul de urgență, precum și cadrul 
legislativ existent sau neexistent. Planul 
general ar trebui, de asemenea, să 
identifice instrumentele și canalele care 
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asigura o comunicare coerentă a riscurilor. trebuie utilizate și ar trebui să instituie 
mecanisme adecvate pentru a asigura o 
comunicare coerentă a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 85
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Planul general ar trebui să identifice 
principalii factori care trebuie luați în 
considerare atunci când se pun în discuție 
activități de comunicare a riscurilor, cum ar 
fi diferitele niveluri de risc, natura 
riscurilor și potențialul lor impact asupra 
sănătății publice, cine și ce anume este 
direct sau indirect afectat de riscuri, 
nivelurile de expunere la riscuri, 
capacitatea de a controla riscurile și alți 
factori care influențează percepția riscului, 
inclusiv nivelul de urgență, precum și 
cadrul legislativ aplicabil și contextul 
relevant al pieței. Planul general ar trebui, 
de asemenea, să identifice instrumentele și 
canalele care trebuie utilizate și ar trebui să 
instituie mecanisme adecvate pentru a 
asigura o comunicare coerentă a riscurilor.

(8) Planul general ar trebui să identifice 
principalii factori care trebuie luați în 
considerare, precum și cea mai bună 
metodă de ierarhizare a acestora, atunci 
când se pun în discuție activități de 
comunicare a riscurilor, cum ar fi diferitele 
niveluri de risc, natura riscurilor și 
potențialul lor impact asupra sănătății 
publice, cine și ce anume este direct sau 
indirect afectat de riscuri, nivelurile de 
expunere la riscuri, capacitatea de a 
controla riscurile și alți factori care 
influențează percepția riscului, inclusiv 
nivelul de urgență, precum și cadrul 
legislativ aplicabil și contextul relevant al 
pieței. Planul general ar trebui, de 
asemenea, să identifice instrumentele și 
canalele care trebuie utilizate și ar trebui să 
instituie mecanisme adecvate pentru a 
asigura o comunicare coerentă a riscurilor.

Or. fr

Amendamentul 86
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Planul general ar trebui să identifice 
principalii factori care trebuie luați în 
considerare atunci când se pun în discuție 
activități de comunicare a riscurilor, cum ar 
fi diferitele niveluri de risc, natura 
riscurilor și potențialul lor impact asupra 
sănătății publice, cine și ce anume este 
direct sau indirect afectat de riscuri, 
nivelurile de expunere la riscuri, 
capacitatea de a controla riscurile și alți 
factori care influențează percepția riscului, 
inclusiv nivelul de urgență, precum și 
cadrul legislativ aplicabil și contextul 
relevant al pieței. Planul general ar trebui, 
de asemenea, să identifice instrumentele și 
canalele care trebuie utilizate și ar trebui să 
instituie mecanisme adecvate pentru a 
asigura o comunicare coerentă a riscurilor.

(8) Planul general ar trebui să identifice 
principalii factori care trebuie luați în 
considerare atunci când se pun în discuție 
activități de comunicare a riscurilor, cum ar 
fi diferitele niveluri de risc, natura 
riscurilor și potențialul lor impact asupra 
sănătății publice, cine și ce anume este 
direct sau indirect afectat de riscuri, 
nivelurile de expunere la riscuri, 
capacitatea de a controla riscurile, 
măsurile de atenuare a riscurilor și alți 
factori care influențează percepția riscului, 
inclusiv nivelul de urgență, precum și 
cadrul legislativ aplicabil și contextul 
relevant al pieței. Planul general ar trebui, 
de asemenea, să identifice instrumentele și 
canalele care trebuie utilizate și ar trebui să 
instituie mecanisme adecvate pentru a 
asigura o comunicare coerentă a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 87
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Încrederea consumatorilor în 
siguranța alimentară a fost erodată de o 
serie de incidente larg răspândite. Este 
necesar ca publicul să fie mai bine 
informat cu privire la astfel de incidente, 
inclusiv atunci când acestea se produc ca 
urmare a unor posibile încălcări 
intenționate ale legislației aplicabile a 
Uniunii prin practici frauduloase sau 
înșelătoare.

Or. en
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Amendamentul 88
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Transparența procesului de evaluare 
a riscurilor contribuie la îmbunătățirea 
legitimității autorității față de consumatori 
și publicul larg în îndeplinirea misiunii 
sale, va crește încrederea acestora din urmă 
în activitatea sa și va asigura faptul că 
autoritatea are o responsabilitate crescută 
în fața cetățenilor Uniunii într-un sistem 
democratic. Prin urmare, este esențial să se 
mențină încrederea opiniei publice și a 
altor părți interesate în procesul de analiză 
a riscurilor care stă la baza legislației 
alimentare a Uniunii, în special în procesul 
de evaluare a riscurilor, inclusiv în ceea ce 
privește organizarea și independența 
autorității și transparența.

(9) Transparența procesului de evaluare 
a riscurilor contribuie la îmbunătățirea 
legitimității autorității față de consumatori 
și publicul larg în îndeplinirea misiunii 
sale, va crește încrederea acestora din urmă 
în activitatea sa și va asigura faptul că 
autoritatea are o responsabilitate crescută 
în fața cetățenilor Uniunii într-un sistem 
democratic. Prin urmare, este esențial să se 
mențină încrederea opiniei publice și a 
altor părți interesate în procesul de analiză 
a riscurilor care stă la baza legislației 
alimentare a Uniunii, în special în procesul 
de evaluare a riscurilor, inclusiv în ceea ce 
privește organizarea și independența 
autorității și transparența. Scandalurile 
recente care au deteriorat reputația 
autorității, îndeosebi din punctul de 
vedere al independenței sale, fac ca acest 
obiectiv privind „încrederea publicului 
larg” să fie greu de atins.

Or. fr

Amendamentul 89
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Transparența procesului de 
evaluare a riscurilor contribuie la 
îmbunătățirea legitimității autorității față 
de consumatori și publicul larg în 
îndeplinirea misiunii sale, va crește
încrederea acestora din urmă în activitatea 
sa și va asigura faptul că autoritatea are o 

(9) Îmbunătățirea transparenței
procesului de evaluare a riscurilor ar 
contribui la îmbunătățirea legitimității 
autorității față de consumatori și publicul 
larg în îndeplinirea misiunii sale, ar crește
încrederea acestora din urmă în activitatea 
sa și ar asigura faptul că autoritatea are o 
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responsabilitate crescută în fața cetățenilor 
Uniunii într-un sistem democratic. Prin 
urmare, este esențial să se mențină 
încrederea opiniei publice și a altor părți 
interesate în procesul de analiză a 
riscurilor care stă la baza legislației 
alimentare a Uniunii, în special în 
procesul de evaluare a riscurilor, inclusiv 
în ceea ce privește organizarea și 
independența autorității și transparența.

responsabilitate crescută în fața cetățenilor 
Uniunii într-un sistem democratic.

Or. en

Amendamentul 90
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Transparența procesului de 
evaluare a riscurilor contribuie la 
îmbunătățirea legitimității autorității față 
de consumatori și publicul larg în 
îndeplinirea misiunii sale, va crește
încrederea acestora din urmă în activitatea 
sa și va asigura faptul că autoritatea are o 
responsabilitate crescută în fața cetățenilor 
Uniunii într-un sistem democratic. Prin 
urmare, este esențial să se mențină
încrederea opiniei publice și a altor părți 
interesate în procesul de analiză a riscurilor 
care stă la baza legislației alimentare a 
Uniunii, în special în procesul de evaluare 
a riscurilor, inclusiv în ceea ce privește 
organizarea și independența autorității și 
transparența.

(9) Lipsa de transparență a procesului 
de evaluare a riscurilor a contribuit la 
pierderea legitimității autorității față de 
consumatori și publicul larg în îndeplinirea 
misiunii sale, a erodat încrederea acestora 
din urmă în activitatea sa și nu a reușit să 
facă autoritatea mai responsabilă în fața 
cetățenilor Uniunii într-un sistem 
democratic. Prin urmare, este esențial să se 
reconsolideze încrederea opiniei publice și 
a altor părți interesate în procesul de 
analiză a riscurilor care stă la baza 
legislației alimentare a Uniunii, în special 
în procesul de evaluare a riscurilor, 
inclusiv în ceea ce privește funcționarea și 
independența autorității și transparența.

Or. en

Amendamentul 91
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Transparența procesului de evaluare 
a riscurilor contribuie la îmbunătățirea 
legitimității autorității față de consumatori 
și publicul larg în îndeplinirea misiunii 
sale, va crește încrederea acestora din urmă 
în activitatea sa și va asigura faptul că 
autoritatea are o responsabilitate crescută 
în fața cetățenilor Uniunii într-un sistem 
democratic. Prin urmare, este esențial să se 
mențină încrederea opiniei publice și a 
altor părți interesate în procesul de analiză 
a riscurilor care stă la baza legislației 
alimentare a Uniunii, în special în procesul 
de evaluare a riscurilor, inclusiv în ceea ce 
privește organizarea și independența 
autorității și transparența.

(9) Transparența procesului de evaluare 
a riscurilor contribuie la legitimitatea
autorității față de consumatori și publicul 
larg în îndeplinirea misiunii sale, va crește 
încrederea acestora din urmă în activitatea 
sa și va asigura faptul că autoritatea are o 
responsabilitate crescută în fața cetățenilor 
Uniunii într-un sistem democratic. Prin 
urmare, este esențial să se reconsolideze
încrederea opiniei publice și a altor părți 
interesate în procesul de analiză a riscurilor 
care stă la baza legislației alimentare a 
Uniunii, în special în procesul de evaluare 
a riscurilor, inclusiv în ceea ce privește 
organizarea și independența autorității și 
transparența.

Or. en

Amendamentul 92
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Este oportun să se alinieze 
componența consiliului de administrație al 
autorității la abordarea comună privind 
agențiile descentralizate, în conformitate cu 
Declarația comună a Parlamentului 
European, a Consiliului Uniunii Europene 
și a Comisiei Europene privind agențiile 
descentralizate din 201222.

(10) Odată cu menținerea unei separări 
clare între evaluarea riscurilor și 
gestionarea riscurilor, este oportun să se 
alinieze componența consiliului de 
administrație al autorității la abordarea 
comună privind agențiile descentralizate, în 
conformitate cu Declarația comună a 
Parlamentului European, a Consiliului 
Uniunii Europene și a Comisiei Europene 
privind agențiile descentralizate din 201222.

__________________ __________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_e

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_e
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Or. en

Amendamentul 93
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Experiența arată că rolul consiliului 
de administrație al autorității se 
concentrează asupra aspectelor 
administrative și financiare și nu afectează
independența activității științifice efectuată 
de autoritate. Prin urmare, este oportun ca 
în consiliul de administrație al autorității să 
se includă reprezentanți ai tuturor statelor 
membre, prevăzând totodată faptul că 
reprezentanții respectivi ar trebui să aibă 
experiență în special în domeniul evaluării 
riscurilor.

(11) Experiența arată că rolul consiliului 
de administrație al autorității, mai puțin cel 
de evaluare a riscurilor, se concentrează, 
de asemenea, asupra aspectelor 
administrative și financiare și nu afectează 
independența activității științifice efectuată 
de autoritate. Prin urmare, este oportun ca 
în consiliul de administrație al autorității să 
se includă reprezentanți ai tuturor statelor 
membre, ai Comisiei și ai Parlamentului, 
prevăzând totodată faptul că reprezentanții 
respectivi ar trebui să aibă experiență în 
special în domeniul evaluării riscurilor și 
că ar trebui să se evite existența oricărui 
conflict de interese.

Or. en

Justificare

Ajustarea este necesară pentru a ține seama de persoanele desemnate din partea Comisiei și 
a Parlamentului, astfel cum a propus Comisia la articolul 21 alineatul (1a) litera (c). În plus, 
statele membre sunt invitate să numească membri cu competențe înalte în domeniul evaluării 
riscurilor legate de siguranța alimentelor, precum și în legislația și politica privind siguranța 
alimentară, conform articolului 8c alineatul (2); prin urmare, un accent pus doar pe 
aspectele administrative și financiare ar putea induce în eroare.

Amendamentul 94
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Experiența arată că rolul consiliului 
de administrație al autorității se 
concentrează asupra aspectelor 
administrative și financiare și nu afectează 
independența activității științifice efectuată 
de autoritate. Prin urmare, este oportun ca 
în consiliul de administrație al autorității să 
se includă reprezentanți ai tuturor statelor 
membre, prevăzând totodată faptul că 
reprezentanții respectivi ar trebui să aibă 
experiență în special în domeniul evaluării 
riscurilor.

(11) Experiența arată că rolul consiliului
de administrație al autorității se 
concentrează asupra aspectelor 
administrative și financiare și nu afectează 
independența activității științifice efectuată 
de autoritate. Este oportun ca în consiliul 
de administrație al autorității să se includă 
reprezentanți ai tuturor statelor membre, 
prevăzând totodată faptul că reprezentanții 
respectivi ar trebui să aibă experiență în 
special în domeniul evaluării riscurilor.

Or. fr

Amendamentul 95
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Consiliul de administrație trebuie 
ales astfel încât să fie asigurate cele mai 
înalte standarde de competență și ca el să 
fie format din reprezentanți ai statelor 
membre, ai Parlamentului European și ai 
Comisiei care să dețină o experiență vastă 
în domeniu.

(12) Consiliul de administrație trebuie 
ales astfel încât să fie asigurate cele mai 
înalte standarde de competență, de 
imparțialitate, de independență, de lipsă a 
conflictului de interese și ca el să fie 
format din reprezentanți ai statelor 
membre, ai Parlamentului European, ai 
Comisiei și ai societății civile care să 
dețină o experiență vastă în domeniu.

Or. en

Justificare

Parlamentul European este o structură politică, prin urmare, este necesar ca orice persoană 
numită să se supună normelor privind imparțialitatea și conflictul de interese.

Amendamentul 96
Nicola Caputo
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Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Consiliul de administrație trebuie 
ales astfel încât să fie asigurate cele mai 
înalte standarde de competență și ca el să 
fie format din reprezentanți ai statelor 
membre, ai Parlamentului European și ai 
Comisiei care să dețină o experiență vastă 
în domeniu.

(12) Consiliul de administrație trebuie 
ales astfel încât să fie asigurate cele mai 
înalte standarde de competență și 
angajament în ceea ce privește sănătatea 
și protecția mediului și ca el să fie format 
din reprezentanți ai statelor membre, ai 
Parlamentului European și ai Comisiei care 
să dețină o experiență vastă în domeniu.

Or. it

Amendamentul 97
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a identificat anumite 
deficiențe în ceea ce privește capacitatea pe 
termen lung a autorității de a-și menține 
expertiza la un nivel înalt. În special, a 
existat o scădere a numărului de candidați 
care își depun candidatura pentru a fi 
membri ai grupurilor științifice. Prin 
urmare, sistemul trebuie să fie consolidat, 
iar statele membre ar trebui să joace un rol 
mai activ pentru a garanta o rezervă 
suficientă de experți disponibili care să 
răspundă nevoilor sistemului de evaluare a 
riscurilor din Uniune în ceea ce privește un 
nivel ridicat de expertiză științifică, de 
independență și de expertiză 
multidisciplinară.

(13) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a identificat anumite 
deficiențe în ceea ce privește capacitatea pe 
termen lung a autorității de a-și menține 
expertiza la un nivel înalt. În special, a 
existat o scădere a numărului de candidați 
care își depun candidatura pentru a fi 
membri ai grupurilor științifice. Prin 
urmare, sistemul trebuie să fie consolidat, 
iar statele membre ar trebui să joace un rol 
mai activ pentru a garanta o rezervă 
suficientă de experți disponibili care să 
răspundă nevoilor sistemului de evaluare a 
riscurilor din Uniune în ceea ce privește un 
nivel ridicat de expertiză științifică, de 
independență și de expertiză 
multidisciplinară, fără ca acest fapt să 
aducă atingere calității nivelurilor de 
expertiză din cadrul autorităților sanitare 
naționale.

Or. fr
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Amendamentul 98
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a identificat anumite 
deficiențe în ceea ce privește capacitatea pe 
termen lung a autorității de a-și menține 
expertiza la un nivel înalt. În special, a 
existat o scădere a numărului de candidați 
care își depun candidatura pentru a fi 
membri ai grupurilor științifice. Prin 
urmare, sistemul trebuie să fie consolidat, 
iar statele membre ar trebui să joace un rol 
mai activ pentru a garanta o rezervă 
suficientă de experți disponibili care să 
răspundă nevoilor sistemului de evaluare a 
riscurilor din Uniune în ceea ce privește un 
nivel ridicat de expertiză științifică, de 
independență și de expertiză 
multidisciplinară.

(13) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a identificat anumite 
deficiențe în ceea ce privește capacitatea pe 
termen lung a autorității de a-și menține 
expertiza la un nivel înalt prin intermediul 
unui personal alcătuit din experți. În 
special, a existat o scădere a numărului de 
candidați care își depun candidatura pentru 
a fi membri ai grupurilor științifice și ar 
trebui analizat motivul acestei scăderi. 
Sistemul trebuie să încurajeze candidații 
să își depună candidatura, iar statele 
membre ar trebui să joace un rol mai activ 
pentru a garanta o rezervă suficientă de 
experți disponibili care să răspundă 
nevoilor sistemului de evaluare a riscurilor 
din Uniune în ceea ce privește un nivel 
ridicat de expertiză științifică, de 
independență și de expertiză 
multidisciplinară.

Or. en

Amendamentul 99
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a identificat anumite 
deficiențe în ceea ce privește capacitatea pe 
termen lung a autorității de a-și menține 
expertiza la un nivel înalt. În special, a 
existat o scădere a numărului de candidați 
care își depun candidatura pentru a fi 
membri ai grupurilor științifice. Prin 

(13) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a identificat anumite 
deficiențe în ceea ce privește capacitatea pe 
termen lung a autorității de a-și menține 
expertiza la un nivel înalt. În special, a 
existat o scădere a numărului de candidați 
care își depun candidatura pentru a fi 
membri ai grupurilor științifice. Statele 
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urmare, sistemul trebuie să fie consolidat, 
iar statele membre ar trebui să joace un rol 
mai activ pentru a garanta o rezervă 
suficientă de experți disponibili care să 
răspundă nevoilor sistemului de evaluare a 
riscurilor din Uniune în ceea ce privește un 
nivel ridicat de expertiză științifică, de 
independență și de expertiză 
multidisciplinară.

membre ar trebui să sprijine diseminarea 
cererilor de exprimare a interesului ale 
autorității pentru a face parte din 
grupurile științifice și din comitetul 
științific, pentru a garanta o rezervă 
suficientă de experți disponibili care să 
răspundă nevoilor sistemului de evaluare a 
riscurilor din Uniune în ceea ce privește un 
nivel ridicat de expertiză științifică, de 
independență și de expertiză 
multidisciplinară.

Or. en

Amendamentul 100
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a identificat anumite 
deficiențe în ceea ce privește capacitatea pe 
termen lung a autorității de a-și menține 
expertiza la un nivel înalt. În special, a 
existat o scădere a numărului de candidați 
care își depun candidatura pentru a fi 
membri ai grupurilor științifice. Prin 
urmare, sistemul trebuie să fie consolidat, 
iar statele membre ar trebui să joace un rol 
mai activ pentru a garanta o rezervă 
suficientă de experți disponibili care să 
răspundă nevoilor sistemului de evaluare a 
riscurilor din Uniune în ceea ce privește un 
nivel ridicat de expertiză științifică, de 
independență și de expertiză 
multidisciplinară.

(13) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a identificat anumite 
deficiențe în ceea ce privește capacitatea pe 
termen lung a autorității de a-și menține 
expertiza la un nivel înalt. În special, a 
existat o scădere a numărului de candidați 
care își depun candidatura pentru a fi 
membri ai grupurilor științifice. Prin 
urmare, sistemul trebuie să fie consolidat, 
iar statele membre ar trebui să joace un rol 
mai activ pentru a garanta o rezervă 
suficientă de experți independenți 
disponibili care să răspundă nevoilor 
sistemului de evaluare a riscurilor din 
Uniune în ceea ce privește un nivel ridicat 
de expertiză științifică, de independență și 
de expertiză multidisciplinară.

Or. en

Amendamentul 101
Giovanni La Via
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a păstra independența 
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca nominalizarea 
membrilor grupurilor științifice de către 
statele membre, selecția lor de către 
directorul executiv al autorității și numirea 
lor de către consiliul de administrație al 
autorității să se bazeze pe criterii stricte în 
ceea ce privește asigurarea excelenței și a 
independenței experților, asigurând în 
același timp o expertiza multidisciplinară 
necesară pentru fiecare grup științific. De 
asemenea, este esențial ca, în acest scop, 
directorul executiv, a cărui funcție este de a 
apăra interesele EFSA și, în special, 
independența expertizei sale, să aibă un rol 
în selectarea și numirea acestor experți 
științifici. De asemenea, ar trebui să fie 
puse în aplicare măsuri suplimentare pentru 
a se asigura faptul că experții științifici 
dispun de mijloacele necesare pentru a 
acționa în mod independent.

(14) Pentru a păstra independența
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca nominalizarea 
membrilor grupurilor științifice de către 
statele membre, selecția lor de către 
directorul executiv al autorității și numirea 
lor de către consiliul de administrație al 
autorității să se bazeze pe criterii stricte în 
ceea ce privește asigurarea excelenței și a 
independenței experților, asigurând în 
același timp o expertiza multidisciplinară 
necesară pentru fiecare grup științific. De
asemenea, este esențial ca, în acest scop, 
directorul executiv, a cărui funcție este de a 
apăra interesele EFSA și, în special, 
independența expertizei sale, să aibă un rol 
în selectarea și numirea acestor experți 
științifici. De asemenea, ar trebui să fie 
puse în aplicare măsuri suplimentare pentru 
a se asigura faptul că experții științifici 
dispun de mijloacele necesare pentru a 
acționa în mod independent. În plus, 
deoarece autoritatea este responsabilă cu 
evaluarea produselor din diferite sectoare, 
și anume din sectorul agricol, alimentar și 
sanitar, este important ca membrii 
grupului competent să dispună de 
expertiza adecvată pentru a evalua 
siguranța și eficacitatea unui anumit 
produs. În special, evaluarea ar trebui să 
ia în considerare caracteristicile specifice 
ale substanței date și să stabilească o 
metodologie adecvată pentru o evaluare 
corectă, aplicând cea mai adecvată 
abordare în funcție de tipul de substanță, 
care trebuie să fie diferită dacă este vorba 
despre compuși izolați obținuți prin 
sinteză chimică sau despre substanțe 
complexe naturale.

Or. en
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Justificare

Caracteristicile substanțelor naturale diferă de cele ale compușilor chimici izolați. Având în 
vedere că societățile sunt dispuse să investească în studii care să demonstreze eficacitatea și 
siguranța produselor lor obținute din substanțe naturale, grupul științific responsabil cu 
evaluarea trebuie să dispună de expertiza relevantă pentru a se asigura că criteriile adoptate 
iau în considerare în mod necesar caracteristicile acestor substanțe și, în cazul în care nu 
există standarde relevante sau pe deplin adecvate la nivel internațional, să le identifice pe 
cele adecvate.

Amendamentul 102
Simona Bonafè

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a păstra independența 
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca nominalizarea 
membrilor grupurilor științifice de către 
statele membre, selecția lor de către 
directorul executiv al autorității și numirea 
lor de către consiliul de administrație al 
autorității să se bazeze pe criterii stricte în 
ceea ce privește asigurarea excelenței și a 
independenței experților, asigurând în 
același timp o expertiza multidisciplinară 
necesară pentru fiecare grup științific. De 
asemenea, este esențial ca, în acest scop, 
directorul executiv, a cărui funcție este de a 
apăra interesele EFSA și, în special, 
independența expertizei sale, să aibă un rol 
în selectarea și numirea acestor experți 
științifici. De asemenea, ar trebui să fie 
puse în aplicare măsuri suplimentare pentru 
a se asigura faptul că experții științifici 
dispun de mijloacele necesare pentru a 
acționa în mod independent.

(14) Pentru a păstra independența 
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca nominalizarea 
membrilor grupurilor științifice de către 
statele membre, selecția lor de către 
directorul executiv al autorității și numirea 
lor de către consiliul de administrație al 
autorității să se bazeze pe criterii stricte în 
ceea ce privește asigurarea excelenței și a 
independenței experților, asigurând în 
același timp o expertiza multidisciplinară 
necesară pentru fiecare grup științific. De 
asemenea, este esențial ca, în acest scop, 
directorul executiv, a cărui funcție este de a 
apăra interesele EFSA și, în special, 
independența expertizei sale, să aibă un rol 
în selectarea și numirea acestor experți 
științifici. De asemenea, ar trebui să fie 
puse în aplicare măsuri suplimentare pentru 
a se asigura faptul că experții științifici 
dispun de mijloacele necesare pentru a 
acționa în mod independent. Este 
important ca membrii grupului competent 
să dispună de expertiza adecvată pentru a 
evalua siguranța și eficacitatea unui 
anumit produs. În special, evaluarea ar 
trebui să ia în considerare caracteristicile 
specifice ale substanței date și să 
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stabilească o metodologie adecvată, 
aplicând cea mai potrivită abordare în 
funcție de tipul de substanță.

Or. en

Amendamentul 103
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a păstra independența 
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca nominalizarea
membrilor grupurilor științifice de către 
statele membre, selecția lor de către 
directorul executiv al autorității și numirea 
lor de către consiliul de administrație al 
autorității să se bazeze pe criterii stricte în 
ceea ce privește asigurarea excelenței și a 
independenței experților, asigurând în 
același timp o expertiza multidisciplinară 
necesară pentru fiecare grup științific. De 
asemenea, este esențial ca, în acest scop, 
directorul executiv, a cărui funcție este de a 
apăra interesele EFSA și, în special, 
independența expertizei sale, să aibă un rol 
în selectarea și numirea acestor experți 
științifici. De asemenea, ar trebui să fie 
puse în aplicare măsuri suplimentare
pentru a se asigura faptul că experții 
științifici dispun de mijloacele necesare 
pentru a acționa în mod independent.

(14) Pentru a păstra independența 
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca selecția membrilor 
grupurilor științifice de către directorul 
executiv al autorității și numirea lor de 
către consiliul de administrație al autorității 
să se bazeze pe criterii stricte, cum ar fi 
lipsa oricăror legături cu industria, 
asigurând excelența și independența
experților, și, în același timp, o expertiză
multidisciplinară necesară pentru fiecare 
grup științific. De asemenea, este esențial 
ca, în acest scop, directorul executiv, a 
cărui funcție este de a apăra interesele 
EFSA și, în special, independența 
expertizei sale, să aibă un rol în selectarea 
și numirea acestor experți științifici. Ar 
trebui să fie puse în aplicare măsuri, 
inclusiv compensații financiare adecvate,
pentru a se asigura faptul că experții 
științifici dispun de mijloacele necesare 
pentru a acționa în mod independent și a 
dedica suficient timp activității lor de 
evaluare a riscurilor pentru autoritate.

Or. en

Amendamentul 104
Anja Hazekamp
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a păstra independența 
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca nominalizarea 
membrilor grupurilor științifice de către 
statele membre, selecția lor de către 
directorul executiv al autorității și numirea 
lor de către consiliul de administrație al 
autorității să se bazeze pe criterii stricte în 
ceea ce privește asigurarea excelenței și a 
independenței experților, asigurând în 
același timp o expertiza multidisciplinară 
necesară pentru fiecare grup științific. De 
asemenea, este esențial ca, în acest scop, 
directorul executiv, a cărui funcție este de 
a apăra interesele EFSA și, în special, 
independența expertizei sale, să aibă un rol 
în selectarea și numirea acestor experți 
științifici. De asemenea, ar trebui să fie 
puse în aplicare măsuri suplimentare pentru 
a se asigura faptul că experții științifici 
dispun de mijloacele necesare pentru a 
acționa în mod independent.

(14) Pentru a păstra independența 
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca nominalizarea 
membrilor grupurilor științifice de către 
statele membre, selecția lor de către 
directorul executiv al autorității și numirea 
lor de către consiliul de administrație al
autorității să se bazeze pe criterii stricte în 
ceea ce privește asigurarea excelenței, a 
integrității și a independenței experților, 
asigurând în același timp o expertiza 
multidisciplinară necesară pentru fiecare 
grup științific. De asemenea, este esențial 
ca, în acest scop, directorul executiv, care 
este reprezentantul legal al EFSA și a 
cărui funcție este de a fi responsabil cu 
desfășurarea activităților autorității și, în 
special, cu independența expertizei sale, să 
aibă un rol în selectarea și numirea acestor 
experți științifici. De asemenea, ar trebui să 
fie puse în aplicare măsuri suplimentare 
pentru a se asigura faptul că experții 
științifici dispun de mijloacele necesare 
pentru a acționa în mod independent.

Or. en

Amendamentul 105
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a păstra independența 
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca nominalizarea 
membrilor grupurilor științifice de către 
statele membre, selecția lor de către 

(14) Pentru a păstra independența 
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca nominalizarea 
membrilor grupurilor științifice de către 
statele membre, selecția lor de către 
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directorul executiv al autorității și numirea 
lor de către consiliul de administrație al 
autorității să se bazeze pe criterii stricte în 
ceea ce privește asigurarea excelenței și a 
independenței experților, asigurând în 
același timp o expertiza multidisciplinară 
necesară pentru fiecare grup științific. De 
asemenea, este esențial ca, în acest scop, 
directorul executiv, a cărui funcție este de a 
apăra interesele EFSA și, în special, 
independența expertizei sale, să aibă un rol 
în selectarea și numirea acestor experți 
științifici. De asemenea, ar trebui să fie 
puse în aplicare măsuri suplimentare pentru 
a se asigura faptul că experții științifici 
dispun de mijloacele necesare pentru a 
acționa în mod independent.

directorul executiv al autorității și numirea 
lor de către consiliul de administrație al 
autorității să se bazeze pe criterii stricte în 
ceea ce privește asigurarea excelenței și a 
independenței experților, asigurând în 
același timp o expertiza multidisciplinară 
necesară pentru fiecare grup științific. De 
asemenea, este esențial ca, în acest scop, 
directorul executiv, a cărui funcție este de a 
apăra interesele EFSA și, în special, 
independența expertizei sale, să aibă un rol 
în selectarea și numirea acestor experți 
științifici. De asemenea, ar trebui să fie 
puse în aplicare măsuri suplimentare pentru 
a se asigura faptul că experții științifici 
dispun de mijloacele necesare pentru a 
acționa în mod independent și că situațiile 
de conflicte de interese sunt evitate în 
măsura posibilului.

Or. fr

Amendamentul 106
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a păstra independența 
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca nominalizarea
membrilor grupurilor științifice de către 
statele membre, selecția lor de către 
directorul executiv al autorității și numirea 
lor de către consiliul de administrație al 
autorității să se bazeze pe criterii stricte în 
ceea ce privește asigurarea excelenței și a 
independenței experților, asigurând în 
același timp o expertiza multidisciplinară 
necesară pentru fiecare grup științific. De 
asemenea, este esențial ca, în acest scop, 
directorul executiv, a cărui funcție este de a 
apăra interesele EFSA și, în special, 
independența expertizei sale, să aibă un rol 

(14) Pentru a păstra independența 
evaluării riscurilor față de gestionarea 
riscurilor și de alte interese de la nivelul 
Uniunii, este necesar ca selecția membrilor 
grupurilor științifice de către directorul 
executiv al autorității și numirea lor de 
către consiliul de administrație al autorității 
să se bazeze pe criterii stricte în ceea ce 
privește asigurarea excelenței și a 
independenței experților, asigurând în 
același timp o expertiza multidisciplinară 
necesară pentru fiecare grup științific. De 
asemenea, este esențial ca, în acest scop, 
directorul executiv, a cărui funcție este de a 
apăra interesele EFSA și, în special, 
independența expertizei sale, să aibă un rol 
în selectarea și numirea acestor experți 
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în selectarea și numirea acestor experți 
științifici. De asemenea, ar trebui să fie 
puse în aplicare măsuri suplimentare pentru 
a se asigura faptul că experții științifici 
dispun de mijloacele necesare pentru a 
acționa în mod independent.

științifici. Ar trebui să fie puse în aplicare 
măsuri pentru a se asigura faptul că experții 
științifici dispun de mijloacele necesare 
pentru a acționa în mod independent și a 
dedica suficient timp activității lor de 
evaluare a riscurilor pentru autoritate.

Or. en

Amendamentul 107
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este esențial să se asigure 
funcționarea eficientă a autorității și să se 
îmbunătățească durabilitatea expertizei 
sale. Prin urmare, este necesară 
consolidarea sprijinului acordat de 
autoritate și de statele membre la 
desfășurarea activității grupurilor 
științifice ale autorității. În special, 
autoritatea ar trebui să organizeze 
activități pregătitoare care să vină în 
sprijinul sarcinilor grupurilor științifice, 
inclusiv prin solicitarea adresată 
membrilor personalului autorității, sau 
organizațiilor științifice naționale care 
colaborează cu autoritatea, de a elabora 
avize științifice pregătitoare care urmează 
să fie evaluate inter-pares și să fie 
adoptate de grupurile științifice.

eliminat

Or. en

Justificare

Există pericolul ca pregătirea avizelor de către personalul EFSA să devină o practică 
obișnuită, acestea trebuind să fie aprobate de către grupurile științifice. Acest lucru nu este 
acceptabil, deoarece ar submina idea generală conform căreia experții științifici 
independenți sunt cei care eliberează avizele științifice, astfel cum este prevăzut la 
articolul 28.
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Amendamentul 108
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este esențial să se asigure 
funcționarea eficientă a autorității și să se 
îmbunătățească durabilitatea expertizei 
sale. Prin urmare, este necesară 
consolidarea sprijinului acordat de 
autoritate și de statele membre la 
desfășurarea activității grupurilor științifice 
ale autorității. În special, autoritatea ar 
trebui să organizeze activități pregătitoare 
care să vină în sprijinul sarcinilor 
grupurilor științifice, inclusiv prin 
solicitarea adresată membrilor personalului 
autorității, sau organizațiilor științifice 
naționale care colaborează cu autoritatea, 
de a elabora avize științifice pregătitoare 
care urmează să fie evaluate inter-pares și 
să fie adoptate de grupurile științifice.

(15) Este esențial să se asigure 
funcționarea eficientă a autorității și să se 
îmbunătățească durabilitatea expertizei 
sale. Prin urmare, este necesară 
consolidarea sprijinului acordat de 
autoritate și de statele membre la 
desfășurarea activității grupurilor științifice 
ale autorității. În special, autoritatea ar 
trebui să organizeze activități pregătitoare 
care să vină în sprijinul sarcinilor 
grupurilor științifice, inclusiv prin 
solicitarea adresată membrilor personalului 
autorității, sau organizațiilor științifice 
naționale care colaborează cu autoritatea, 
de a elabora avize științifice pregătitoare 
care urmează să fie evaluate inter pares și 
să fie adoptate de grupurile științifice. 
Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere 
caracterului independent al evaluărilor 
științifice ale autorității.

Or. en

Amendamentul 109
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este esențial să se asigure 
funcționarea eficientă a autorității și să se 
îmbunătățească durabilitatea expertizei 
sale. Prin urmare, este necesară 
consolidarea sprijinului acordat de 
autoritate și de statele membre la 
desfășurarea activității grupurilor științifice 
ale autorității. În special, autoritatea ar 

(15) Este esențial să se asigure 
funcționarea eficientă a autorității și să se 
îmbunătățească durabilitatea expertizei 
sale. Prin urmare, este necesară 
consolidarea sprijinului acordat de 
autoritate și de statele membre la 
desfășurarea activității grupurilor științifice 
ale autorității. În special, autoritatea ar 
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trebui să organizeze activități pregătitoare 
care să vină în sprijinul sarcinilor 
grupurilor științifice, inclusiv prin 
solicitarea adresată membrilor personalului 
autorității, sau organizațiilor științifice 
naționale care colaborează cu autoritatea,
de a elabora avize științifice pregătitoare 
care urmează să fie evaluate inter-pares și 
să fie adoptate de grupurile științifice.

trebui să organizeze activități pregătitoare 
care să vină în sprijinul sarcinilor 
grupurilor științifice, inclusiv prin 
solicitarea adresată membrilor personalului 
autorității de a elabora avize științifice 
pregătitoare care urmează să fie evaluate 
inter pares și să fie adoptate de grupurile 
științifice.

Or. en

Amendamentul 110
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Procedurile de autorizare se 
bazează pe principiul conform căruia 
solicitantului îi revine sarcina de a dovedi 
că obiectul unei proceduri de autorizare 
respectă cerințele de siguranță ale Uniunii, 
având în vedere cunoștințele științifice pe 
care le deține. Acest principiu se bazează 
pe premisa că sănătatea publică este mai 
bine protejată atunci când solicitantului îi 
revine sarcina de a demonstra că un anumit 
produs este sigur înainte de introducerea sa 
pe piață, și nu atunci când autoritățile 
publice trebuie să demonstreze că un astfel 
de produs este periculos cu scopul de a-l 
retrage de pe piață. În plus, banii publici nu 
ar trebui utilizați pentru a comanda studii 
costisitoare care vor ajuta în cele din urmă 
industria să introducă un produs pe piață. 
În conformitate cu acest principiu și cu 
cerințele de reglementare aplicabile, în 
sprijinul cererilor pentru o autorizație în 
temeiul legislației alimentare sectoriale a 
Uniunii, solicitanții sunt obligați să 
prezinte studii pertinente, inclusiv teste, 
pentru a demonstra siguranța și, în anumite 
cazuri, eficacitatea unui produs.

(16) Procedurile de autorizare se 
bazează pe principiul conform căruia 
solicitantului îi revine sarcina de a dovedi 
că obiectul unei proceduri de autorizare 
respectă cerințele de siguranță ale Uniunii, 
având în vedere cunoștințele științifice pe 
care le deține. Acest principiu se bazează 
pe premisa că sănătatea publică este mai 
bine protejată atunci când solicitantului îi 
revine sarcina de a demonstra că un anumit 
produs este sigur înainte de introducerea sa 
pe piață, și nu atunci când autoritățile 
publice trebuie să demonstreze că un astfel 
de produs este periculos cu scopul de a-l 
retrage de pe piață. În plus, banii publici nu 
ar trebui utilizați pentru a comanda studii 
costisitoare care vor ajuta în cele din urmă 
industria să introducă un produs pe piață. 
În conformitate cu acest principiu și cu 
cerințele de reglementare aplicabile, în 
sprijinul cererilor pentru o autorizație în 
temeiul legislației alimentare sectoriale a 
Uniunii, solicitanții sunt obligați să 
prezinte studii pertinente, inclusiv teste, 
pentru a demonstra siguranța și, în anumite 
cazuri, eficacitatea unui produs. Cu toate 
acestea, autoritatea trebuie să aibă 
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capacitatea de a întreprinde singură 
studiile necesare pentru a dovedi că un 
obiect nu este sigur dacă, după 
introducerea sa pe piață, apar îndoieli în 
legătură cu siguranța sau eficacitatea 
acestuia.

Or. fr

Amendamentul 111
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Procedurile de autorizare se 
bazează pe principiul conform căruia 
solicitantului îi revine sarcina de a dovedi 
că obiectul unei proceduri de autorizare 
respectă cerințele de siguranță ale Uniunii, 
având în vedere cunoștințele științifice pe 
care le deține. Acest principiu se bazează 
pe premisa că sănătatea publică este mai 
bine protejată atunci când solicitantului îi 
revine sarcina de a demonstra că un anumit 
produs este sigur înainte de introducerea sa 
pe piață, și nu atunci când autoritățile 
publice trebuie să demonstreze că un astfel 
de produs este periculos cu scopul de a-l 
retrage de pe piață. În plus, banii publici nu 
ar trebui utilizați pentru a comanda studii 
costisitoare care vor ajuta în cele din urmă 
industria să introducă un produs pe piață. 
În conformitate cu acest principiu și cu 
cerințele de reglementare aplicabile, în 
sprijinul cererilor pentru o autorizație în 
temeiul legislației alimentare sectoriale a 
Uniunii, solicitanții sunt obligați să 
prezinte studii pertinente, inclusiv teste, 
pentru a demonstra siguranța și, în anumite 
cazuri, eficacitatea unui produs.

(16) Procedurile de autorizare se 
bazează pe principiul conform căruia 
solicitantului îi revine sarcina de a dovedi 
că obiectul unei proceduri de autorizare 
respectă cerințele de siguranță ale Uniunii, 
având în vedere cunoștințele științifice pe 
care le deține. Acest principiu se bazează 
pe premisa că sănătatea publică, sănătatea 
animalelor și mediul sunt mai bine
protejate atunci când solicitantului îi revine 
sarcina de a demonstra că un anumit 
produs este sigur înainte de introducerea sa 
pe piață, și nu atunci când autoritățile 
publice trebuie să demonstreze că un astfel 
de produs este periculos cu scopul de a-l 
retrage de pe piață. În plus, banii publici nu 
ar trebui utilizați pentru a comanda studii 
costisitoare care vor ajuta în cele din urmă 
industria să introducă un produs pe piață și 
să creeze astfel un avantaj relativ față de 
concurenți. În conformitate cu acest 
principiu și cu cerințele de reglementare 
aplicabile, în sprijinul cererilor pentru o 
autorizație în temeiul legislației alimentare 
sectoriale a Uniunii, solicitanții sunt 
obligați să prezinte studii pertinente, 
verificabile și fiabile, inclusiv teste, pentru 
a demonstra siguranța și, în anumite cazuri, 
eficacitatea unui produs.
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Or. en

Amendamentul 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Procedurile de autorizare se 
bazează pe principiul conform căruia 
solicitantului îi revine sarcina de a dovedi 
că obiectul unei proceduri de autorizare 
respectă cerințele de siguranță ale Uniunii, 
având în vedere cunoștințele științifice pe 
care le deține. Acest principiu se bazează 
pe premisa că sănătatea publică este mai 
bine protejată atunci când solicitantului îi 
revine sarcina de a demonstra că un anumit 
produs este sigur înainte de introducerea sa 
pe piață, și nu atunci când autoritățile 
publice trebuie să demonstreze că un astfel 
de produs este periculos cu scopul de a-l 
retrage de pe piață. În plus, banii publici nu 
ar trebui utilizați pentru a comanda studii 
costisitoare care vor ajuta în cele din urmă 
industria să introducă un produs pe piață. 
În conformitate cu acest principiu și cu 
cerințele de reglementare aplicabile, în 
sprijinul cererilor pentru o autorizație în 
temeiul legislației alimentare sectoriale a 
Uniunii, solicitanții sunt obligați să 
prezinte studii pertinente, inclusiv teste, 
pentru a demonstra siguranța și, în anumite 
cazuri, eficacitatea unui produs.

(16) Procedurile de autorizare se 
bazează pe principiul conform căruia 
solicitantului îi revine sarcina de a dovedi 
că obiectul unei proceduri de autorizare 
respectă cerințele de siguranță ale Uniunii, 
având în vedere cunoștințele științifice pe 
care le deține. Acest principiu se bazează 
pe premisa că sănătatea publică este mai 
bine protejată atunci când solicitantului îi 
revine sarcina de a demonstra că un anumit 
produs este sigur înainte de introducerea sa 
pe piață, și nu atunci când autoritățile 
publice trebuie să demonstreze că un astfel 
de produs este periculos cu scopul de a-l 
retrage de pe piață. În plus, banii publici nu 
ar trebui utilizați pentru a comanda studii 
costisitoare care vor ajuta în cele din urmă 
industria să introducă un produs pe piață. 
În conformitate cu acest principiu și cu 
cerințele de reglementare aplicabile, în 
sprijinul cererilor pentru o autorizație în 
temeiul legislației alimentare sectoriale a 
Uniunii, solicitanții sunt obligați să 
prezinte studii pertinente și validate, 
inclusiv teste, care au fost efectuate în 
conformitate cu standardele 
internaționale și cu bunele practici de 
laborator (BPL) pentru a demonstra 
siguranța și, în anumite cazuri, eficacitatea 
unui produs.

Or. en

Amendamentul 113
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu
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Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Există dispoziții privind conținutul 
cererilor de autorizare. Este esențial ca 
cererea de autorizare transmisă autorității 
pentru evaluarea riscurilor să respecte 
specificațiile aplicabile pentru a asigura cea 
mai bună calitate a evaluării științifice de 
către autoritate. Solicitanții și, în special, 
întreprinderile mici și mijlocii nu înțeleg 
întotdeauna în mod clar aceste specificații. 
Prin urmare, este oportun ca autoritatea să 
ofere solicitanților potențiali, la cerere, 
consultanță cu privire la normele aplicabile 
și la conținutul obligatoriu al unei cereri de 
autorizare, înainte ca o cerere să fie depusă 
în mod oficial, fără să intre însă în detalii 
privind proiectarea studiilor care urmează 
să fie înaintate și care rămân 
responsabilitatea solicitantului. Pentru a 
asigura transparența acestui proces, 
recomandările autorității ar trebui să fie 
făcute publice.

(17) Există dispoziții privind conținutul 
cererilor de autorizare. Este esențial ca 
cererea de autorizare transmisă autorității 
pentru evaluarea riscurilor să respecte 
specificațiile aplicabile pentru a asigura cea 
mai bună calitate a evaluării științifice de 
către autoritate. Solicitanții și, în special, 
întreprinderile mici și mijlocii nu înțeleg 
întotdeauna în mod clar aceste specificații. 
Prin urmare, este oportun ca autoritatea să 
ofere solicitanților potențiali, la cerere, 
consultanță cu privire la normele aplicabile 
și la conținutul obligatoriu al unei cereri de 
autorizare, înainte ca o cerere să fie depusă 
în mod oficial, fără să intre însă în detalii 
privind proiectarea studiilor care urmează 
să fie înaintate și care rămân 
responsabilitatea solicitantului. Pentru a 
asigura transparența acestui proces, 
recomandările autorității ar trebui să fie 
făcute publice. În decurs de 36 de luni de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia ar trebui să evalueze 
impactul acestor reuniuni anterioare 
depunerii cererii asupra funcționării 
autorității. Comisia ar trebui să evalueze 
cu precădere impactul acestora asupra 
alocării resurselor autorității și asupra 
independenței sale.

Or. en

Amendamentul 114
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Există dispoziții privind conținutul (17) Dispozițiile privind conținutul 
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cererilor de autorizare. Este esențial ca 
cererea de autorizare transmisă autorității 
pentru evaluarea riscurilor să respecte 
specificațiile aplicabile pentru a asigura cea 
mai bună calitate a evaluării științifice de 
către autoritate. Solicitanții și, în special, 
întreprinderile mici și mijlocii nu înțeleg 
întotdeauna în mod clar aceste specificații. 
Prin urmare, este oportun ca autoritatea să 
ofere solicitanților potențiali, la cerere, 
consultanță cu privire la normele aplicabile 
și la conținutul obligatoriu al unei cereri de 
autorizare, înainte ca o cerere să fie depusă 
în mod oficial, fără să intre însă în detalii 
privind proiectarea studiilor care urmează 
să fie înaintate și care rămân 
responsabilitatea solicitantului. Pentru a 
asigura transparența acestui proces, 
recomandările autorității ar trebui să fie
făcute publice.

cererilor de autorizare ar trebui să fie 
examinate și formulate astfel încât 
cererea de autorizare să îndeplinească 
cele mai înalte standarde privind 
transparența și fiabilitatea. Este esențial 
ca cererea de autorizare transmisă 
autorității pentru evaluarea riscurilor să 
respecte specificațiile aplicabile pentru a 
asigura cea mai bună calitate a evaluării 
științifice de către autoritate. Solicitanții și, 
în special, întreprinderile mici și mijlocii 
nu înțeleg întotdeauna în mod clar aceste 
specificații. Prin urmare, este oportun ca 
autoritatea să ofere solicitanților potențiali, 
la cerere, consultanță cu privire la normele 
aplicabile și la conținutul obligatoriu al 
unei cereri de autorizare, înainte ca o 
cerere să fie depusă în mod oficial, fără să 
intre însă în detalii privind proiectarea 
studiilor care urmează să fie înaintate și 
care rămân responsabilitatea solicitantului. 
Pentru a asigura transparența acestui proces
și accesul la informații practice privind 
compilația de cereri care ar aduce 
beneficii tuturor, recomandările autorității 
vor fi făcute publice.

Or. en

Amendamentul 115
Lukas Mandl

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Există dispoziții privind conținutul 
cererilor de autorizare. Este esențial ca 
cererea de autorizare transmisă autorității 
pentru evaluarea riscurilor să respecte 
specificațiile aplicabile pentru a asigura cea 
mai bună calitate a evaluării științifice de 
către autoritate. Solicitanții și, în special, 
întreprinderile mici și mijlocii nu înțeleg 
întotdeauna în mod clar aceste specificații. 
Prin urmare, este oportun ca autoritatea să 

(17) Există dispoziții privind conținutul 
cererilor de autorizare. Este esențial ca 
cererea de autorizare transmisă autorității 
pentru evaluarea riscurilor să respecte 
specificațiile aplicabile pentru a asigura cea 
mai bună calitate a evaluării științifice de 
către autoritate. Solicitanții și, în special, 
întreprinderile mici și mijlocii nu înțeleg 
întotdeauna în mod clar aceste specificații. 
Prin urmare, este oportun ca autoritatea să 
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ofere solicitanților potențiali, la cerere, 
consultanță cu privire la normele aplicabile 
și la conținutul obligatoriu al unei cereri de 
autorizare, înainte ca o cerere să fie depusă 
în mod oficial, fără să intre însă în detalii 
privind proiectarea studiilor care urmează 
să fie înaintate și care rămân 
responsabilitatea solicitantului. Pentru a 
asigura transparența acestui proces, 
recomandările autorității ar trebui să fie 
făcute publice.

ofere solicitanților potențiali, la cerere, 
consultanță cu privire la normele aplicabile 
și la conținutul obligatoriu al unei cereri de 
autorizare, înainte ca o cerere să fie depusă 
în mod oficial.

Or. de

Amendamentul 116
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. În acest scop, este 
necesar și oportun ca operatorii economici 
care comandă studiile și laboratoarele care 
le efectuează să notifice autorității aceste 
studii în momentul în care sunt comandate.
Informațiile cu privire la studiile notificate 
ar trebui făcute publice numai după ce 
cererea de autorizare corespunzătoare a 
fost făcută publică în conformitate cu 
normele aplicabile în materie de 
transparență.

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. În acest scop, este 
necesar și oportun ca operatorii economici 
care comandă studiile și laboratoarele care 
le efectuează să notifice autorității aceste 
studii în momentul în care sunt comandate 
cu scopul de a garanta că niciun studiu 
comandat de solicitant nu este ascuns 
autorității, în special dacă aceasta ajunge 
la rezultate care pun sub semnul 
întrebării siguranța sau eficacitatea 
obiectului studiat. Informațiile cu privire 
la studiile notificate ar trebui făcute publice 
numai după ce cererea de autorizare 
corespunzătoare a fost făcută publică în 
conformitate cu normele aplicabile în 
materie de transparență.

Or. fr
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Amendamentul 117
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. În acest scop, este 
necesar și oportun ca solicitanții care 
comandă studiile și laboratoarele care le 
efectuează să notifice autorității aceste 
studii în momentul în care sunt comandate. 
Informațiile cu privire la studiile notificate 
ar trebui făcute publice numai după ce 
cererea de autorizare corespunzătoare a 
fost făcută publică în conformitate cu 
normele aplicabile în materie de 
transparență.

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. În acest scop, este 
necesar și oportun ca solicitanții care 
comandă studiile și laboratoarele care le 
efectuează să notifice autorității aceste 
studii în momentul în care sunt comandate. 
Informațiile cu privire la studiile notificate 
ar trebui făcute publice imediat ce cererea 
de autorizare sau de reînnoire
corespunzătoare a fost făcută publică în 
conformitate cu normele aplicabile în 
materie de transparență.

Or. en

Amendamentul 118
Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. În acest scop, este 
necesar și oportun ca solicitanții care 
comandă studiile și laboratoarele care le 
efectuează să notifice autorității aceste 
studii în momentul în care sunt comandate. 
Informațiile cu privire la studiile notificate 
ar trebui făcute publice numai după ce 

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. În acest scop, este 
necesar și oportun ca solicitanții care 
comandă studiile și laboratoarele care le 
efectuează să notifice autorității aceste 
studii în momentul în care sunt comandate. 
Informațiile cu privire la studiile notificate 
ar trebui făcute publice numai după ce 
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cererea de autorizare corespunzătoare a 
fost făcută publică în conformitate cu 
normele aplicabile în materie de 
transparență.

cererea de autorizare corespunzătoare a 
fost făcută publică și autoritatea și-a 
publicat proiectul său de aviz științific în 
conformitate cu normele aplicabile în 
materie de transparență.

Or. en

Amendamentul 119
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. În acest scop, este 
necesar și oportun ca solicitanții care 
comandă studiile și laboratoarele care le 
efectuează să notifice autorității aceste 
studii în momentul în care sunt comandate. 
Informațiile cu privire la studiile notificate 
ar trebui făcute publice numai după ce 
cererea de autorizare corespunzătoare a 
fost făcută publică în conformitate cu 
normele aplicabile în materie de 
transparență.

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. În acest scop, este 
necesar și oportun ca solicitanții care 
comandă studiile și instituția care le 
efectuează, de exemplu, laboratoare, 
institute sau universități, să notifice 
autorității aceste studii în momentul în care 
sunt comandate. Informațiile cu privire la 
studiile notificate ar trebui făcute publice 
numai după ce cererea de autorizare 
corespunzătoare a fost făcută publică în 
conformitate cu normele aplicabile în 
materie de transparență.

Or. en

Justificare

Toate studiile incluse într-un dosar ar trebui să fie notificate în prealabil pentru a fi 
admisibile pentru procedurile și deciziile de reglementare, indiferent de cine a efectuat 
studiul. Multe studii de teren sunt efectuate de universități, institute și companii private.

Amendamentul 120
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. În acest scop, este 
necesar și oportun ca solicitanții care 
comandă studiile și laboratoarele care le 
efectuează să notifice autorității aceste 
studii în momentul în care sunt comandate. 
Informațiile cu privire la studiile notificate 
ar trebui făcute publice numai după ce 
cererea de autorizare corespunzătoare a 
fost făcută publică în conformitate cu 
normele aplicabile în materie de 
transparență.

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație sau o reînnoire în conformitate 
cu legislația alimentară a Uniunii. În acest 
scop, este necesar și oportun ca solicitanții 
care comandă studiile și laboratoarele care 
le efectuează să notifice autorității aceste 
studii în momentul în care sunt comandate. 
Informațiile cu privire la studiile notificate 
ar trebui făcute publice numai după ce 
cererea de autorizare corespunzătoare a 
fost făcută publică în conformitate cu 
normele aplicabile în materie de 
transparență.

Or. en

Amendamentul 121
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. În acest scop, este 
necesar și oportun ca operatorii economici 
care comandă studiile și laboratoarele care 
le efectuează să notifice autorității aceste 
studii în momentul în care sunt comandate. 
Informațiile cu privire la studiile notificate 
ar trebui făcute publice numai după ce 
cererea de autorizare corespunzătoare a 
fost făcută publică în conformitate cu 
normele aplicabile în materie de 

(18) Autoritatea ar trebui să aibă 
cunoștințe legate de obiectul tuturor 
studiilor efectuate de un solicitant în 
vederea unei viitoare cereri pentru o 
autorizație în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. În acest scop, este 
necesar și oportun ca operatorii economici 
care comandă studiile și laboratoarele care 
le efectuează să notifice autorității aceste 
studii în momentul în care sunt comandate. 
Informațiile cu privire la toate studiile 
notificate ar trebui făcute publice numai 
după ce cererea de autorizare 
corespunzătoare a fost depusă și 
autoritatea și-a publicat avizul științific.
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transparență.

Or. nl

Justificare

Datele și studiile științifice, precum și alte informații care vin în sprijinul cererilor de 
autorizare ar trebui publicate doar după ce autoritatea și-a publicat propriile rezultate 
științifice. În caz contrar, există riscul de a da acces competitorilor la informații despre idei 
de produse sau procese de fabricație inovatoare. În plus, există și riscul real al amestecului 
politic nedorit în procesul de evaluare a riscurilor.

Amendamentul 122
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În cazul cererilor de reînnoire a 
unei autorizații, substanța sau produsul 
autorizat trebuie să se fi aflat deja pe piață 
timp de mai mulți ani. Prin urmare, există 
deja experiență și cunoștințe cu privire la 
această substanță sau produs. Prin urmare, 
este oportun ca studiile planificate pentru a 
sprijini cererile de reînnoire să fie 
notificate autorității de către solicitant și, în 
urma unei consultări a părților terțe privind 
aceste studii planificate, ca autoritatea să 
furnizeze în mod sistematic consultanță 
solicitanților cu privire la conținutul cererii 
de reînnoire preconizate, ținând seama de 
observațiile primite.

(19) În cazul cererilor de reînnoire a 
unei autorizații, substanța sau produsul 
autorizat trebuie să se fi aflat deja pe piață 
timp de mai mulți ani. Prin urmare, există 
deja experiență și cunoștințe cu privire la 
această substanță sau produs. Prin urmare, 
este oportun ca studiile planificate pentru a 
sprijini cererile de reînnoire să fie 
notificate autorității de către solicitant și, în 
urma unei consultări a părților terțe privind 
aceste studii planificate, ca autoritatea să 
furnizeze în mod sistematic consultanță 
solicitanților cu privire la conținutul cererii 
de reînnoire preconizate, ținând seama de 
observațiile primite și făcând publice toate 
informațiile.

Or. en

Amendamentul 123
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Se recunoaște faptul că, în 
anumite cazuri, evaluarea riscurilor, 
luată separat, nu poate să furnizeze toate 
informațiile pe care trebuie să se bazeze o 
decizie legată de gestionarea riscurilor și 
că, prin urmare, în cazul în care există un 
risc grav pentru sănătate, ar trebui luați 
în considerare în mod corespunzător și 
alți factori relevanți, de natură 
sociologică, economică, tradițională, etică 
și ecologică, precum și fezabilitatea 
controalelor.

Or. es

Justificare

Experiența a demonstrat că EFSA a fost supraîncărcată cu sarcini care nu intră în domeniul 
de aplicare al normei și care se intersectează cu sarcinile altor agenții, în special, în ceea ce 
privește aspectele legate de bunăstarea animalelor și de protecția sănătății plantelor, care nu 
au întotdeauna legătură cu siguranța alimentară. Este necesar să se delimiteze ambele 
aspecte și să se includă bunăstarea animalelor și protecția plantelor numai atunci când există 
un risc grav pentru sănătate.

Amendamentul 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Există anumite preocupări ale 
publicului în legătură cu evaluarea 
efectuată de autoritate în domeniul 
autorizării care se bazează în principal pe 
studiile efectuate de industrie. Autoritatea 
cercetează deja literatura de specialitate 
pentru a putea analiza și alte date și studii 
existente în domeniul prezentat spre 
evaluarea sa. Pentru a asigura un nivel 
suplimentar de garanții care să asigure 
faptul că autoritatea poate avea acces la 
toate datele și studiile științifice relevante 

(20) Există anumite preocupări ale 
publicului în legătură cu evaluarea 
efectuată de autoritate în domeniul 
autorizării care se bazează în principal pe 
studiile efectuate de industrie. Autoritatea 
cercetează deja literatura de specialitate 
pentru a putea analiza și alte date și studii 
existente în domeniul prezentat spre 
evaluarea sa. Pentru a asigura un nivel 
suplimentar de garanții care să asigure 
faptul că autoritatea poate avea acces la 
toate datele și studiile științifice relevante 
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disponibile într-un domeniu al unei 
proceduri de autorizare, este oportun să se 
prevadă o consultare a terților pentru a 
stabili dacă alte date sau studii științifice 
relevante sunt disponibile. Pentru a spori 
eficacitatea procesului de consultare, acesta 
ar trebui să aibă loc atunci când studiile 
prezentate de industrie incluse în cererea 
de autorizare sunt făcute publice, în 
conformitate cu normele privind 
transparența din prezentul regulament.

disponibile într-un domeniu al unei 
proceduri de autorizare, este oportun să se 
prevadă o consultare a terților pentru a 
stabili dacă alte date sau studii științifice 
relevante sunt disponibile. Pentru a spori 
eficacitatea procesului de consultare, acesta 
ar trebui să aibă loc atunci când studiile 
prezentate de industrie incluse în cererea 
de autorizare sunt făcute publice, în 
conformitate cu normele privind 
transparența din prezentul regulament. 
Datele și studiile științifice prezentate în 
cadrul procesului de consultare ar trebui 
să fie luate în considerare, cu condiția să 
fie validate, relevante, în conformitate cu 
standardele internaționale și cu bunele 
practici de laborator (BPL).

Or. en

Amendamentul 125
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Există anumite preocupări ale 
publicului în legătură cu evaluarea 
efectuată de autoritate în domeniul 
autorizării care se bazează în principal pe 
studiile efectuate de industrie. Autoritatea 
cercetează deja literatura de specialitate 
pentru a putea analiza și alte date și studii 
existente în domeniul prezentat spre 
evaluarea sa. Pentru a asigura un nivel 
suplimentar de garanții care să asigure 
faptul că autoritatea poate avea acces la 
toate datele și studiile științifice relevante 
disponibile într-un domeniu al unei 
proceduri de autorizare, este oportun să se 
prevadă o consultare a terților pentru a 
stabili dacă alte date sau studii științifice 
relevante sunt disponibile. Pentru a spori 
eficacitatea procesului de consultare, acesta 
ar trebui să aibă loc atunci când studiile 

(20) Există preocupări ale publicului în 
legătură cu evaluarea efectuată de 
autoritate în domeniul autorizării care se 
bazează în principal pe studiile efectuate de 
industrie. Autoritatea trebuie să cerceteze
literatura de specialitate în mod sistematic
pentru a putea analiza și alte date și studii 
existente în domeniul prezentat spre 
evaluarea sa. În acest sens, autoritatea 
trebuie să pună în aplicare mijloacele, 
structurile și cererile necesare pentru a 
asigura accesul la întreaga literatură de 
specialitate relevantă în această privință.
Pentru a asigura un nivel suplimentar de 
garanții care să asigure faptul că autoritatea 
poate avea acces la toate datele și studiile 
științifice relevante disponibile într-un 
domeniu al unei proceduri de autorizare, 
este oportun să se prevadă, de asemenea, o 
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prezentate de industrie incluse în cererea 
de autorizare sunt făcute publice, în 
conformitate cu normele privind 
transparența din prezentul regulament.

consultare a terților independenți pentru a 
stabili dacă alte date sau studii științifice 
relevante sunt disponibile. Pentru a spori 
eficacitatea procesului de consultare, acesta 
ar trebui să aibă loc atunci când studiile 
prezentate de industrie incluse în cererea 
de autorizare sunt făcute publice, în 
conformitate cu normele privind 
transparența din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 126
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Există anumite preocupări ale 
publicului în legătură cu evaluarea 
efectuată de autoritate în domeniul 
autorizării care se bazează în principal pe 
studiile efectuate de industrie. Autoritatea 
cercetează deja literatura de specialitate 
pentru a putea analiza și alte date și studii 
existente în domeniul prezentat spre 
evaluarea sa. Pentru a asigura un nivel 
suplimentar de garanții care să asigure 
faptul că autoritatea poate avea acces la 
toate datele și studiile științifice relevante 
disponibile într-un domeniu al unei 
proceduri de autorizare, este oportun să se 
prevadă o consultare a terților pentru a 
stabili dacă alte date sau studii științifice 
relevante sunt disponibile. Pentru a spori 
eficacitatea procesului de consultare, acesta 
ar trebui să aibă loc atunci când studiile 
prezentate de industrie incluse în cererea 
de autorizare sunt făcute publice, în 
conformitate cu normele privind 
transparența din prezentul regulament.

(20) Există anumite preocupări ale 
publicului în legătură cu evaluarea 
efectuată de autoritate în domeniul 
autorizării care se bazează în principal pe 
studiile efectuate de industrie. Aceste 
preocupări sunt legitime în măsura în 
care s-a dovedit că autoritatea nu a 
acționat întotdeauna în mod independent. 
Autoritatea cercetează deja literatura de 
specialitate pentru a putea analiza și alte 
date și studii existente în domeniul 
prezentat spre evaluarea sa. Pentru a 
asigura un nivel suplimentar de garanții 
care să asigure faptul că autoritatea poate 
avea acces la toate datele și studiile 
științifice relevante disponibile într-un 
domeniu al unei proceduri de autorizare, 
este oportun să se prevadă o consultare a 
terților pentru a stabili dacă alte date sau
studii științifice relevante sunt disponibile. 
Pentru a spori eficacitatea procesului de 
consultare, acesta ar trebui să aibă loc 
atunci când studiile prezentate de industrie 
incluse în cererea de autorizare sunt făcute 
publice, în conformitate cu normele privind 
transparența din prezentul regulament.
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Or. fr

Amendamentul 127
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Există anumite preocupări ale 
publicului în legătură cu evaluarea 
efectuată de autoritate în domeniul 
autorizării care se bazează în principal pe 
studiile efectuate de industrie. Autoritatea 
cercetează deja literatura de specialitate 
pentru a putea analiza și alte date și studii 
existente în domeniul prezentat spre 
evaluarea sa. Pentru a asigura un nivel 
suplimentar de garanții care să asigure 
faptul că autoritatea poate avea acces la 
toate datele și studiile științifice relevante 
disponibile într-un domeniu al unei 
proceduri de autorizare, este oportun să se 
prevadă o consultare a terților pentru a 
stabili dacă alte date sau studii științifice 
relevante sunt disponibile. Pentru a spori 
eficacitatea procesului de consultare, acesta 
ar trebui să aibă loc atunci când studiile 
prezentate de industrie incluse în cererea 
de autorizare sunt făcute publice, în 
conformitate cu normele privind 
transparența din prezentul regulament.

(20) Există anumite preocupări ale 
publicului în legătură cu evaluarea 
efectuată de autoritate în domeniul 
autorizării care se bazează în principal pe 
studiile efectuate de industrie. Dacă există 
o cerere nouă, autoritatea efectuează 
întotdeauna cercetări în literatura de 
specialitate pentru a putea analiza și alte 
date și studii existente în domeniul 
prezentat spre evaluarea sa și a solicita 
studii suplimentare, dacă este necesar. 
Pentru a asigura un nivel suplimentar de 
garanții care să asigure faptul că autoritatea 
poate avea acces la toate datele și studiile 
științifice relevante disponibile într-un 
domeniu al unei proceduri de autorizare, 
este oportun să se prevadă o consultare a 
terților pentru a stabili dacă alte date sau 
studii științifice relevante sunt disponibile. 
Pentru a spori eficacitatea procesului de 
consultare, acesta ar trebui să aibă loc 
imediat după ce studiile prezentate de 
industrie incluse în cererea de autorizare 
au fost făcute publice, în conformitate cu 
normele privind transparența din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 128
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Există anumite preocupări ale 
publicului în legătură cu evaluarea 
efectuată de autoritate în domeniul 
autorizării care se bazează în principal pe 
studiile efectuate de industrie. Autoritatea 
cercetează deja literatura de specialitate 
pentru a putea analiza și alte date și studii 
existente în domeniul prezentat spre 
evaluarea sa. Pentru a asigura un nivel 
suplimentar de garanții care să asigure 
faptul că autoritatea poate avea acces la 
toate datele și studiile științifice relevante 
disponibile într-un domeniu al unei 
proceduri de autorizare, este oportun să se 
prevadă o consultare a terților pentru a 
stabili dacă alte date sau studii științifice 
relevante sunt disponibile. Pentru a spori 
eficacitatea procesului de consultare, acesta 
ar trebui să aibă loc atunci când studiile 
prezentate de industrie incluse în cererea 
de autorizare sunt făcute publice, în 
conformitate cu normele privind 
transparența din prezentul regulament.

(20) Există preocupări grave ale 
publicului în legătură cu evaluarea 
efectuată de autoritate în domeniul 
autorizării care se bazează în principal pe 
studiile efectuate de industrie. Autoritatea 
cercetează deja literatura de specialitate 
pentru a putea analiza și alte date și studii 
existente în domeniul prezentat spre 
evaluarea sa. Pentru a asigura un nivel 
suplimentar de garanții care să asigure 
faptul că autoritatea poate avea acces la 
toate datele și studiile științifice relevante 
disponibile într-un domeniu al unei 
proceduri de autorizare, este oportun să se 
prevadă o consultare a terților pentru a 
stabili dacă alte date sau studii științifice 
relevante sunt disponibile. Pentru a spori 
eficacitatea procesului de consultare, acesta 
ar trebui să aibă loc atunci când studiile 
prezentate de industrie incluse în cererea 
de autorizare sunt făcute publice, în 
conformitate cu normele privind 
transparența din prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 129
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Studiile, inclusiv testele, depuse de 
către operatorii economici în sprijinul 
cererilor de autorizare în temeiul legislației 
alimentare sectoriale a Uniunii sunt, de 
obicei, în conformitate cu principiile 
recunoscute la nivel internațional, care 
oferă o bază uniformă pentru calitatea 
acestora, în special în ceea ce privește 
caracterul reproductibil al rezultatelor. Cu 
toate acestea, în anumite cazuri, pot apărea 

(21) Studiile, inclusiv testele, depuse de 
către operatorii economici în sprijinul 
cererilor de autorizare în temeiul legislației 
alimentare sectoriale a Uniunii sunt, de 
obicei, în conformitate cu principiile 
recunoscute la nivel internațional, care 
oferă o bază uniformă pentru calitatea 
acestora, în special în ceea ce privește 
caracterul reproductibil al rezultatelor. Cu 
toate acestea, în anumite cazuri, pot apărea 
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probleme legate de conformitatea cu 
standardele aplicabile și, din acest motiv, 
există sisteme naționale care verifică 
această conformitate. Este necesar să se 
prevadă un nivel suplimentar de garanții 
pentru a asigura publicul larg cu privire la 
calitatea studiilor și să se stabilească un 
sistem de audit consolidat în cadrul căruia 
controalele desfășurate de statele membre 
cu privire la punerea în aplicare a acestor 
principii de către laboratoarele care 
efectuează astfel de studii și teste vor fi 
verificate de către Comisie.

probleme legate de conformitatea cu 
standardele aplicabile și, din acest motiv, 
există sisteme naționale care verifică 
această conformitate. Este necesar să se 
prevadă un nivel suplimentar de garanții 
pentru a asigura publicul larg cu privire la 
calitatea studiilor și să se stabilească un 
sistem de audit consolidat în cadrul căruia 
controalele desfășurate de statele membre, 
în colaborare cu Direcția pentru audituri 
și analize în materie de sănătate și 
alimentație din cadrul Direcției Generale 
Sănătate și Siguranță Alimentară a 
Comisiei Europene, cu privire la punerea 
în aplicare a acestor principii de către 
laboratoarele care efectuează astfel de 
studii și teste vor fi verificate de către 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 130
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Studiile, inclusiv testele, depuse de 
către operatorii economici în sprijinul 
cererilor de autorizare în temeiul legislației 
alimentare sectoriale a Uniunii sunt, de 
obicei, în conformitate cu principiile 
recunoscute la nivel internațional, care 
oferă o bază uniformă pentru calitatea 
acestora, în special în ceea ce privește 
caracterul reproductibil al rezultatelor. Cu 
toate acestea, în anumite cazuri, pot apărea 
probleme legate de conformitatea cu 
standardele aplicabile și, din acest motiv, 
există sisteme naționale care verifică 
această conformitate. Este necesar să se 
prevadă un nivel suplimentar de garanții 
pentru a asigura publicul larg cu privire la 
calitatea studiilor și să se stabilească un 
sistem de audit consolidat în cadrul căruia 

(21) Studiile, inclusiv testele, depuse de 
către operatorii economici în sprijinul 
cererilor de autorizare în temeiul legislației 
alimentare sectoriale a Uniunii sunt în 
conformitate cu principiile recunoscute la 
nivel internațional, care oferă o bază 
uniformă pentru calitatea acestora, în 
special în ceea ce privește caracterul 
reproductibil al rezultatelor. Cu toate 
acestea, în anumite cazuri, pot apărea 
probleme legate de conformitatea cu 
standardele aplicabile și, din acest motiv, 
există sisteme naționale care verifică 
această conformitate. Este necesar să se 
prevadă un nivel suplimentar de garanții 
pentru a asigura publicul larg cu privire la 
calitatea studiilor și să se stabilească un 
sistem de control și audit consolidat în 
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controalele desfășurate de statele membre 
cu privire la punerea în aplicare a acestor 
principii de către laboratoarele care 
efectuează astfel de studii și teste vor fi 
verificate de către Comisie.

cadrul căruia controalele desfășurate de 
statele membre și țările terțe cu privire la 
punerea în aplicare a acestor principii de 
către laboratoarele care efectuează astfel de 
studii și teste vor fi verificate de către 
Comisie.

Or. en

Justificare

DG Sănătate și Siguranță Alimentară efectuează auditurile nu numai în UE, ci și în țări terțe, 
de aceea și aceste țări ar trebui incluse, pentru a asigura condiții de calitate și de concurență 
echitabilă între laboratoare.

Amendamentul 131
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând 
principiul conform căruia sarcina de a 
dovedi conformitatea cu cerințele Uniunii 
revine industriei, este importantă crearea 
unui instrument suplimentar de verificare 
pentru a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care 
există o controversă cu privire la 
chestiuni de siguranță, și anume 
comandarea unor studii suplimentare cu 
scopul de a verifica datele utilizate în 
cadrul evaluării riscurilor. Dat fiind că 
instrumentul ar fi finanțat de la bugetul 
Uniunii și că utilizarea acestui instrument 
excepțional de verificare ar trebui să 
rămână proporțională, Comisia ar trebui 
să fie responsabilă de declanșarea unor 
astfel de studii de verificare. Ar trebui să 
se țină seama de faptul că, în anumite 
cazuri specifice, studiile comandate pot 
necesita un domeniu de aplicare mai larg 
decât elementele de probă în cauză (de 

eliminat
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exemplu, noi evoluții științifice 
disponibile).

Or. en

Amendamentul 132
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 
o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui 
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, Comisia ar 
trebui să fie responsabilă de declanșarea 
unor astfel de studii de verificare. Ar trebui 
să se țină seama de faptul că, în anumite 
cazuri specifice, studiile comandate pot 
necesita un domeniu de aplicare mai larg 
decât elementele de probă în cauză (de 
exemplu, noi evoluții științifice 
disponibile).

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este necesară crearea în 
prealabil a unui instrument suplimentar de 
verificare pentru a aborda, cel puțin, cazuri 
în care există o incertitudine sau o 
controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță și riscuri potențiale, și anume 
comandarea unor studii suplimentare 
independente cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui 
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, Comisia ar 
trebui să fie responsabilă de declanșarea 
unor astfel de studii de verificare, în 
special la solicitarea societății civile. Ar 
trebui să se țină seama de faptul că, în 
anumite cazuri specifice, studiile 
comandate pot necesita un domeniu de 
aplicare mai larg decât elementele de probă 
în cauză (de exemplu, noi evoluții 
științifice disponibile).

Or. en

Justificare

După cum s-a menționat, siguranța alimentară este de prim interes pentru cetățeni. Împreună 
cu CE, în condiții definite cu strictețe, cetățenilor ar trebui să li se permită să își exprime și 
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să își concentreze preocupările asupra unor subiecte specifice. În acest fel, vocea lor va fi 
auzită, iar banii cetățenilor vor fi cheltuiți pentru a da curs unei cereri a cetățenilor.

Amendamentul 133
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 
o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui 
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, Comisia ar 
trebui să fie responsabilă de declanșarea 
unor astfel de studii de verificare. Ar trebui 
să se țină seama de faptul că, în anumite 
cazuri specifice, studiile comandate pot 
necesita un domeniu de aplicare mai larg 
decât elementele de probă în cauză (de 
exemplu, noi evoluții științifice 
disponibile).

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 
o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui 
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, Comisia ar 
trebui să fie responsabilă de declanșarea 
unor astfel de studii de verificare. Ar trebui 
să se țină seama de faptul că, în anumite 
cazuri specifice, studiile comandate pot 
necesita un domeniu de aplicare mai larg 
decât elementele de probă în cauză (de 
exemplu, noi evoluții științifice 
disponibile). Această inițiativă, cuplată cu 
numeroase activități ale anumitor membri 
ai Parlamentului, hotărâți să indice lipsa 
de independență a autorității, impune 
revizuirea în profunzime a procedurilor 
de evaluare a riscurilor de către 
autoritate.

Or. fr
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Amendamentul 134
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 
o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, Comisia 
ar trebui să fie responsabilă de 
declanșarea unor astfel de studii de 
verificare. Ar trebui să se țină seama de 
faptul că, în anumite cazuri specifice, 
studiile comandate pot necesita un 
domeniu de aplicare mai larg decât 
elementele de probă în cauză (de exemplu, 
noi evoluții științifice disponibile).

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 
o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Acest
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțional și nu ar 
trebui să înlocuiască aplicarea 
principiului precauției în cazul existenței 
unei incertitudini științifice. Comisia, 
statele membre și Parlamentul European 
ar trebui să aibă posibilitatea de a-i 
solicita autorității să comande astfel de 
studii de verificare. Ar trebui să se țină 
seama de faptul că, în anumite cazuri 
specifice, studiile comandate pot necesita 
un domeniu de aplicare mai larg decât 
elementele de probă în cauză (de exemplu, 
noi evoluții științifice disponibile).

Or. en

Amendamentul 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Siguranța alimentară reprezintă o (22) Siguranța alimentară reprezintă o 
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chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 
o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui 
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, Comisia ar 
trebui să fie responsabilă de declanșarea 
unor astfel de studii de verificare. Ar trebui 
să se țină seama de faptul că, în anumite 
cazuri specifice, studiile comandate pot 
necesita un domeniu de aplicare mai larg 
decât elementele de probă în cauză (de 
exemplu, noi evoluții științifice 
disponibile).

chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 
o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui 
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, 
autoritatea, în cazul unei controverse cu 
privire la aspectele legate de siguranță, al 
unor lacune în materie de date și/sau al 
unei incertitudini științifice, ar trebui să 
fie responsabilă de declanșarea unor astfel 
de studii de verificare. Ar trebui să se țină 
seama de faptul că, în anumite cazuri 
specifice, studiile comandate pot necesita 
un domeniu de aplicare mai larg decât 
elementele de probă în cauză (de exemplu, 
noi evoluții științifice disponibile).

Or. en

Amendamentul 136
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 
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o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui 
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, Comisia ar 
trebui să fie responsabilă de declanșarea 
unor astfel de studii de verificare. Ar trebui 
să se țină seama de faptul că, în anumite 
cazuri specifice, studiile comandate pot 
necesita un domeniu de aplicare mai larg 
decât elementele de probă în cauză (de 
exemplu, noi evoluții științifice 
disponibile).

o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. În 
pofida faptului că instrumentul ar fi 
finanțat de la bugetul Uniunii și că 
utilizarea acestui instrument excepțional de 
verificare ar trebui să rămână 
proporțională, Comisia nu ar trebui în mod 
necesar să fie responsabilă de declanșarea 
unor astfel de studii de verificare, aceste 
studii putând fi, de asemenea, comandate 
de un stat membru. Ar trebui să se țină 
seama de faptul că, în anumite cazuri 
specifice, studiile comandate pot necesita 
un domeniu de aplicare mai larg decât 
elementele de probă în cauză (de exemplu, 
noi evoluții științifice disponibile).

Or. fr

Amendamentul 137
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 
o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui 
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, Comisia ar 
trebui să fie responsabilă de declanșarea 

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 
o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui 
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, 
autoritatea, în consultare cu Comisia, ar 
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unor astfel de studii de verificare. Ar trebui 
să se țină seama de faptul că, în anumite 
cazuri specifice, studiile comandate pot 
necesita un domeniu de aplicare mai larg 
decât elementele de probă în cauză (de 
exemplu, noi evoluții științifice 
disponibile).

trebui să fie responsabile de declanșarea 
unor astfel de studii de verificare. Ar trebui 
să se țină seama de faptul că, în anumite 
cazuri specifice, studiile comandate pot 
necesita un domeniu de aplicare mai larg 
decât elementele de probă în cauză (de 
exemplu, noi evoluții științifice 
disponibile).

Or. en

Amendamentul 138
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Siguranța alimentară reprezintă o 
chestiune sensibilă de prim interes pentru 
toți cetățenii Uniunii. Menținând principiul 
conform căruia sarcina de a dovedi 
conformitatea cu cerințele Uniunii revine 
industriei, este importantă crearea unui 
instrument suplimentar de verificare pentru 
a aborda cazuri specifice de mare 
importanță societală în cazul în care există 
o controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui 
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, Comisia ar 
trebui să fie responsabilă de declanșarea 
unor astfel de studii de verificare. Ar trebui 
să se țină seama de faptul că, în anumite 
cazuri specifice, studiile comandate pot 
necesita un domeniu de aplicare mai larg 
decât elementele de probă în cauză (de 
exemplu, noi evoluții științifice 
disponibile).

(22) Siguranța alimentară reprezintă în 
mod legitim o chestiune sensibilă de prim 
interes pentru toți cetățenii Uniunii. 
Menținând principiul conform căruia 
sarcina de a dovedi conformitatea cu 
cerințele Uniunii revine industriei, este 
importantă crearea unui instrument 
suplimentar de verificare pentru a aborda 
cazuri specifice de mare importanță 
societală în cazul în care există o 
controversă cu privire la chestiuni de 
siguranță, și anume comandarea unor studii 
suplimentare cu scopul de a verifica datele 
utilizate în cadrul evaluării riscurilor. Dat 
fiind că instrumentul ar fi finanțat de la 
bugetul Uniunii și că utilizarea acestui 
instrument excepțional de verificare ar 
trebui să rămână proporțională, Comisia ar 
trebui să fie responsabilă de declanșarea 
unor astfel de studii de verificare. Ar trebui 
să se țină seama de faptul că, în anumite 
cazuri specifice, studiile comandate pot 
necesita un domeniu de aplicare mai larg 
decât elementele de probă în cauză (de 
exemplu, noi evoluții științifice 
disponibile).

Or. fr
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Amendamentul 139
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Pentru a spori participarea 
publicului și a le oferi cetățenilor dreptul 
de a le indica factorilor de decizie 
aspectele pe care se concentrează 
preocupările lor, Comisia, în aceleași 
condiții ca inițiativa cetățenească 
europeană, ar trebui să creeze 
mecanismul care să le permită cetățenilor 
să solicite comandarea unor studii 
suplimentare de către autoritate. După 
consultarea inițiatorilor și a autorității, se 
stabilesc specificațiile studiilor, iar 
procesul de comandare va începe imediat.

Or. en

Amendamentul 140
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a demonstrat că, deși 
autoritatea a făcut progrese considerabile în 
ceea ce privește transparența, procesul de 
evaluare a riscurilor, în special în contextul 
procedurilor de autorizare care acoperă 
lanțul agroalimentar, nu este întotdeauna 
perceput ca fiind pe deplin transparent. 
Acest lucru se datorează parțial și normelor 
diferite de transparență și confidențialitate 
prevăzute nu numai în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002, ci și în alte acte legislative 
ale Uniunii privind lanțul agroalimentar. 

(23) În calitate de parte la Convenția de 
la Aarhus, Uniunea a recunoscut că, în 
domeniul mediului, accesul la informații 
și participarea publicului la luarea 
deciziilor cresc calitatea și îmbunătățesc 
aplicarea deciziilor, contribuie la 
conștientizarea publicului cu privire la 
problemele de mediu, îi dau publicului 
ocazia să își exprime preocupările și le 
permit autorităților publice să țină seama 
de aceste preocupări în mod 
corespunzător. Cu toate acestea,
verificarea adecvării legislației alimentare 
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Interacțiunea lor poate avea un impact 
asupra acceptabilității evaluării riscului de 
către publicul larg.

generale a demonstrat că, deși autoritatea a 
făcut progrese considerabile în ceea ce 
privește transparența, procesul de evaluare 
a riscurilor, în special în contextul 
procedurilor de autorizare care acoperă 
lanțul agroalimentar, nu este întotdeauna 
perceput ca fiind pe deplin transparent. 
Acest lucru se datorează parțial și normelor 
diferite de transparență și confidențialitate 
prevăzute nu numai în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002, ci și în alte acte legislative 
ale Uniunii privind lanțul agroalimentar. 
Interacțiunea lor poate avea un impact 
asupra acceptabilității evaluării riscului de 
către publicul larg.

Or. en

Amendamentul 141
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a demonstrat că, deși 
autoritatea a făcut progrese considerabile în 
ceea ce privește transparența, procesul de 
evaluare a riscurilor, în special în contextul 
procedurilor de autorizare care acoperă 
lanțul agroalimentar, nu este întotdeauna 
perceput ca fiind pe deplin transparent. 
Acest lucru se datorează parțial și 
normelor diferite de transparență și 
confidențialitate prevăzute nu numai în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, ci și în 
alte acte legislative ale Uniunii privind 
lanțul agroalimentar. Interacțiunea lor 
poate avea un impact asupra 
acceptabilității evaluării riscului de către 
publicul larg.

(23) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a demonstrat că, deși 
autoritatea a făcut progrese considerabile în 
ceea ce privește transparența, procesul de 
evaluare a riscurilor, în special în contextul 
procedurilor de autorizare care acoperă 
lanțul agroalimentar, este în continuare 
insuficient de transparent.

Or. en
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Amendamentul 142
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a demonstrat că, deși 
autoritatea a făcut progrese considerabile
în ceea ce privește transparența, procesul 
de evaluare a riscurilor, în special în 
contextul procedurilor de autorizare care 
acoperă lanțul agroalimentar, nu este 
întotdeauna perceput ca fiind pe deplin 
transparent. Acest lucru se datorează
parțial și normelor diferite de transparență
și confidențialitate prevăzute nu numai în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, ci și în 
alte acte legislative ale Uniunii privind 
lanțul agroalimentar. Interacțiunea lor
poate avea un impact asupra 
acceptabilității evaluării riscului de către 
publicul larg.

(23) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a demonstrat că, deși 
autoritatea a făcut unele progrese în ceea 
ce privește transparența, procesul de 
evaluare a riscurilor, în special în contextul 
procedurilor de autorizare care acoperă 
lanțul agroalimentar, nu este pe deplin 
transparent. Acest lucru este determinat 
parțial de lipsa de transparență în ceea ce 
privește evaluarea riscurilor și normele de 
confidențialitate care anulează interesul 
public, astfel cum este prevăzut la 
articolul 4 din Regulamentul (CE) 
nr. 1049/2001, dar și în alte acte legislative 
ale Uniunii privind lanțul agroalimentar. 
Neaplicarea normei generale privind 
accesul la documente și interacțiunea cu 
transparența limitată au un impact asupra 
acceptabilității evaluării riscului de către 
publicul larg.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura transparența cel puțin la nivelul existent, exceptarea de la articolul 4 din 
Regulamentul nr. 1049/2001 ar trebui să se aplice în continuare.

Amendamentul 143
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Convenția de la Aarhus stabilește 
o serie de drepturi ale publicului în ceea 
ce privește mediul. Convenția prevede 
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dreptul oricărei persoane de a primi 
informații privind mediul pe care le dețin 
autoritățile publice, dreptul de a participa 
la procesul de luare a deciziilor privind 
mediul și dreptul de a reexamina 
procedurile pentru a contesta deciziile 
publice care au fost luate fără respectarea 
celor două drepturi menționate anterior 
sau a legislației în domeniul mediului în 
general.

Or. en

Amendamentul 144
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Prin urmare, este necesar să se 
consolideze transparența procesului de 
evaluare a riscurilor într-un mod proactiv. 
Ar trebui să se asigure accesul publicului la 
toate datele și informațiile științifice care 
sprijină cererile de autorizare în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii, precum și la alte cereri de 
rezultate științifice, cât mai devreme 
posibil în procesul de evaluare a riscurilor. 
Cu toate acestea, acest proces nu ar trebui 
să aducă atingere drepturilor de 
proprietate intelectuală existente sau 
oricărei dispoziții din legislația alimentară 
a Uniunii care protejează investițiile 
realizate de inovatori pentru colectarea 
informațiilor și a datelor care sprijină 
cererile de autorizare relevante.

(25) Prin urmare, este necesar să se 
consolideze transparența procesului de 
evaluare a riscurilor într-un mod proactiv. 
Ar trebui să se asigure accesul publicului la 
toate datele și informațiile științifice care 
sprijină cererile de autorizare în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii, precum și la alte cereri de 
rezultate științifice, cât mai devreme 
posibil în procesul de evaluare a riscurilor.

Or. en

Amendamentul 145
Anja Hazekamp
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Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Prin urmare, este necesar să se 
consolideze transparența procesului de 
evaluare a riscurilor într-un mod proactiv. 
Ar trebui să se asigure accesul publicului la 
toate datele și informațiile științifice care 
sprijină cererile de autorizare în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii, precum și la alte cereri de 
rezultate științifice, cât mai devreme 
posibil în procesul de evaluare a riscurilor. 
Cu toate acestea, acest proces nu ar trebui 
să aducă atingere drepturilor de 
proprietate intelectuală existente sau 
oricărei dispoziții din legislația alimentară 
a Uniunii care protejează investițiile 
realizate de inovatori pentru colectarea 
informațiilor și a datelor care sprijină 
cererile de autorizare relevante.

(25) Prin urmare, este necesar să se 
consolideze transparența procesului de 
evaluare a riscurilor într-un mod proactiv. 
Ar trebui să se asigure accesul publicului la 
toate datele și informațiile științifice care 
sprijină cererile de autorizare în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii, precum și la alte cereri de 
rezultate științifice, cât mai devreme 
posibil în procesul de evaluare a riscurilor. 
Dispozițiile prezentului regulament ar 
trebui să reflecte importanța principiului 
transparenței din dreptul primar al UE și 
din tratatele internaționale la care UE 
este parte, inclusiv din Convenția de la 
Aarhus.

Or. en

Amendamentul 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Având ca model Camera de recurs 
a Agenției Europene pentru Produse 
Chimice, astfel cum este prevăzut la 
articolele 89-93 din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006 al Parlamentului European 
și al Consiliului privind înregistrarea, 
evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH), ar trebui 
stabilită o cameră de recurs a EFSA prin 
intermediul unor acte delegate.

Or. en
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Justificare

Atât EMA, cât și EFSA au o oarecare cameră de recurs. Acest lucru îi oferă solicitantului 
posibilitatea unei reexaminări a avizului. Comisia ar trebui să stabilească, prin intermediul 
unui act delegat, aceeași posibilitate în cazul EFSA.

Amendamentul 147
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În cazul în care se solicită avizul 
autorității în legătură cu procedurile de 
autorizare în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii și având în vedere 
obligația sa de a asigura accesul public la 
toate informațiile justificative referitoare 
la furnizarea de documente științifice, 
autoritatea ar trebui să aibă 
responsabilitatea evaluării cererilor de 
confidențialitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a stabili un nivel de 
divulgare prin care se obține un echilibru 
adecvat, drepturile publicului cu privire la 
transparența procesului de evaluare a 
riscurilor ar trebui să fie ponderate în 
raport cu drepturile solicitanților 
comerciali, ținând seama de obiectivele 
prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002.

(27) Pentru a stabili un nivel de 
divulgare prin care se obține un echilibru 
adecvat, drepturile publicului cu privire la 
transparența procesului de evaluare a 
riscurilor ar trebui să fie ponderate în 
raport cu drepturile solicitanților 
comerciali, ținând seama de obiectivele 
prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002privind un nivel ridicat de 
protecție a vieții și sănătății umane, 
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protecția intereselor consumatorilor, 
precum și protecția sănătății și bunăstării 
animalelor, sănătatea plantelor și mediul 
înconjurător.

Or. en

Justificare

Formularea de la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Amendamentul 149
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a stabili un nivel de 
divulgare prin care se obține un echilibru 
adecvat, drepturile publicului cu privire la 
transparența procesului de evaluare a 
riscurilor ar trebui să fie ponderate în 
raport cu drepturile solicitanților 
comerciali, ținând seama de obiectivele 
prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002.

(27) Pentru a stabili un nivel de 
divulgare prin care se obține un echilibru 
adecvat, drepturile publicului cu privire la 
transparența procesului de evaluare a 
riscurilor ar trebui să fie ponderate în 
raport cu drepturile solicitanților 
comerciali, ținând seama de obiectivele 
prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002, cu condiția ca solicitantul să 
poată dovedi că divulgarea anumitor 
informații ar contribui cu siguranță la 
subminarea intereselor sale comerciale.

Or. fr

Amendamentul 150
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a stabili un nivel de 
divulgare prin care se obține un echilibru 
adecvat, drepturile publicului cu privire la 

(27) Obiectivul prezentului regulament 
este de a conferi cel mai mare efect posibil 
dreptului de acces public la documentele 
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transparența procesului de evaluare a 
riscurilor ar trebui să fie ponderate în 
raport cu drepturile solicitanților 
comerciali, ținând seama de obiectivele 
prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002.

autorității și de a încuraja publicarea 
proactivă și trebuie citit în coroborare cu 
regulamentele nr. 1049/2001 și 
1367/2006.

Or. en

Amendamentul 151
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a stabili un nivel de 
divulgare prin care se obține un echilibru 
adecvat, drepturile publicului cu privire la 
transparența procesului de evaluare a 
riscurilor ar trebui să fie ponderate în 
raport cu drepturile solicitanților 
comerciali, ținând seama de obiectivele 
prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002.

(27) Pentru a stabili un nivel de 
divulgare prin care se obține un echilibru 
adecvat, prezentul regulament ar trebui să 
ia în considerare și să pună în aplicare pe 
deplin dispozițiile privind transparența din 
Convenția de la Aarhus, oferind 
clarificări cu privire la modul în care se 
aplică aceste dispoziții și cele din 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 în 
contextul legislației alimentare a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 152
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a stabili un nivel de 
divulgare prin care se obține un echilibru 
adecvat, drepturile publicului cu privire la
transparența procesului de evaluare a 
riscurilor ar trebui să fie ponderate în 
raport cu drepturile solicitanților 
comerciali, ținând seama de obiectivele 

(27) Pentru a stabili un nivel de 
divulgare proactivă prin care se obține un 
echilibru adecvat, necesitatea de a asigura
transparența procesului de evaluare a 
riscurilor ar trebui să fie ponderată în 
raport cu drepturile solicitanților 
comerciali, ținând seama de obiectivele 
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prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002.

prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002.

Or. en

Amendamentul 153
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Dispozițiile privind diseminarea 
activă, prevăzute în prezentul regulament, 
nu sunt menite să limiteze în vreun fel 
sfera drepturilor conferite de 
regulamentele nr. 1049/2001 și 
1367/2006.

Or. en

Amendamentul 154
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În consecință și în ceea ce privește 
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, experiența acumulată 
până în prezent a demonstrat că anumite 
informații sunt, în general, considerate 
sensibile și ar trebui să rămână 
confidențiale în cadrul diferitelor proceduri 
sectoriale de autorizare. Este oportun ca în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 să se 
prevadă o listă orizontală cu tipuri de 
informații a căror divulgare poate fi 
considerată ca aducând un prejudiciu 
semnificativ intereselor comerciale în 
cauză și care, prin urmare, nu ar trebui să 

(28) În consecință și în ceea ce privește 
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, experiența acumulată 
până în prezent a demonstrat că anumite 
informații sunt, în general, considerate 
sensibile și, după prezentarea unor 
justificări verificabile, în fiecare caz și 
pentru fiecare tip de informație 
explicându-se motivul pentru care 
publicarea ar afecta în mod semnificativ, 
specific și efectiv protejarea interesului 
comercial, ar trebui să rămână 
confidențiale în cadrul diferitelor proceduri 
sectoriale de autorizare. Este oportun ca în 
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fie puse la dispoziția publicului (denumită 
în continuare „lista orizontală generală a 
tipurilor de informații confidențiale”). 
Astfel de informații ar trebui să fie 
dezvăluite numai în circumstanțe 
excepționale și foarte limitate legate de 
efecte previzibile asupra sănătății și de 
nevoi urgente de a proteja sănătatea 
umană, sănătatea animală sau mediul.

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 să se 
prevadă o listă orizontală exhaustivă cu 
tipuri de informații care ar putea fi 
păstrate confidențiale la cerere și după 
respectarea condiției prealabile descrise 
mai sus (denumită în continuare „lista 
orizontală generală a tipurilor de informații 
confidențiale”). Excepțiile de la principiul 
transparenței ar trebui permise numai în 
circumstanțe excepționale și foarte limitate. 
Chiar și atunci când se consideră că 
publicarea informațiilor subminează 
interesele comerciale ale unui operator, 
acestea nu pot fi păstrate secrete dacă a 
fost depusă o cerere de acces la 
documente care întrunește condițiile de 
divulgare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1367/2006 și al Regulamentului 
nr. 1049/2001.

Or. en

Amendamentul 155
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În consecință și în ceea ce privește 
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, experiența 
acumulată până în prezent a demonstrat 
că anumite informații sunt, în general, 
considerate sensibile și ar trebui să 
rămână confidențiale în cadrul diferitelor 
proceduri sectoriale de autorizare. Este 
oportun ca în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002 să se prevadă o listă 
orizontală cu tipuri de informații a căror 
divulgare poate fi considerată ca aducând 
un prejudiciu semnificativ intereselor 
comerciale în cauză și care, prin urmare, 
nu ar trebui să fie puse la dispoziția 
publicului (denumită în continuare „lista 

(28) În consecință și în ceea ce privește
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, este oportun ca în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 să se 
prevadă o listă orizontală cu tipuri de 
informații a căror divulgare este necesară 
în conformitate cu Convenția de la 
Aarhus și cu principiile stabilite în 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 sau în 
vederea protejării sănătății animalelor și a 
sănătății umane.
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orizontală generală a tipurilor de 
informații confidențiale”). Astfel de 
informații ar trebui să fie divulgate numai 
în circumstanțe excepționale și foarte 
limitate legate de efecte previzibile asupra 
sănătății și de nevoi urgente de a proteja 
sănătatea umană, sănătatea animală sau 
mediul.

Or. en

Amendamentul 156
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În consecință și în ceea ce privește 
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, experiența acumulată 
până în prezent a demonstrat că anumite 
informații sunt, în general, considerate 
sensibile și ar trebui să rămână 
confidențiale în cadrul diferitelor proceduri 
sectoriale de autorizare. Este oportun ca în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 să se 
prevadă o listă orizontală cu tipuri de 
informații a căror divulgare poate fi 
considerată ca aducând un prejudiciu 
semnificativ intereselor comerciale în 
cauză și care, prin urmare, nu ar trebui să 
fie puse la dispoziția publicului (denumită 
în continuare „lista orizontală generală a 
tipurilor de informații confidențiale”). 
Astfel de informații ar trebui să fie 
dezvăluite numai în circumstanțe 
excepționale și foarte limitate legate de 
efecte previzibile asupra sănătății și de 
nevoi urgente de a proteja sănătatea 
umană, sănătatea animală sau mediul.

(28) În consecință și în ceea ce privește 
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, experiența acumulată 
până în prezent a demonstrat că anumite 
informații sunt, în general, considerate 
sensibile și ar trebui să rămână 
confidențiale în cadrul diferitelor proceduri 
sectoriale de autorizare. Este oportun ca în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 să se 
prevadă o listă orizontală generală 
exhaustivă cu tipuri de informații a căror 
divulgare poate fi considerată ca aducând 
un prejudiciu semnificativ intereselor 
comerciale în cauză și care, prin urmare, nu 
ar trebui să fie puse la dispoziția publicului 
(denumită în continuare „lista orizontală 
generală a tipurilor de informații 
confidențiale”). Cu toate acestea, aceste 
informații pot fi păstrate secrete doar 
dacă solicitantul care se opune dezvăluirii 
lor dovedește, cu justificări verificabile, că 
dezvăluirea proactivă ar aduce prejudicii 
semnificative intereselor comerciale în 
cauză. Excepțiile de la principiul 
transparenței trebuie să fie interpretate în 
mod strict. În orice caz, chiar dacă se 
consideră că publicarea informațiilor 
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subminează interesele comerciale, 
informațiile nu pot fi păstrate secrete dacă 
se solicită divulgarea și acest lucru ține de 
interesul public superior.

Or. en

Amendamentul 157
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În consecință și în ceea ce privește 
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, experiența acumulată 
până în prezent a demonstrat că anumite 
informații sunt, în general, considerate 
sensibile și ar trebui să rămână 
confidențiale în cadrul diferitelor proceduri 
sectoriale de autorizare. Este oportun ca în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 să se 
prevadă o listă orizontală cu tipuri de 
informații a căror divulgare poate fi 
considerată ca aducând un prejudiciu
semnificativ intereselor comerciale în 
cauză și care, prin urmare, nu ar trebui să 
fie puse la dispoziția publicului (denumită 
în continuare „lista orizontală generală a 
tipurilor de informații confidențiale”). 
Astfel de informații ar trebui să fie 
dezvăluite numai în circumstanțe 
excepționale și foarte limitate legate de 
efecte previzibile asupra sănătății și de 
nevoi urgente de a proteja sănătatea 
umană, sănătatea animală sau mediul.

(28) În consecință și în ceea ce privește 
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, experiența acumulată 
până în prezent a demonstrat că anumite 
informații sunt, în general, considerate 
sensibile și ar trebui să rămână 
confidențiale în cadrul diferitelor proceduri 
sectoriale de autorizare. Este oportun ca în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 să se 
prevadă o listă orizontală exhaustivă cu 
tipuri de informații care ar putea fi 
păstrate confidențiale pe motiv că 
divulgarea acestora ar submina în mod
semnificativ protejarea intereselor 
comerciale (denumită în continuare „lista 
orizontală generală a tipurilor de informații 
confidențiale”). Pentru a solicita 
confidențialitate, societatea în cauză 
trebuie să dovedească, prin documente 
justificative, că divulgarea proactivă a 
tipului respectiv de informații ar submina 
în mod semnificativ interesele sale 
comerciale. Cu toate acestea, în cazul în 
care divulgarea informațiilor ține de 
interesul public superior, 
confidențialitatea nu poate fi asigurată.

Or. en
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Amendamentul 158
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În consecință și în ceea ce privește 
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, experiența acumulată 
până în prezent a demonstrat că anumite 
informații sunt, în general, considerate 
sensibile și ar trebui să rămână 
confidențiale în cadrul diferitelor proceduri 
sectoriale de autorizare. Este oportun ca în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 să se 
prevadă o listă orizontală cu tipuri de 
informații a căror divulgare poate fi 
considerată ca aducând un prejudiciu 
semnificativ intereselor comerciale în 
cauză și care, prin urmare, nu ar trebui să 
fie puse la dispoziția publicului (denumită 
în continuare „lista orizontală generală a 
tipurilor de informații confidențiale”). 
Astfel de informații ar trebui să fie 
dezvăluite numai în circumstanțe 
excepționale și foarte limitate legate de 
efecte previzibile asupra sănătății și de 
nevoi urgente de a proteja sănătatea 
umană, sănătatea animală sau mediul.

(28) În consecință și în ceea ce privește 
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, experiența acumulată 
până în prezent a demonstrat că anumite 
informații sunt, în general, considerate 
sensibile și ar trebui să rămână 
confidențiale în cadrul diferitelor proceduri 
sectoriale de autorizare. Este oportun ca în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 să se 
prevadă o listă orizontală cu tipuri de 
informații a căror divulgare poate fi 
considerată ca aducând un prejudiciu 
semnificativ intereselor comerciale în 
cauză și care, prin urmare, nu ar trebui să 
fie puse la dispoziția publicului (denumită 
în continuare „lista orizontală generală a 
tipurilor de informații confidențiale”). 
Astfel de informații ar trebui să fie 
dezvăluite numai în circumstanțe limitate 
legate de efecte previzibile asupra sănătății 
și de nevoi de a proteja sănătatea umană, 
sănătatea animală sau mediul și atunci 
când este vorba de interesul public 
superior.

Or. en

Justificare

Dacă este redactat astfel, noul regim va conduce la o transparență mai redusă decât în 
prezent.

Amendamentul 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Propunere de regulament
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În consecință și în ceea ce privește 
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, experiența acumulată 
până în prezent a demonstrat că anumite 
informații sunt, în general, considerate 
sensibile și ar trebui să rămână 
confidențiale în cadrul diferitelor proceduri 
sectoriale de autorizare. Este oportun ca în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 să se 
prevadă o listă orizontală cu tipuri de 
informații a căror divulgare poate fi 
considerată ca aducând un prejudiciu 
semnificativ intereselor comerciale în 
cauză și care, prin urmare, nu ar trebui să 
fie puse la dispoziția publicului (denumită 
în continuare „lista orizontală generală a 
tipurilor de informații confidențiale”). 
Astfel de informații ar trebui să fie 
dezvăluite numai în circumstanțe 
excepționale și foarte limitate legate de 
efecte previzibile asupra sănătății și de 
nevoi urgente de a proteja sănătatea umană, 
sănătatea animală sau mediul.

(28) În consecință și în ceea ce privește 
procedurile care reglementează cererile de 
autorizare prevăzute în legislația 
alimentară a Uniunii, experiența acumulată 
până în prezent a demonstrat că anumite 
informații sunt, în general, considerate 
sensibile și ar trebui să rămână 
confidențiale în cadrul diferitelor proceduri 
sectoriale de autorizare. Este oportun ca în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 să se 
prevadă o listă orizontală cu tipuri de 
informații a căror divulgare poate fi 
considerată ca aducând un prejudiciu 
semnificativ intereselor comerciale în 
cauză și care, prin urmare, nu ar trebui să 
fie puse la dispoziția publicului (denumită 
în continuare „lista orizontală generală a 
tipurilor de informații confidențiale”). 
Astfel de informații ar trebui să fie 
dezvăluite numai în circumstanțe 
excepționale și foarte limitate legate de 
efecte previzibile asupra sănătății și de 
nevoi urgente de a proteja sănătatea umană, 
sănătatea și bunăstarea animală sau 
mediul.

Or. en

Amendamentul 160
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Din motive de claritate și pentru a 
spori securitatea juridică, este necesar să 
se stabilească anumite cerințe 
procedurale specifice care trebuie urmate 
pentru ca o cerere de informații depusă în 
scopul procedurilor de autorizare în 
temeiul legislației alimentare a Uniunii să 
fie tratată în mod confidențial.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 161
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) De asemenea, este necesar să se 
stabilească cerințe specifice în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal în scopul transparenței procesului 
de evaluare a riscurilor, ținând seama de 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului24

și de Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului25. 
În consecință, datele cu caracter personal 
nu ar trebui să fie puse la dispoziția 
publicului, în conformitate cu prezentul 
regulament, cu excepția cazului în care
este necesar și proporțional pentru a se 
asigura transparența, independența și 
fiabilitatea procesului de evaluare a 
riscurilor, evitându-se în același timp 
conflictele de interese.

(30) De asemenea, este necesar să se 
stabilească cerințe specifice în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal în scopul transparenței procesului 
de evaluare a riscurilor, ținând seama de 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului24

și de Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului25. 
În consecință, datele cu caracter personal ar 
trebui să fie puse la dispoziția publicului, 
în conformitate cu prezentul regulament, 
oricând este necesar pentru a se asigura 
transparența, independența și fiabilitatea 
procesului de evaluare a riscurilor, 
interesul comun fiind cel mai înalt nivel 
de protecție a sănătății umane, a sănătății 
animale și a mediului.

__________________ __________________

24 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date (JO L 8, 
12.1.2001, p. 1).

24 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date (JO L 8, 
12.1.2001, p. 1).

25 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 

25 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
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datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 162
Mireille D'Ornano

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În plus, pentru a evalua eficacitatea 
și eficiența diferitelor dispoziții aplicabile 
autorității, este necesar, de asemenea, să se 
prevadă o evaluare de către Comisie a 
autorității, în conformitate cu abordarea 
comună privind agențiile descentralizate. 
Evaluarea ar trebui, în special, să 
revizuiască procedurile de selecție a 
membrilor comitetelor și grupurilor 
științifice în ceea ce privește gradul de 
transparență, raportul cost-eficacitate și 
caracterul adecvat pentru asigurarea 
independenței și competenței și pentru a 
preveni conflictele de interese.

(33) În plus, pentru a evalua eficacitatea 
și eficiența diferitelor dispoziții aplicabile 
autorității, este necesar, de asemenea, să se 
prevadă o evaluare a autorității de către 
Comisie, de către statele membre și de 
către autoritățile sanitare naționale ale 
acestora, în conformitate cu abordarea 
comună privind agențiile descentralizate. 
Evaluarea ar trebui, în special, să 
revizuiască procedurile de selecție a 
membrilor comitetelor și grupurilor 
științifice în ceea ce privește gradul de 
transparență, raportul cost-eficacitate și 
caracterul adecvat pentru asigurarea 
independenței și competenței și pentru a 
preveni conflictele de interese.

Or. fr

Amendamentul 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) În plus, pentru a evalua eficacitatea 
și eficiența diferitelor dispoziții aplicabile 
autorității, este necesar, de asemenea, să se 
prevadă o evaluare de către Comisie a 
autorității, în conformitate cu abordarea 
comună privind agențiile descentralizate. 

(33) În plus, pentru a evalua eficacitatea 
și eficiența diferitelor dispoziții aplicabile 
autorității, este necesar, de asemenea, să se 
efectueze o evaluare independentă a 
autorității. Evaluarea ar trebui, în special, 
să revizuiască procedurile de selecție a 
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Evaluarea ar trebui, în special, să 
revizuiască procedurile de selecție a 
membrilor comitetelor și grupurilor 
științifice în ceea ce privește gradul de 
transparență, raportul cost-eficacitate și 
caracterul adecvat pentru asigurarea 
independenței și competenței și pentru a 
preveni conflictele de interese.

membrilor comitetelor și grupurilor 
științifice în ceea ce privește gradul de 
transparență, raportul cost-eficacitate și 
caracterul adecvat pentru asigurarea 
independenței și competenței și pentru a 
preveni conflictele de interese.

Or. en

Amendamentul 164
Michel Dantin

Propunere de regulament
Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Cel de-al șaptelea Program 
european de acțiune pentru mediu a făcut 
din elaborarea și aplicarea de abordări 
care permit examinarea efectelor 
combinate ale produselor chimice o 
prioritate pentru sănătatea umană și 
mediu. Pentru a lua în considerare 
„efectele de cocktail” sunt necesare o 
abordare transversală, o cooperare 
strânsă între agențiile de evaluare la nivel 
european și definirea mijloacelor 
adaptate.

Or. fr

Justificare

Acest amendament propune ca procesul de evaluare european al substanțelor chimice să aibă 
loc în cadrul unei abordări coordonate pentru toate sectoarele implicate, o sarcină pentru 
care EFSA trebuie să joace un rol esențial. În plus, este important ca evaluatorii să integreze 
evaluarea efectelor de cocktail în lucrările lor astfel încât să poată fi puse în practică 
măsurile adecvate de gestionare.

Amendamentul 165
Martin Häusling
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Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a se asigura faptul că sunt 
luate în considerare specificitățile 
sectoriale în ceea ce privește informațiile 
confidențiale, este necesar să pună în 
balanță drepturile relevante ale publicului 
în ceea ce privește transparența în 
procesul de evaluare a riscurilor, inclusiv 
cele care decurg din Convenția de la 
Aarhus35, în raport cu drepturile 
solicitanților comerciali, luându-se în 
considerare obiectivele specifice din 
legislația sectorială a Uniunii, precum și 
experiența dobândită. În consecință, este 
necesar să se modifice Directiva 
2001/18/CE, Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, Regulamentul (CE) 
nr. 1831/2003, Regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004 și Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 pentru a prevedea tipuri de 
informații confidențiale suplimentare față 
de cele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002.

eliminat

__________________

35 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, 
pentru instituțiile și organismele 
comunitare, a dispozițiilor Convenției de 
la Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor 
și accesul la justiție în domeniul mediului 
(JO L 264, 25.9.2006, p. 13).

Or. en

Justificare

Nu este acceptabil ca drepturile actuale privind transparența să fie diminuate.

Amendamentul 166
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu
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Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a se asigura faptul că sunt 
luate în considerare specificitățile 
sectoriale în ceea ce privește informațiile 
confidențiale, este necesar să pună în 
balanță drepturile relevante ale publicului 
în ceea ce privește transparența în 
procesul de evaluare a riscurilor, inclusiv 
cele care decurg din Convenția de la 
Aarhus35, în raport cu drepturile 
solicitanților comerciali, luându-se în 
considerare obiectivele specifice din 
legislația sectorială a Uniunii, precum și 
experiența dobândită. În consecință, este 
necesar să se modifice Directiva 
2001/18/CE, Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, Regulamentul (CE) 
nr. 1831/2003, Regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004 și Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 pentru a prevedea tipuri de 
informații confidențiale suplimentare față 
de cele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002.

(36) Pentru a se asigura faptul că sunt 
luate în considerare specificitățile 
sectoriale în ceea ce privește informațiile 
confidențiale, este necesar să pună în 
balanță dreptul publicului de a beneficia 
de divulgarea proactivă a informațiilor 
asociate cu procesul de evaluare a 
riscurilor, în raport cu drepturile 
solicitanților comerciali, luându-se în 
considerare obiectivele specifice din 
legislația sectorială a Uniunii, precum și 
experiența dobândită. În consecință, este 
necesar să se modifice Directiva 
2001/18/CE, Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, Regulamentul (CE) 
nr. 1831/2003, Regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004 și Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 pentru a prevedea lista 
exhaustivă a tipurilor de informații 
confidențiale suplimentare față de cele 
prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002. Noile dispoziții privind 
diseminarea activă prevăzute în prezentul 
regulament și evaluarea cererii de 
confidențialitate de către autoritate nu 
urmăresc să limiteze în niciun fel sfera 
drepturilor conferite de regulamentele 
(CE) nr. 1049/2001 și 1367/2006.

__________________

35 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, 
pentru instituțiile și organismele 
comunitare, a dispozițiilor Convenției de 
la Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor 
și accesul la justiție în domeniul mediului 
(JO L 264, 25.9.2006, p. 13).

Or. en
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Amendamentul 167
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a se asigura faptul că sunt 
luate în considerare specificitățile 
sectoriale în ceea ce privește informațiile 
confidențiale, este necesar să pună în 
balanță drepturile relevante ale publicului 
în ceea ce privește transparența în procesul 
de evaluare a riscurilor, inclusiv cele care 
decurg din Convenția de la Aarhus35, în 
raport cu drepturile solicitanților 
comerciali, luându-se în considerare 
obiectivele specifice din legislația 
sectorială a Uniunii, precum și experiența 
dobândită. În consecință, este necesar să se 
modifice Directiva 2001/18/CE, 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, 
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, 
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 pentru a 
prevedea tipuri de informații confidențiale 
suplimentare față de cele prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

(36) Pentru a se asigura faptul că sunt 
luate în considerare specificitățile 
sectoriale în ceea ce privește informațiile 
confidențiale, este necesar să pună în 
balanță drepturile publicului în ceea ce 
privește transparența, inclusiv dreptul de a 
beneficia de informații proactive în 
legătură cu procesul de evaluare a 
riscurilor, în raport cu drepturile 
solicitanților comerciali, luându-se în 
considerare obiectivele specifice din 
legislația sectorială a Uniunii, precum și 
experiența dobândită. În consecință, este 
necesar să se modifice Directiva 
2001/18/CE, Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, Regulamentul (CE) 
nr. 1831/2003, Regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004 și Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 pentru a prevedea tipuri de 
informații confidențiale suplimentare față 
de cele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002. În niciun caz, noile 
dispoziții privind diseminarea activă nu ar 
trebui să limiteze drepturile conferite de 
regulamentele (CE) nr. 1049/2001 și 
1367/2006 de a obține informații la 
cerere.

__________________

35 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, 
pentru instituțiile și organismele 
comunitare, a dispozițiilor Convenției de 
la Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor 
și accesul la justiție în domeniul mediului 
(JO L 264, 25.9.2006, p. 13).

Or. en
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Amendamentul 168
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a se asigura faptul că sunt 
luate în considerare specificitățile 
sectoriale în ceea ce privește informațiile 
confidențiale, este necesar să pună în 
balanță drepturile relevante ale publicului 
în ceea ce privește transparența în procesul 
de evaluare a riscurilor, inclusiv cele care 
decurg din Convenția de la Aarhus35, în 
raport cu drepturile solicitanților 
comerciali, luându-se în considerare 
obiectivele specifice din legislația 
sectorială a Uniunii, precum și experiența 
dobândită. În consecință, este necesar să 
se modifice Directiva 2001/18/CE, 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, 
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, 
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 pentru 
a prevedea tipuri de informații 
confidențiale suplimentare față de cele 
prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002.

(36) Pentru a se asigura faptul că sunt 
luate în considerare specificitățile 
sectoriale în ceea ce privește informațiile 
confidențiale, este necesar să pună în 
balanță drepturile solicitanților comerciali 
în raport cu obligația de a divulga 
proactiv informațiile deținute de 
autoritățile UE și drepturile relevante ale 
publicului în ceea ce privește transparența 
în procesul de evaluare a riscurilor care 
decurg din Convenția de la Aarhus35, 
împreună cu dreptul de acces la 
documente, la cerere, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 și cu 
Regulamentul (CE) nr. 1367/2006, astfel 
cum au fost interpretate de Curte35.

__________________ __________________

35 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, 
pentru instituțiile și organismele 
comunitare, a dispozițiilor Convenției de la 
Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor 
și accesul la justiție în domeniul mediului 
(JO L 264, 25.9.2006, p. 13).

35 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, 
pentru instituțiile și organismele 
comunitare, a dispozițiilor Convenției de la 
Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor 
și accesul la justiție în domeniul mediului 
(JO L 264, 25.9.2006, p. 13).

Or. en

Justificare

Formularea inițială ar putea duce la o interpretare greșită, iar noile norme nu ar trebui să 
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afecteze drepturile publicului de a avea acces la documente și informații.

Amendamentul 169
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Pentru a se asigura faptul că sunt 
luate în considerare specificitățile 
sectoriale în ceea ce privește informațiile 
confidențiale, este necesar să pună în 
balanță drepturile relevante ale publicului 
în ceea ce privește transparența în 
procesul de evaluare a riscurilor, inclusiv 
cele care decurg din Convenția de la 
Aarhus35, în raport cu drepturile 
solicitanților comerciali, luându-se în 
considerare obiectivele specifice din 
legislația sectorială a Uniunii, precum și 
experiența dobândită. În consecință, este 
necesar să se modifice Directiva 
2001/18/CE, Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003, Regulamentul (CE) 
nr. 1831/2003, Regulamentul (CE) 
nr. 1935/2004 și Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 pentru a prevedea tipuri de 
informații confidențiale suplimentare față 
de cele prevăzute în Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002.

(36) Pentru a se asigura eficacitatea
transparenței în procesul de evaluare a 
riscurilor, inclusiv drepturile care decurg 
din Convenția de la Aarhus35, este necesar 
să se modifice Directiva 2001/18/CE, 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, 
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, 
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 și 
Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 în 
vederea facilitării divulgării prompte a 
informațiilor specifice privind sănătatea și 
mediul, relevante pentru aceste 
reglementări. Noile dispoziții privind 
diseminarea activă nu aduc atingere 
drepturilor de acces la informații stabilite 
prin regulamentele (CE) nr. 1049/2001 și 
nr. 1367/2006.

__________________ __________________

35 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, 
pentru instituțiile și organismele 
comunitare, a dispozițiilor Convenției de la 
Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor 
și accesul la justiție în domeniul mediului 
(JO L 264, 25.9.2006, p. 13).

35 Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, 
pentru instituțiile și organismele 
comunitare, a dispozițiilor Convenției de la 
Aarhus privind accesul la informație, 
participarea publicului la luarea deciziilor 
și accesul la justiție în domeniul mediului 
(JO L 264, 25.9.2006, p. 13).

Or. en
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Justificare

Legislația existentă prevede un anumit nivel de transparență care nu ar trebui limitat din 
cauza drepturilor solicitanților comerciali. Experiența a demonstrat că cetățenii și 
autoritățile solicită mai mult acces și mai multă transparență pentru o mai bună funcționare.

Amendamentul 170
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36a) Verificarea adecvării legislației 
alimentare generale a evidențiat, de 
asemenea, o lipsă de transparență a 
procesului de gestionare a riscurilor. Este 
necesară o mai bună informare a 
publicului cu privire la opțiunile de 
gestionare a riscurilor luate în 
considerare, la nivelul de protecție a 
sănătății consumatorilor, a animalelor și 
a mediului pe care fiecare dintre aceste 
opțiuni l-ar atinge, precum și cu privire la 
factorii, alții decât rezultatele evaluării 
riscurilor, care sunt luați în considerare 
de către responsabilii cu gestionarea 
riscurilor și la modul în care aceștia sunt 
puși în balanță unul față de celălalt în 
procesul de luare a deciziilor.

Or. en

Amendamentul 171
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a consolida în continuare 
legătura dintre evaluatorii riscurilor și 
responsabilii cu gestionarea riscurilor la 

(37) Pentru a consolida în continuare 
legătura dintre evaluatorii riscurilor și 
responsabilii cu gestionarea riscurilor la 
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nivelul Uniunii și la nivel național, precum 
și coerența și consecvența comunicării 
riscurilor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui delegată Comisiei pentru a adopta un 
plan general privind comunicarea riscurilor 
în chestiuni legate de lanțul agroalimentar. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

nivelul Uniunii și la nivel național, precum 
și cu alte părți interesate din lanțul 
alimentar, cum ar fi operatorii economici, 
consumatorii și alte organizații ale 
societății civile, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a 
adopta un plan general privind 
comunicarea riscurilor în chestiuni legate 
de lanțul agroalimentar. Planul general 
privind comunicarea riscurilor prevede 
modalitățile practice de punere la 
dispoziția publicului a informațiilor 
necesare pentru a atinge un nivel înalt de 
transparență a procesului de gestionare a 
riscurilor. Prin urmare, este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestora au acces în mod 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

Or. en

Amendamentul 172
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a consolida în continuare 
legătura dintre evaluatorii riscurilor și 
responsabilii cu gestionarea riscurilor la 
nivelul Uniunii și la nivel național, precum 

(37) Pentru a îmbunătăți schimbul 
interactiv de informații, pe parcursul 
întregului proces de analiză a riscurilor, 
între evaluatorii riscurilor și responsabilii 
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și coerența și consecvența comunicării 
riscurilor, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui delegată Comisiei pentru a adopta un 
plan general privind comunicarea riscurilor 
în chestiuni legate de lanțul agroalimentar. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestora au 
acces în mod sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

cu gestionarea riscurilor la nivelul Uniunii 
și la nivel național, precum și cu operatorii 
economici din cadrul lanțului alimentar, 
cu consumatorii și cu alte organizații ale 
societății civile, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat ar trebui delegată Comisiei pentru a 
adopta un plan general privind 
comunicarea riscurilor în chestiuni legate 
de lanțul agroalimentar. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestora au acces în mod 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

Or. en

Amendamentul 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Tipurile de informații care ar 
trebui să fie făcute publice nu aduc 
atingere Regulamentului (CE) 
nr. 1049/2001 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 30 mai 2001 privind 
accesul la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului și ale Comisiei, 
legislației naționale sau dreptului Uniunii 
privind accesul publicului la documentele 
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oficiale.

Or. en

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 prevede că o cerere de acces la un document oficial poate 
fi refuzată numai dacă instituția ajunge la concluzia că informațiile sunt acoperite de oricare 
dintre excepțiile de la articolul 4.

Amendamentul 174
Martin Häusling

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) În plus, planul general privind 
comunicarea riscurilor ar trebui să 
prevadă modalitățile practice de punere la 
dispoziția publicului a informațiilor 
necesare pentru a atinge un nivel înalt de 
transparență a procesului de gestionare a 
riscurilor.

Or. en

Amendamentul 175
Jytte Guteland

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Dispozițiile privind informațiile 
care ar trebui făcute publice nu aduc 
atingere Regulamentului (CE) 
nr. 1049/2001 și nici legislației naționale 
sau dreptului Uniunii privind accesul 
publicului la documentele oficiale.

Or. en
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Amendamentul 176
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Având în vedere că cel de Al 
șaptelea program european de acțiune 
pentru mediu a stabilit ca prioritate 
adoptarea unei metodologii comune 
pentru detectarea, analizarea și 
prevenirea „efectelor de cocktail” în 
utilizarea substanțelor chimice, ar trebui 
alocate suficiente mijloace pentru 
studierea acestor efecte și consolidarea 
cooperării între agențiile statelor membre 
cu privire la acest subiect.

Or. en

Amendamentul 177
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Recentele incidente legate de 
siguranța produselor alimentare au 
demonstrat necesitatea luării unor măsuri 
adecvate în situații de urgență pentru ca 
toate alimentele, indiferent de tipul și 
originea lor, precum și întreaga hrană 
pentru animale să fie supuse unor măsuri 
comune în eventualitatea unui risc major 
pentru sănătatea umană, pentru sănătatea 
animalelor sau pentru mediu. Această 
abordare exhaustivă a măsurilor de 
siguranță alimentară în situații de 
urgență ar trebui să permită realizarea 
unor acțiuni eficiente și evitarea 
disparităților artificiale în abordarea unui 
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risc grav legat de alimente sau de hrana 
pentru animale, inclusiv o procedură 
armonizată și comună de gestionare a 
sistemului de alertă pentru alimente.

Or. es

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (articolele 50-54) stabilește un sistem de alertă rapidă 
pentru alimente și furaje (RASFF) și dispozițiile de bază privind domeniul de aplicare și 
regulile de funcționare ale acestui sistem. Ulterior, s-au constatat deficiențe care au 
determinat necesitatea revizuirii acestuia prin intermediul adoptării Regulamentului (UE) nr. 
16/2011, care nu a inclus o procedură privind acțiunea armonizată a tuturor statelor membre 
și nici consolidarea necesară a competențelor Comisiei în gestionarea alertelor. Este 
necesară o procedură comună, obligatorie și consolidată pentru gestionarea alertelor privind 
alimentele.

Amendamentul 178
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- 1a) După considerentul 2 se introduce 
următorul considerent:

„Având în vedere că produsele alimentare 
sunt în legătură directă, pe de o parte, cu 
sănătatea cetățenilor, iar pe de altă parte 
cu capacitatea de independență 
alimentară a Uniunii europene, trebuie 
aplicat principiul de preferință
comunitară, definit ca un tratament 
favorabil acordat mărfurilor produse în 
Uniunea Europeană, vizând încurajarea 
unui stat membru să se aprovizioneze de 
la partenerii săi mai curând decât de pe 
piața globală în cadrul negocierilor 
comerciale.”

Or. fr
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Amendamentul 179
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Considerent 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- 1a) După considerentul 4 se introduce 
următorul considerent:

„În momentul semnării acordurilor 
comerciale, Uniunea Europeană trebuie 
să se asigure că legislațiile statelor terțe 
partenere în domeniul alimentar sunt cel 
puțin la fel de cuprinzătoare în materie de 
protecție a securității alimentare ca 
legislația europeană, astfel încât 
securitatea consumatorilor să fie 
garantată și să nu se creeze inegalități în 
materie de concurență cu produsele 
europene.” 

Or. fr

Amendamentul 180
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Articolul 1 alineatul (2) se 
modifică după cum urmează:

2. În sensul alineatului (1), prezentul 
regulament stabilește principiile generale 
care reglementează produsele alimentare 
și hrana animalelor în general și 
siguranța produselor alimentare și a 
hranei pentru animale în special, la nivel 
comunitar și la nivel național, precum și 
la nivel internațional prin intermediul 
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acordurilor comerciale semnate între 
Uniunea Europeană și țările terțe.

Or. fr

Amendamentul 181
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Articolul 4 se modifică după cum 
urmează:

Se introduce următorul alineat (5):

1. Prezentul capitol se referă la toate 
etapele producției, prelucrării și 
distribuției produselor alimentare și, de 
asemenea, a hranei pentru animale 
produse pentru sau oferite ca hrană 
animalelor de la care se obțin produse 
alimentare.

2. Principiile generale definite la 
articolele 5-10 formează un cadru general 
de natură orizontală care trebuie respectat 
în momentul în care se iau măsuri.

3. Principiile și procedurile în 
vigoare în cadrul legislației alimentare se 
adaptează cât mai curând posibil, cel 
târziu până la 1 ianuarie 2007, în vederea 
conformării cu dispozițiile articolelor 5-
10.

4. Până la această dată și prin 
derogare de la dispozițiile alineatului (2), 
se aplică legislația în vigoare, cu 
respectarea principiilor enunțate la 
articolele 5-10.

5. La încheierea de acorduri 
comerciale, Comisia trebuie să se asigure 
pe cât posibil că principiile enunțate în 
prezentul capitol sunt respectate de țările 
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terțe parteneri comerciali.

Or. fr

Amendamentul 182
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1a (nou)Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- 1a) Articolul 5 alineatul (1) se 
modifică după cum urmează: 

Articolul 5

„(1) Legislația alimentară urmărește 
unul sau mai multe obiective generale 
privind un nivel ridicat de protecție a vieții 
și sănătății umane și protecția intereselor 
consumatorilor, incluzând practici corecte 
în comerțul alimentar, luând în 
considerare, atunci când este cazul, 
protecția sănătății și bunăstării 
animalelor, sănătatea plantelor și mediul 
înconjurător, în cazul în care există un 
risc grav pentru sănătate. ”

Or. es

Justificare

Experiența a demonstrat că EFSA a fost supraîncărcată cu sarcini care nu intră în domeniul 
de aplicare al normei și care se intersectează cu sarcinile altor agenții, în special, în ceea ce 
privește aspectele legate de bunăstarea animalelor și de protecția sănătății plantelor, care nu 
au întotdeauna legătură cu siguranța alimentară. Este necesar să se delimiteze ambele 
aspecte și să se includă bunăstarea animalelor și protecția plantelor numai atunci când există 
un risc grav pentru sănătate.

Amendamentul 183
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 6 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Articolul 6 alineatul (1) se 
modifică după cum urmează:

„1. Pentru realizarea obiectivului 
general al unui nivel ridicat al protecției 
vieții și sănătății umane, precum și a 
mediului, legislația alimentară se bazează 
pe analiza riscurilor, cu excepția cazurilor 
în care aceasta nu este adecvată 
împrejurărilor sau naturii măsurii.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se adaugă cuvintele „precum și a mediului”. Deoarece legislația 
alimentară generală acoperă și aspecte precum OMG-urile și pesticidele, mediul ar trebui 
menționat și aici. Autorizarea cultivării sau a punerii în circulație a organismelor, a 
plantelor sau a animalelor modificate genetic, precum și autorizarea substanțelor active din 
pesticide au un impact semnificativ asupra mediului natural și asupra sănătății umane. 
Protecția sănătății umane este parte a politicii UE privind mediul înconjurător.

Amendamentul 184
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Articolul 6 alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. „Evaluarea riscului se bazează pe 
toate dovezile științifice disponibile și este 
realizată în mod independent, obiectiv și 
transparent.”

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)

Or. en
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Justificare

La glifosat, solicitantul a depus numai 52 % dintre publicațiile științifice disponibile, 
împreună cu propriile studii. Prin „scorul Klimisch” al Institutului Federal German pentru 
Evaluarea Riscurilor, raportor pentru EFSA, majoritatea acestor studii au fost clasificate ca 
fiind de o„valoare limitată”, având o influență redusă asupra rezultatelor evaluării. Acest 
lucru face ca EFSA să acorde o mai mare importanță studiilor proprii ale solicitantului. O 
respingere a publicațiilor evaluate inter pares nu ar trebui să fie posibilă în cadrul unei 
analize a riscurilor.

Amendamentul 185
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) La articolul 7, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

1. „În împrejurări specifice în care, 
în urma unei evaluări a informațiilor 
disponibile, se identifică posibilitatea unor 
efecte dăunătoare asupra sănătății, dar 
persistă incertitudinea științifică, sunt 
adoptate măsuri de gestionare a 
riscurilor, necesare pentru asigurarea 
nivelului ridicat de protecție a sănătății 
stabilit în Uniune, până la apariția unor 
noi informații științifice pentru o evaluare 
mai cuprinzătoare a riscului.”

Or. en

Justificare

Se adaugă „sunt adoptate” în loc de „pot fi adoptate”. În dosarul „glifosat”, principiul 
precauției ar fi trebuit să ghideze EFSA și COM în procesul de luare a deciziilor, deoarece 
„se identifică posibilitatea unor efecte dăunătoare asupra sănătății, dar persistă 
incertitudinea științifică”, în conformitate cu articolul 7. În loc să adopte „măsuri provizorii 
de gestionare a riscurilor” (articolul 7), autoritățile par să fi aplicat principiul „îndoielile ar 
trebui să fie în beneficiul substanței”. Prin urmare, „sunt adoptate” măsuri provizorii de 
gestionare a riscurilor atunci când principiul precauției este aplicabil, nu „pot fi adoptate”.
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Amendamentul 186
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comunicarea riscurilor urmărește
următoarele obiective, ținând seama 
totodată de rolurile evaluatorilor riscurilor 
și, respectiv, ale responsabililor cu 
gestionarea riscurilor:

Comunicarea riscurilor contribuie la 
atingerea obiectivului general al 
regulamentului de urmărire a 
următoarelor obiective de comunicare a 
riscurilor, ținând seama totodată de 
rolurile evaluatorilor riscurilor și, 
respectiv, ale responsabililor cu gestionarea 
riscurilor:

Or. en

Justificare

Obiectivul de comunicare a riscurilor este, în primul rând, de a contribui și de a deservi 
obiectivul general al legislației, și anume atingerea unui nivelul ridicat de protecție a 
sănătății umane și protejarea intereselor consumatorilor.

Amendamentul 187
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea gradului de 
conștientizare și a înțelegerii chestiunilor 
specifice avute în vedere pe parcursul 
întregului proces de analiză a riscurilor;

(a) promovarea transparenței, a
gradului de conștientizare și a înțelegerii 
chestiunilor specifice avute în vedere pe 
parcursul întregului proces de analiză și de 
gestionare a riscurilor;

Or. en
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Amendamentul 188
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea coerenței și a 
transparenței în elaborarea recomandărilor 
privind gestionarea riscurilor;

(b) promovarea coerenței și a 
transparenței în elaborarea recomandărilor 
privind gestionarea riscurilor, pentru a 
atinge cel mai înalt nivel de protecție a 
sănătății umane și animale și a mediului;

Or. en

Amendamentul 189
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea coerenței și a 
transparenței în elaborarea recomandărilor 
privind gestionarea riscurilor;

(b) promovarea unui nivel ridicat de 
protecție a sănătății și a mediului, precum
și a transparenței în elaborarea 
recomandărilor privind gestionarea 
riscurilor;

Or. en

Amendamentul 190
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea coerenței și a 
transparenței în elaborarea recomandărilor 
privind gestionarea riscurilor;

(b) promovarea coerenței și a 
transparenței în elaborarea recomandărilor 
și a deciziilor privind gestionarea 
riscurilor;

Or. nl

Amendamentul 191
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea coerenței și a 
transparenței în elaborarea recomandărilor 
privind gestionarea riscurilor;

(b) promovarea coerenței și a 
transparenței în elaborarea opțiunilor și a
recomandărilor privind gestionarea 
riscurilor;

Or. en

Amendamentul 192
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) promovarea coerenței și a 
transparenței în elaborarea recomandărilor 
privind gestionarea riscurilor;

b) promovarea coerenței, a 
transparenței și a clarității în elaborarea 
recomandărilor privind gestionarea 
riscurilor;

Or. fr
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Amendamentul 193
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea coerenței și a
transparenței în elaborarea recomandărilor 
privind gestionarea riscurilor;

(b) promovarea transparenței și a 
clarității în elaborarea opțiunilor și a
recomandărilor privind gestionarea 
riscurilor;

Or. en

Amendamentul 194
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) oferirea unei baze solide pentru 
înțelegerea deciziilor de gestionare a 
riscurilor;

(c) oferirea unei baze științifice pentru 
înțelegerea deciziilor de gestionare a 
riscurilor, inclusiv a informațiilor privind:

Or. en

Amendamentul 195
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) oferirea unei baze solide pentru 
înțelegerea deciziilor de gestionare a 
riscurilor;

(c) oferirea unei baze solide pentru 
înțelegerea deciziilor de gestionare a 
riscurilor; inclusiv informații privind:

Or. en

Amendamentul 196
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) oferirea unei baze solide pentru 
înțelegerea deciziilor de gestionare a 
riscurilor;

c) (c) oferirea unei baze științifice
solide pentru înțelegerea deciziilor de 
gestionare a riscurilor;

Or. fr

Amendamentul 197
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) oferirea unei baze solide pentru 
înțelegerea deciziilor de gestionare a 
riscurilor;

(c) oferirea unei baze științifice solide 
pentru înțelegerea deciziilor de gestionare a 
riscurilor;

Or. en

Amendamentul 198
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
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Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) opțiunile de gestionare a riscurilor 
luate în considerare, inclusiv, după caz, 
posibilitatea de a adopta măsuri provizorii 
în sensul articolului 7 din prezentul 
regulament;

Or. en

Amendamentul 199
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) măsura în care diferitele opțiuni 
de gestionare a riscurilor luate în 
considerare reflectă gradul de 
incertitudine a evaluării riscurilor, 
precum și nivelul de protecție a sănătății 
consumatorilor, a animalelor și a 
mediului pe care fiecare dintre aceste 
opțiuni l-ar atinge;

Or. en

Amendamentul 200
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
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Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) după cum se prevede la articolul 6 
alineatul (3) din prezentul regulament, 
factorii, alții decât rezultatele evaluării 
riscurilor, care au fost luați în 
considerare de către responsabilii cu 
gestionarea riscurilor și modul în care 
acești factori au fost puși în balanță unul 
față de celălalt;

Or. en

Amendamentul 201
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea înțelegerii de către
public a procesului de analiză a riscurilor 
pentru a spori încrederea în rezultatele 
acestuia;

(d) promovarea înțelegerii de către 
public a procesului de analiză a riscurilor 
pentru a spori încrederea în rezultatele 
acestuia, inclusiv furnizarea unor 
informații clare și coerente privind 
respectivele sarcini, competențe și 
responsabilități ale evaluatorilor 
riscurilor și responsabililor cu 
gestionarea riscurilor;

Or. nl

Amendamentul 202
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea înțelegerii de către 
public a procesului de analiză a riscurilor 
pentru a spori încrederea în rezultatele 
acestuia;

(d) promovarea înțelegerii de către 
public a procesului de analiză a riscurilor 
pentru a spori asumarea răspunderii în 
ceea ce privește rezultatele acestuia;

Or. en

Amendamentul 203
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) promovarea participării adecvate a 
tuturor părților interesate; și,

(e) promovarea participării echilibrate
a tuturor părților interesate, inclusiv a 
operatorilor economici din lanțul 
alimentar, a consumatorilor și a altor 
organizații ale societății civile; și

Or. en

Amendamentul 204
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) promovarea participării adecvate a 
tuturor părților interesate; și,

(e) promovarea participării echilibrate
a tuturor părților interesate, inclusiv a 
operatorilor economici din lanțul 
alimentar, a consumatorilor și a altor 
organizații ale societății civile; și

Or. en



PE627.781v01-00 96/154 AM\1162805RO.docx

RO

Amendamentul 205
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) asigurarea unor schimburi adecvate
de informații cu părțile interesate în 
legătură cu riscurile asociate lanțului 
agroalimentar.

(f) asigurarea unor schimburi 
transparente și echitabile de informații cu 
aceste părți interesate în legătură cu 
riscurile asociate lanțului agroalimentar.

Or. en

Amendamentul 206
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) asigurarea unor schimburi adecvate
de informații cu părțile interesate în 
legătură cu riscurile asociate lanțului 
agroalimentar.

(f) asigurarea unor schimburi 
echitabile de informații cu aceste părți
interesate în legătură cu riscurile asociate 
lanțului agroalimentar.

Or. en

Amendamentul 207
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) combaterea surselor și a 
diseminării informațiilor false.

Or. nl

Justificare

Comisia trebuie să poată răspunde relatărilor înșelătoare din mass-media sau comunicărilor 
eronate, respectiv disproporționate din partea mass-mediei sau a autorităților naționale. 
Aceasta este o chestiune urgentă, ținând seama de piața internă a Uniunii. Comunicarea din 
timpul crizei fipronilului din anul 2017 a evidențiat faptul că comunicarea cu privire la 
riscuri în cadrul Uniunii în domeniul măsurilor de siguranță alimentară nu este una optimă, 
nu este armonizată și nu se aplică în mod proporțional în toate statele membre.

Amendamentul 208
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 b – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigură schimbul interactiv de 
informații exacte, adecvate și în timp util, 
pe baza principiilor transparenței, 
deschiderii și al capacității de reacție;

(a) asigură schimbul interactiv de 
informații exacte, complete și în timp util, 
inclusiv cu toate părțile interesate, pe baza 
principiilor transparenței, deschiderii și al 
capacității de reacție;

Or. en

Amendamentul 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 b – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigură schimbul interactiv de 
informații exacte, adecvate și în timp util, 
pe baza principiilor transparenței, 
deschiderii și al capacității de reacție;

(a) asigură schimbul interactiv de 
informații exacte, adecvate, relevante și în 
timp util, pe baza principiilor transparenței, 
deschiderii și al capacității de reacție;

Or. en

Amendamentul 210
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 b – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ia în considerare percepția 
riscurilor;

(c) ia în considerare dezechilibrul în 
reprezentarea diferitelor interese;

Or. en

Amendamentul 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 b – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) ia în considerare percepția 
riscurilor;

(c) abordează percepția riscurilor și 
percepțiile eronate;

Or. en

Amendamentul 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 b – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) este accesibilă, inclusiv celor care 
nu sunt direct implicați în acest proces, 
luând în considerare în același timp 
confidențialitatea și protecția datelor cu 
caracter personal.

(e) este accesibilă, inclusiv celor care 
nu sunt direct implicați în acest proces.

Or. en

Amendamentul 213
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 b – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) este accesibilă, inclusiv celor care 
nu sunt direct implicați în acest proces, 
luând în considerare în același timp 
confidențialitatea și protecția datelor cu 
caracter personal.

(e) este accesibilă, inclusiv celor care 
nu sunt direct implicați în acest proces.

Or. en

Amendamentul 214
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 b – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) este accesibilă, inclusiv celor care 
nu sunt direct implicați în acest proces, 

(e) este accesibilă, inclusiv celor care 
nu sunt direct implicați în acest proces.
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luând în considerare în același timp 
confidențialitatea și protecția datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 215
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 b – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) este accesibilă, inclusiv celor care 
nu sunt direct implicați în acest proces, 
luând în considerare în același timp 
confidențialitatea și protecția datelor cu 
caracter personal.

(e) este accesibilă, inclusiv celor care 
nu sunt direct implicați în acest proces, 
luând în considerare în același timp 
confidențialitatea datelor și a proprietății 
intelectuale și protecția datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 216
Guillaume Balas

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 b – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) este accesibilă, inclusiv celor care 
nu sunt direct implicați în acest proces, 
luând în considerare în același timp 
confidențialitatea și protecția datelor cu 
caracter personal.

(e) este accesibilă, inclusiv celor care 
nu sunt direct implicați în acest proces, 
luând în considerare în același timp 
protecția datelor cu caracter personal.

Or. en
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Amendamentul 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 b – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) formulează abordări pentru o mai 
bună comunicare a diferenței dintre 
pericol și risc.

Or. en

Amendamentul 218
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 c – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identifică principalele instrumente 
și canale adecvate pentru a fi utilizate în 
scopuri de comunicare a riscurilor, luând în 
considerare nevoile grupurilor țintă 
relevante; și,

(b) identifică principalele instrumente 
și canale adecvate pentru a fi utilizate în 
scopuri de comunicare a riscurilor, luând în 
considerare nevoia de a asigura 
implicarea echilibrată a tuturor părților 
interesate, inclusiv a operatorilor 
economici din cadrul lanțului alimentar, 
a organizațiilor de consumatori, a 
organizațiilor pentru sănătate și a altor 
organizații ale societății civile;

Or. en

Amendamentul 219
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
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Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 c – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) identifică principalele instrumente 
și canale adecvate pentru a fi utilizate în 
scopuri de comunicare a riscurilor, luând în 
considerare nevoile grupurilor țintă 
relevante; și,

(b) identifică principalele instrumente 
și canale adecvate pentru a fi utilizate în 
scopuri de comunicare a riscurilor, luând în 
considerare nevoia de a asigura 
implicarea echilibrată a tuturor părților 
interesate, inclusiv a operatorilor 
economici din cadrul lanțului alimentar, 
a consumatorilor și a altor organizații ale 
societății civile;

Or. en

Amendamentul 220
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 c – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) stabilește mecanisme adecvate 
pentru a consolida coerența comunicării 
riscurilor între evaluatorii riscurilor și 
responsabilii cu gestionarea riscurilor și 
asigură un dialog deschis între toate 
părțile interesate.

(c) stabilește mecanisme adecvate 
pentru a consolida coerența comunicării 
riscurilor între evaluatorii riscurilor și 
responsabilii cu gestionarea riscurilor, 
inclusiv prin recunoașterea sistematică și 
explicarea, acolo unde există, a 
divergențelor în evaluarea științifică sau 
în aprecierea nivelului acceptabil de risc.

Or. en

Amendamentul 221
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 c – alineatul 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) stabilește modalitățile practice și 
calendarul pentru punerea la dispoziția 
publicului a informațiilor menționate la 
articolul 55a alineatul (1).

Or. en

Justificare

Se referă la noul articol 55a, astfel cum a fost propus de raportor („Transparența evaluării 
riscurilor”).

Amendamentul 222
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 c – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) stabilește modalitățile practice și 
calendarul pentru punerea la dispoziția 
publicului a următoarelor informații:

Or. en

Amendamentul 223
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 c – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) ordinile de zi și procesele-verbale 
detaliate ale reuniunilor comitetului 
științific al autorității, ale grupurilor 
științifice și ale grupurilor de lucru;
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Or. en

Amendamentul 224
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 c – alineatul 2 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) într-o etapă timpurie a procesului 
de gestionare a riscurilor, proiectul de 
măsuri de gestionare a riscurilor luate în 
considerare;

Or. en

Amendamentul 225
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 c – alineatul 2 – litera de (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) ordinile de zi și procesele-verbale 
detaliate ale reuniunilor grupurilor de 
lucru alcătuite din experți guvernamentali 
în cadrul cărora sunt discutate măsurile 
de gestionare a riscurilor;

Or. en

Amendamentul 226
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
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Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 c – alineatul 2 – litera df (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(df) ordinile de zi și rapoartele de 
sinteză detaliate ale reuniunilor 
comitetelor de reglementare în care sunt 
discutate și supuse la vot măsurile de 
gestionare a riscurilor, inclusiv o 
explicație a voturilor pentru fiecare stat 
membru și informațiile menționate la 
articolul 8a litera (c).

Or. en

Amendamentul 227
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 c – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia adoptă planul general 
privind comunicarea riscurilor în termen de 
[doi ani de la data aplicării prezentului 
regulament] și îl actualizează periodic, 
ținând cont de progresele științifice și 
tehnice și de experiența dobândită.

3. Comisia adoptă planul general 
privind comunicarea riscurilor în termen de 
[doi ani de la data aplicării prezentului 
regulament] și îl actualizează periodic, 
ținând cont de progresele științifice și 
tehnice, de experiența dobândită și de 
așteptările societății.

Or. en

Amendamentul 228
Annie Schreijer-Pierik

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 d (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8d

Transparența comunicării riscurilor

1. Comisia Europeană, autoritatea și 
statele membre își desfășoară activitățile 
de comunicare cu privire la riscuri 
prevăzute de legislația alimentară cu un 
nivel ridicat de transparență. Abordările 
și măsurile adoptate pentru a garanta 
transparența comunicării cu privire la 
riscuri sunt formulate luând în 
considerare principiile generale ale 
comunicării cu privire la riscuri 
menționate la articolul 8b din prezentul
regulament și după consultarea părților 
interesate, inclusiv a producătorilor 
primari din cadrul lanțului, dacă este 
cazul. un nivel ridicat de transparență.

2. Pentru a îndeplini dispozițiile 
prevăzute la alineatul (1), Comisia 
Europeană și autoritatea trebuie să emită 
orientări corespunzătoare.

Or. nl

Justificare

Obligația privind normele mai stricte în materie de transparență trebuie extinsă asupra 
tuturor comunicărilor cu privire la riscuri din partea autorităților naționale, a autorității și a 
Comisiei. Criza fipronilului din anul 2017 a arătat că comunicarea cu privire la riscuri din 
statele membre nu este armonizată și nu se desfășoară în conformitate cu orientările 
europene și cu evaluarea europeană a riscurilor. În plus, la momentul respectiv autoritățile 
naționale din unul sau mai multe state membre au comunicat în mod disproporționat.

Amendamentul 229
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul 
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text:

„Articolul 9

Consultarea publicului

Publicul este consultat în mod deschis și 
transparent, direct sau prin organismele 
reprezentative, pe durata analizei 
riscurilor, precum și în timpul pregătirii, 
evaluării și revizuirii legislației 
alimentare, cu excepția cazurilor în care 
urgența problemei respective nu permite 
aceasta.”

Or. en

Justificare

Se adaugă: „pe durata analizei riscurilor, precum și...” Acest amendament referitor la 
principiul transparenței din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 este în concordanță cu intenția 
Comisiei de a consolida transparența pe durata procesului de analiză a riscurilor.

Amendamentul 230
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Articolul 10 se înlocuiește cu 
următorul text:

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
aplicabile din legislația Uniunii și cea 
națională privind accesul la documente, 
în cazul în care există motive întemeiate 
să se suspecteze că un produs alimentar 
sau o hrană pentru animale poate 
prezenta un risc pentru sănătatea umană 
sau animală, autoritățile publice iau 
măsurile corespunzătoare și în timp util 
pentru a informa publicul larg cu privire 
la natura riscului pentru sănătate, 
identificând în cea mai mare măsură 
posibilă produsele în cauză, riscul pe care 
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acestea îl pot prezenta și măsurile luate 
sau care urmează să fie luate pentru a
preveni, a reduce sau a elimina riscul 
respectiv. Prezentul alineat se aplică și în 
cazul unor presupuse neconformități care 
rezultă din posibile încălcări intenționate 
ale legislației aplicabile a Uniunii prin 
practici frauduloase sau înșelătoare.

2. Pentru a asigura punerea în 
aplicare uniformă a alineatului (1) de la 
prezentul articol, Comisia adoptă acte de 
punere în aplicare privind modalitățile de 
aplicare a acestuia în termen de 12 luni 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 231
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 22 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a) La articolul 22 alineatul (7) al 
doilea paragraf, se adaugă următoarea 
teză:

„Acționează în cooperare cu celelalte 
agenții de evaluare ale Uniunii 
Europene.”

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează facilitarea unei coordonări între agenții conform mandatului legal 
al EFSA, deoarece acest fapt este necesar la un nivel transversal pentru a se lua în 
considerare toate expunerile la substanțele chimice la care pot fi expuse atât populația, cât și 
mediul.
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Amendamentul 232
Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 se modifică după cum 
urmează:

Atribuțiile Autorității sunt următoarele:

(a) să furnizeze instituțiilor 
comunitare și statelor membre cea mai 
bună consultanță științifică în toate 
cazurile prevăzute de legislația 
comunitară și în privința oricăror 
probleme care sunt de competența sa;

(b) să promoveze și să coordoneze 
într-o abordare transversală punerea la 
punct a unor metode uniforme de 
evaluare a riscurilor în domeniile care țin 
de competența sa, luând în considerare 
îndeosebi „efectele de cocktail” ale 
substanțelor chimice care ar putea avea 
un impact asupra sănătății umane și a 
mediului;

(c) să furnizeze asistență științifică și 
tehnică Comisiei în domeniile care țin de 
competența sa și, atunci când i se cere 
aceasta, în interpretarea și analizarea 
avizelor privind evaluarea riscului;

(d) să comande studii științifice 
necesare pentru realizarea misiunii sale;

(e) să caute, să colecteze, să 
colaționeze, să analizeze și să rezume date 
științifice și tehnice din domeniile care se 
încadrează în misiunea sa;

(f) să întreprindă acțiuni de 
identificare și caracterizare a riscurilor ce 
pot apărea în domeniile aflate în cadrul 
misiunii sale;

(g) să instituie un sistem de rețele de 
organizații funcționând în domeniile care 



PE627.781v01-00 110/154 AM\1162805RO.docx

RO

țin de competența sa și să răspundă 
pentru funcționarea lor;

(h) să asigure asistență științifică și 
tehnică, la cererea Comisiei, pentru 
procedurile de gestionare a crizelor 
implementate de Comisie cu privire la 
siguranța produselor alimentare și a 
hranei pentru animale;

(i) să asigure asistență științifică și 
tehnică, la cererea Comisiei, în vederea 
îmbunătățirii cooperării dintre 
Comunitate, statele candidate, 
organizațiile internaționale și țările terțe, 
în domeniile care se încadrează în 
misiunea sa;

(j) să ia măsuri pentru ca publicul și 
părțile interesate să primească informații 
rapide, demne de încredere, obiective și 
cuprinzătoare în domeniile care se 
încadrează în misiunea sa;

(k) să își exprime, în mod 
independent, propriile concluzii și 
orientări în problemele care se încadrează 
în misiunea sa;

(l) să execute oricare altă sarcină 
care i se atribuie de către Comisie în 
cadrul misiunii sale.

Or. fr

Amendamentul 233
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 23 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Articolul 23 litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:

(b) să promoveze și să coordoneze 
într-o abordare transversală punerea la 
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punct a unor metode uniforme de 
evaluare a riscurilor în domeniile care țin 
de competența sa, luând în considerare 
îndeosebi „efectele de cocktail” ale 
substanțelor chimice care ar putea avea 
un impact asupra sănătății umane și a 
mediului;

Or. fr

Justificare

Acest amendament propune ca procesul de evaluare european al substanțelor chimice să aibă 
loc în cadrul unei abordări coordonate pentru toate sectoarele implicate, o sarcină pentru 
care EFSA trebuie să joace un rol esențial. În plus, este important ca evaluatorii să integreze 
evaluarea efectelor de cocktail în lucrările lor astfel încât să poată fi puse în practică 
măsurile adecvate de gestionare.

Amendamentul 234
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Articolul 24 se completează cu 
următoarele elemente:

(da) un comitet de deontologie;

(db) un comitet de selecție a studiilor 
de verificare.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează să propună ca transparența dorită prin proiectul de regulament să 
facă obiectul unei abordări armonizate a normelor referitoare la conflictele de interes și al 
unei instituiri a unui comitet de deontologie în cadrul EFSA.

Amendamentul 235
Renate Sommer
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 25 – alineatul 1 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un membru numit de Parlamentul 
European, cu drept de vot.

(b) doi membri și membrii supleanți 
numiți de Parlamentul European și care 
reprezintă Parlamentul European, cu 
drept de vot.

Or. en

Amendamentul 236
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 25 – alineatul 1 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un membru numit de Parlamentul 
European, cu drept de vot.

(b) doi membri și doi membri 
supleanți numiți de Parlamentul European, 
cu drept de vot.

Or. en

Amendamentul 237
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 25 – alineatul 1 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un membru numit de Parlamentul 
European, cu drept de vot.

(b) doi membri și doi membri 
supleanți numiți de Parlamentul European, 
cu drept de vot.

Or. en
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Justificare

Adaptare la practica actuală din alte agenții.

Amendamentul 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 25 – alineatul 1 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un membru numit de Parlamentul 
European, cu drept de vot.

(b) un membru și un membru supleant 
numiți de Parlamentul European, cu drept 
de vot.

Or. en

Amendamentul 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 25 – alineatul 1 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un membru numit de Parlamentul 
European, cu drept de vot.

(b) doi membri numiți de Parlamentul 
European, cu drept de vot.

Or. en

Amendamentul 240
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 25 – alineatul 1 a – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) patru membri cu drept de vot care 
reprezintă societatea civilă și interesele
lanțului alimentar, și anume unul din 
partea organizațiilor de consumatori, unul 
din partea organizațiilor neguvernamentale 
de mediu, unul din partea organizațiilor 
fermierilor și unul din partea
organizațiilor din industrie. Acești 
membri sunt numiți de Consiliu, în 
consultare cu Parlamentul European, pe 
baza unei liste întocmite de Comisie care 
cuprinde mai multe nume decât numărul 
posturilor care urmează a fi ocupate. Lista 
întocmită de Comisie este înaintată 
Parlamentului European, împreună cu 
documentele însoțitoare relevante. În cel 
mai scurt timp posibil și în termen de trei 
luni de la notificare, Parlamentul European 
poate să transmită avizul său Consiliului, 
care numește apoi membrii respectivi.

(c) cinci membri cu drept de vot care 
reprezintă societatea civilă și lanțul
alimentar, și anume unul din partea 
organizațiilor de consumatori, unul din 
partea organizațiilor neguvernamentale de 
mediu, unul din partea organizațiilor 
publice neguvernamentale pentru 
sănătate, unul din partea organizațiilor 
pentru sănătatea animală și unul din 
partea sectorului comercial 
agroalimentar. Acești membri sunt numiți 
de Consiliu, în consultare cu Parlamentul
European, pe baza unei liste întocmite de 
Comisie care cuprinde mai multe nume 
decât numărul posturilor care urmează a fi 
ocupate. Lista întocmită de Comisie este 
înaintată Parlamentului European, 
împreună cu documentele însoțitoare 
relevante. În cel mai scurt timp posibil și în 
termen de trei luni de la notificare, 
Parlamentul European poate să transmită 
avizul său Consiliului, care numește apoi 
membrii respectivi.

Or. en

Justificare

Obiectivul Regulamentului (CE) nr. 178/2008 este asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane. Trebuie inclus un reprezentant al organizațiilor pentru sănătate ca membru 
consiliului de administrație. Consiliul de administrație se asigură că autoritatea își 
îndeplinește misiunea, numește membrii grupurilor științifice și adoptă programul autorității. 
Prin urmare, membrii desemnați ar trebui să își reprezinte organizațiile și să își aducă 
contribuția, dar rolurile lor nu ar trebui să fie reprezentarea sau activitatea de lobby pentru 
interesele industriei.

Amendamentul 241
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 25 – alineatul 1 a – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) patru membri cu drept de vot care 
reprezintă societatea civilă și interesele 
lanțului alimentar, și anume unul din 
partea organizațiilor de consumatori, unul
din partea organizațiilor neguvernamentale 
de mediu, unul din partea organizațiilor 
fermierilor și unul din partea 
organizațiilor din industrie. Acești 
membri sunt numiți de Consiliu, în 
consultare cu Parlamentul European, pe 
baza unei liste întocmite de Comisie care 
cuprinde mai multe nume decât numărul 
posturilor care urmează a fi ocupate. Lista 
întocmită de Comisie este înaintată 
Parlamentului European, împreună cu 
documentele însoțitoare relevante. În cel 
mai scurt timp posibil și în termen de trei 
luni de la notificare, Parlamentul European 
poate să transmită avizul său Consiliului, 
care numește apoi membrii respectivi.

(c) patru membri cu drept de vot care 
reprezintă societatea civilă, și anume doi
din partea organizațiilor de consumatori și 
doi din partea organizațiilor 
neguvernamentale de mediu. Acești 
membri sunt numiți de Consiliu, în 
consultare cu Parlamentul European, pe 
baza unei liste întocmite de Comisie care 
cuprinde mai multe nume decât numărul 
posturilor care urmează a fi ocupate. Lista 
întocmită de Comisie este înaintată 
Parlamentului European, împreună cu 
documentele însoțitoare relevante. În cel 
mai scurt timp posibil și în termen de trei 
luni de la notificare, Parlamentul European 
poate să transmită avizul său Consiliului, 
care numește apoi membrii respectivi.

Or. en

Justificare

Consiliul de administrație al EFSA este emblema EFSA, asigurând neutralitatea și 
obiectivitatea autorității. Este normal ca industria să se adreseze EFSA în ceea ce privește 
aprobările produselor. Includerea reprezentanților industriei și fermierilor în consiliul de 
administrație al EFSA nu ar contribui, cu siguranță, la restabilirea încrederii publice în 
EFSA. În conformitate cu articolul 42, autoritatea are oricum posibilitatea de a contacta 
reprezentanții industriei sau ai fermierilor într-un caz specific, dacă este necesar.

Amendamentul 242
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 25 – alineatul 1 a – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) patru membri cu drept de vot care 
reprezintă societatea civilă și interesele

(c) cinci membri cu drept de vot care 
reprezintă societatea civilă și interesele 
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lanțului alimentar, și anume unul din 
partea organizațiilor de consumatori, unul 
din partea organizațiilor neguvernamentale 
de mediu, unul din partea organizațiilor 
fermierilor și unul din partea organizațiilor 
din industrie. Acești membri sunt numiți de 
Consiliu, în consultare cu Parlamentul 
European, pe baza unei liste întocmite de 
Comisie care cuprinde mai multe nume 
decât numărul posturilor care urmează a fi 
ocupate. Lista întocmită de Comisie este 
înaintată Parlamentului European, 
împreună cu documentele însoțitoare 
relevante. În cel mai scurt timp posibil și în 
termen de trei luni de la notificare, 
Parlamentul European poate să transmită 
avizul său Consiliului, care numește apoi 
membrii respectivi.

lucrătorilor din lanțul alimentar, și anume 
unul din partea organizațiilor pentru 
sănătate, unul din partea organizațiilor de 
consumatori, unul din partea organizațiilor 
neguvernamentale de mediu, unul din 
partea organizațiilor fermierilor și unul din 
partea organizațiilor din industrie. Acești 
membri sunt numiți de Consiliu, în 
consultare cu Parlamentul European, pe 
baza unei liste întocmite de Comisie care 
cuprinde mai multe nume decât numărul 
posturilor care urmează a fi ocupate. Lista 
întocmită de Comisie este înaintată 
Parlamentului European, împreună cu 
documentele însoțitoare relevante. În cel 
mai scurt timp posibil și în termen de trei 
luni de la notificare, Parlamentul European 
poate să transmită avizul său Consiliului, 
care numește apoi membrii respectivi.

Or. en

Amendamentul 243
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Mandatul membrilor și al 
membrilor supleanți este de patru ani. Cu 
toate acestea, durata mandatului 
membrilor menționați la alineatul (1a) 
literele (a) și (b) nu este limitat în timp. 
Durata mandatului membrilor menționați la 
alineatul (1a) litera (c) poate fi reînnoit o 
singură dată.”,

2. Mandatul membrilor și al 
membrilor supleanți este de patru ani. 
Durata mandatului membrilor menționați la 
alineatul (1a) litera (c) poate fi reînnoit o 
singură dată.”,

Or. en

Justificare

Pentru a permite o revizuire și respectând principiile bunei administrări, nu ar trebui să 
existe mandate nelimitate. Acest lucru este în concordanță cu practica actuală din alte 
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agenții.

Amendamentul 244
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 26 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 26 alineatul (2), se 
adaugă următoarea literă: 

„(ha) absența conflictului de interese în 
cadrul autorității și aplicarea pe deplin a 
principiilor care stau la baza analizei 
riscurilor, astfel cum se prevede la 
articolul 6 din prezentul regulament.”

Or. en

Justificare

Directorul executiv al autorității nu ar trebui să fie responsabil doar cu sarcinile 
administrative. Acesta ar trebui să se asigure și de aplicarea de către autoritate a tuturor 
principiilor și obiectivelor legislației alimentare generale și, în special, a principiilor care 
stau la baza analizei riscurilor.

Amendamentul 245
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 27 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 27 alineatul (4), litera 
(d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d) cazurile în care autoritatea sau un 
stat membru constată apariția unui risc 
sau posibilitatea unui risc. În acest caz și 
atunci când există o competență partajată 
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privind analiza riscurilor unui produs, 
riscul emergent respectiv sau posibilitatea 
unui risc trebuie să fie evaluate și 
gestionate în mod corespunzător de către 
autoritate sau de către organismele 
competente ale statelor membre.”

Or. en

Justificare

O nouă formulare după „apariția unui risc”... În dosarul glifosatului, EFSA a identificat 
posibilitatea unui risc privind amestecul de substanță activă cu anumiți coformulanți, însă din 
cauza competenței partajate cu autoritățile competente din statele membre, riscul identificat 
respectiv a rămas complet neevaluat și negestionat. EFSA nu ar trebui să poată evita 
răspunderea sa în acest context.

Amendamentul 246
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La sfârșitul alineatului (3), se 
adaugă următoarea teză:

„Experții științifici sunt oameni de știință 
care efectuează activități de cercetare în 
mod activ și publică rezultatele cercetării 
lor în reviste științifice evaluate inter-
pares.”

Or. en

Justificare

Această teză ar fi adăugată la actuala teză „Comitetul științific este alcătuit din președinții 
grupurilor științifice și din șase experți științifici independenți, care nu fac parte din niciun 
grup științific.” Această dispoziție este necesară pentru a asigura excelența avizelor EFSA. În 
prezent, mulți dintre „experții științifici” sunt funcționari publici, care abia au câteva 
publicații sau nu au publicat niciodată nimic.
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Amendamentul 247
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) Teza introductivă de la alineatul 
(4) se modifică după cum urmează:

„Grupurile științifice sunt alcătuite din 
oameni de știință independenți care 
efectuează activități de cercetare în mod 
activ și publică rezultatele cercetării lor în 
reviste științifice evaluate inter-pares.”

Or. en

Justificare

În prezent, aceasta are următoarea formulare: „Grupurile științifice sunt alcătuite din experți 
științifici independenți.”Această dispoziție este necesară pentru a asigura excelența avizelor 
EFSA. În prezent, mulți dintre „experții științifici” sunt funcționari publici, care abia au 
câteva publicații sau nu au publicat niciodată nimic.

Amendamentul 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Membrii comitetului științific care 
nu sunt membri ai grupurilor științifice, 
precum și membrii suplimentari menționați 
la alineatul (5b), se numesc de către 
consiliul de administrație, la propunerea 
directorului executiv, pentru un mandat de 
cinci ani care poate fi reînnoit, în urma 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, în publicații științifice de 
renume și pe site-ul autorității a unei 

5. Membrii comitetului științific care 
nu sunt membri ai grupurilor științifice, 
membrii grupurilor științifice, precum și 
membrii suplimentari menționați la 
alineatul (5a), se numesc de către consiliul 
de administrație, pentru un mandat de cinci 
ani care poate fi reînnoit, în conformitate 
cu următoarea procedură:
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cereri de exprimare a interesului.”,

(a) O cerere de exprimare a 
interesului se publică în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, în publicațiile 
științifice de referință relevante și pe site-
ul autorității;

(b) Statele membre asigură 
diseminarea largă a cererii de exprimare 
a interesului în cadrul comunității 
științifice;

(c) Pe baza candidaturilor primite și 
în conformitate cu politica de 
independență a autorității și cu normele 
de punere în aplicare aferente membrilor 
grupurilor științifice, directorul executiv 
întocmește pentru fiecare grup științific o 
listă cu experți mai lungă decât numărul 
de membri care urmează a fi numiți. 
Directorul executiv poate să nu 
întocmească o astfel de listă în cazul în 
care poate justifica că candidaturile 
primite nu îi permit, având în vedere 
criteriile de selecție stabilite la litera (d) a 
prezentului alineat, să întocmească o listă 
mai lungă. Directorul executiv prezintă 
lista consiliului de administrație în 
vederea numirii.

(d) Nominalizările din partea statelor 
membre, selecția de către directorul 
executiv și numirea de către consiliul de 
administrație se efectuează pe baza 
următoarelor criterii:

(i) Un nivel ridicat de expertiză 
științifică;

(ii) Independența și absența 
conflictelor de interese în conformitate cu 
articolul 37 alineatul (2) și cu politica de 
independență a autorității și normele de 
aplicare privind independența membrilor 
grupurilor științifice;

(iii) Satisfacerea cerințelor privind 
expertiza specifică multidisciplinară a 
grupului în care aceștia vor fi numiți și 
regimul lingvistic aplicabil.

(e) Consiliul de administrație asigură 
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o distribuție geografică cât mai largă a 
numirilor finale.

Or. en

Amendamentul 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Membrii comitetului științific care 
nu sunt membri ai grupurilor științifice, 
precum și membrii suplimentari
menționați la alineatul (5b) se numesc de 
către consiliul de administrație, la 
propunerea directorului executiv, pentru un 
mandat de cinci ani care poate fi reînnoit, 
în urma publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, în publicații științifice 
de renume și pe site-ul autorității a unei 
cereri de exprimare a interesului.;

5. Membrii comitetului științific care 
nu sunt membri ai grupurilor științifice, 
precum și membrii suplimentari ai 
grupurilor științifice se numesc de către 
consiliul de administrație, la propunerea 
directorului executiv, pentru un mandat de 
cinci ani care poate fi reînnoit, în urma 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, în publicații științifice de 
renume și pe site-ul autorității a unei cereri 
de exprimare a interesului. Autoritatea 
lansează cererea de exprimare a 
interesului după consultarea consiliului 
de administrație privind criteriile și 
domeniile de expertiză.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează o implicare mai mare a consiliului de administrație al EFSA, unde 
vor fi reprezentate statele membre, în cadrul procesului de desemnare a experților grupurilor 
științifice ale EFSA. Permite, de asemenea, să se evite ca statele membre să organizeze cereri 
de exprimare a interesului la nivelul lor, acest demers putând fi însoțit de riscul introducerii 
unei puternice eterogenități în aplicarea normelor de independență pentru experții din statele 
membre.

Amendamentul 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1– punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„5a. Membrii grupurilor științifice se 
numesc de către consiliul de administrație 
pentru un mandat de cinci ani care poate 
fi reînnoit, în conformitate cu următoarea 
procedură:

eliminat

(a) Directorul executiv, după 
consultarea consiliului de administrație, 
trimite statelor membre solicitări de 
expertize multidisciplinare specifice 
necesare fiecărui grup științific și 
stabilește numărul de experți care 
urmează să fie nominalizați de statele 
membre. Directorul executiv informează 
statele membre cu privire la politica în 
materie de independență a autorității și 
normele de punere în aplicare aplicabile 
membrilor grupurilor științifice. Statele 
membre lansează o cerere de exprimare a 
interesului care reprezintă baza 
nominalizărilor. Directorul executiv 
informează consiliul de administrație în 
legătură cu cererile trimise de statele 
membre.

(b) Statele membre nominalizează 
experții cu scopul de a atinge în mod 
colectiv numărul indicat de directorul 
executiv. Fiecare stat membru 
nominalizează cel puțin 12 experți 
științifici. În acest context, statele membre 
pot nominaliza resortisanți ai altor state 
membre. 

(c) Pe baza nominalizărilor făcute de 
statele membre, directorul executiv 
întocmește pentru fiecare grup științific o 
listă cu experți mai lungă decât numărul 
de membri care urmează a fi numiți. 
Directorul executiv poate să nu 
întocmească o astfel de listă în cazul în 
care acesta/aceasta poate justifica că 
nominalizările primite nu îi permit, având 
în vedere criteriile de selecție stabilite la 
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litera (d) din prezentul alineat, să 
elaboreze o listă mai lungă. Directorul 
executiv prezintă lista consiliului de 
administrație în vederea numirii.

(d) Nominalizările din partea statelor 
membre, selecția de către directorul 
executiv și numirea de către consiliul de 
administrație se efectuează pe baza 
următoarelor criterii:

(i) Un nivel ridicat de expertiză 
științifică;

(ii) Independența și absența 
conflictelor de interese în conformitate cu 
articolul 37 alineatul (2) și cu politica 
autorității în materie de independență și 
normele de aplicare privind independența 
membrilor grupurilor științifice;

(iii) Satisfacerea cerințelor privind 
expertiza specifică multidisciplinară a 
grupului în care aceștia vor fi numiți și 
regimul lingvistic aplicabil.

(e) Consiliul de administrație asigură 
o repartiție geografică cât mai largă cu 
putință a numirilor finale. 

Or. en

Amendamentul 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1– punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se introduc următoarele alineate 
(5a) - (5g):

(b) Se introduc următoarele alineate 
(5a) - (5f):

„5a. Membrii grupurilor științifice se 
numesc de către consiliul de administrație 
pentru un mandat de cinci ani care poate 
fi reînnoit, în conformitate cu următoarea 
procedură:

„5a. În cazul în care autoritatea 
constată că lipsește o expertiză specifică 
în cadrul unui grup sau al mai multor 
grupuri, directorul executiv propune 
consiliului de administrație spre numire 
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membri suplimentari ai grupului 
(grupurilor) în conformitate cu procedura 
prevăzută la alineatul (5).

(a) Directorul executiv, după 
consultarea consiliului de administrație, 
trimite statelor membre solicitări de 
expertize multidisciplinare specifice 
necesare fiecărui grup științific și 
stabilește numărul de experți care 
urmează să fie nominalizați de statele 
membre. Directorul executiv informează 
statele membre cu privire la politica în 
materie de independență a autorității și 
normele de punere în aplicare aplicabile 
membrilor grupurilor științifice. Statele 
membre lansează o cerere de exprimare a 
interesului care reprezintă baza 
nominalizărilor. Directorul executiv 
informează consiliul de administrație în 
legătură cu cererile trimise de statele 
membre.

(b) Statele membre nominalizează 
experții cu scopul de a atinge în mod 
colectiv numărul indicat de directorul 
executiv. Fiecare stat membru 
nominalizează cel puțin 12 experți 
științifici. În acest context, statele membre 
pot nominaliza resortisanți ai altor state 
membre.

(c) Pe baza nominalizărilor făcute de 
statele membre, directorul executiv 
întocmește pentru fiecare grup științific o 
listă cu experți mai lungă decât numărul 
de membri care urmează a fi numiți. 
Directorul executiv poate să nu 
întocmească o astfel de listă în cazul în 
care acesta/aceasta poate justifica că 
nominalizările primite nu îi permit, având 
în vedere criteriile de selecție stabilite la 
litera (d) din prezentul alineat, să 
elaboreze o listă mai lungă. Directorul 
executiv prezintă lista consiliului de 
administrație în vederea numirii.

(d) Nominalizările din partea statelor 
membre, selecția de către directorul 
executiv și numirea de către consiliul de 
administrație se efectuează pe baza 
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următoarelor criterii:

(i) Un nivel ridicat de expertiză 
științifică;

(ii) Independența și absența 
conflictelor de interese în conformitate cu 
articolul 37 alineatul (2) și cu politica 
autorității în materie de independență și 
normele de aplicare privind independența 
membrilor grupurilor științifice;

(iii) Satisfacerea cerințelor privind 
expertiza specifică multidisciplinară a 
grupului în care aceștia vor fi numiți și 
regimul lingvistic aplicabil.

(e) Consiliul de administrație asigură 
o repartiție geografică cât mai largă cu 
putință a numirilor finale.

5b. În cazul în care autoritatea 
constată că lipsește o expertiză specifică 
în cadrul unui grup sau a mai multor 
grupuri, directorul executiv propune 
consiliului de administrație spre numire 
membri suplimentari ai grupului 
(grupurilor) în conformitate cu procedura 
prevăzută la alineatul (5).

5b. Consiliul de administrație adoptă, 
pe baza unei propuneri a directorului 
executiv, normele privind organizarea 
detaliată și calendarul procedurilor 
prevăzute la alineatele (5a) și (5b) din 
prezentul articol.

5c. Consiliul de administrație adoptă, 
pe baza unei propuneri a directorului 
executiv, normele privind organizarea 
detaliată și calendarul procedurilor 
prevăzute la alineatele (5a) și (5b) din 
prezentul articol.

5c. Membrii grupurilor științifice 
acționează în mod independent și nu se 
află în conflict de interese, astfel cum se 
prevede la articolul 37 alineatul (2) și în 
măsurile interne ale autorității. Aceștia 
dispun de mijloacele adecvate pentru a-și 
dedica timpul și a depune eforturile 
necesare pentru a contribui la activitatea 
autorității, nu primesc nicio instrucțiune 
de la niciun nivel național și contribuția 
lor științifică independentă la sistemul de 
evaluare a riscurilor la nivelul Uniunii 
este recunoscută ca sarcină prioritară 
pentru protecția siguranței lanțului 
alimentar.

5d. Statele membre trebuie să pună în 
aplicare măsuri care să asigure faptul că 
membrii grupurilor științifice acționează 
în mod independent și că nu există de 
conflicte de interese, astfel cum se prevede 
la articolul 37 alineatul (2) și în măsurile 
interne ale autorității. Statele membre se 

5d. După caz, statele membre se 
asigură că organismele publice unde sunt 
angajați acești experți științifici și cele 
responsabile cu stabilirea priorităților 
organismelor științifice unde sunt 
angajați experții respectivi pun în aplicare 
măsurile necesare pentru a asigura 
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asigură că membrii grupurilor științifice 
au posibilitatea de a-și dedica timpul și de 
a depune eforturile necesare pentru a 
contribui la activitatea autorității. Statele 
membre se asigură că membrii grupurilor 
științifice nu primesc nicio instrucțiune la 
nivel național și că contribuția științifică 
independentă la sistemul de evaluare a 
riscurilor la nivelul Uniunii este 
recunoscută ca fiind o prioritate pentru 
protecția siguranței lanțului alimentar.

îndeplinirea condițiilor menționate la 
alineatul (5c).

5e. Statele membre se asigură că 
organismele publice unde sunt angajați 
acești experți științifici și cele 
responsabile cu stabilirea priorităților 
organismelor științifice unde sunt 
angajați experții respectivi pun în aplicare 
măsurile prevăzute la alineatul (5d). 

5e. Autoritatea sprijină sarcinile 
grupurilor științifice prin organizarea 
activității lor, în special a lucrărilor 
pregătitoare care urmează să fie 
întreprinse de personalul autorității sau 
de organizațiile științifice naționale 
desemnate menționate la articolul 36, 
inclusiv prin organizarea posibilității de a 
pregăti avizele științifice pentru a fi 
evaluate inter-pares de către grupurile 
științifice înainte de adoptare.

5f. Autoritatea sprijină sarcinile 
grupurilor științifice prin organizarea 
activității lor, în special lucrările 
pregătitoare care urmează să fie 
întreprinse de personalul autorității sau 
de organizațiile științifice naționale 
desemnate menționate la articolul 36, 
inclusiv prin organizarea posibilității de a 
pregăti avizele științifice pentru a fi 
evaluate inter pares de către grupurile 
științifice înainte de adoptare.

5f. Fiecare grup cuprinde maximum 
21 de membri.”,

5g. Fiecare grup cuprinde maximum 
21 de membri.”,

Or. en

Amendamentul 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5a – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

a) directorul executiv, după 
consultarea consiliului de administrație, 
trimite statelor membre solicitări de 
expertize multidisciplinare specifice 
necesare fiecărui grup științific și stabilește 
numărul de experți care urmează să fie 
nominalizați de statele membre. Directorul 
executiv informează statele membre cu 
privire la politica în materie de 
independență a autorității și normele de 
punere în aplicare aplicabile membrilor 
grupurilor științifice. Statele membre 
lansează o cerere de exprimare a 
interesului care reprezintă baza 
nominalizărilor. Directorul executiv 
informează consiliul de administrație în 
legătură cu cererile trimise de statele 
membre.

a) directorul executiv stabilește un 
proiect de listă de rezervă cu candidații 
adecvați care cuprinde cel puțin numărul 
dublu de candidați necesari pentru 
completarea grupurilor științifice. 
Directorul executiv comunică proiectul de 
listă de rezervă consiliului de 
administrație, indicând expertiza 
multidisciplinară specifică necesară
fiecărui grup științific și stabilește numărul 
de experți care urmează să fie nominalizați 
de statele membre. Directorul executiv 
reamintește consiliului de administrație
politica în materie de independență a 
autorității și normele de punere în aplicare 
aplicabile membrilor grupurilor științifice.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează o implicare mai mare a consiliului de administrație al EFSA, unde 
vor fi reprezentate statele membre, în cadrul procesului de desemnare a experților grupurilor 
științifice ale EFSA. Permite, de asemenea, să se evite ca statele membre să organizeze cereri 
de exprimare a interesului la nivelul lor, acest demers putând fi însoțit de riscul introducerii 
unei puternice eterogenități în aplicarea normelor de independență pentru experții din statele 
membre.

Amendamentul 253
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1– punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Statele membre nominalizează 
experții cu scopul de a atinge în mod 
colectiv numărul indicat de directorul 
executiv. Fiecare stat membru 

(b) Statele membre pot nominaliza, 
ulterior, experți pentru domeniile de 
specialitate indicate, în măsura în care se 
bazează pe o cerere de exprimare a 
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nominalizează cel puțin 12 experți 
științifici. Statele membre pot nominaliza 
resortisanți ai altor state membre.

interesului. Experții nominalizați sunt 
oameni de știință care efectuează activități 
de cercetare în mod activ și publică 
rezultatele cercetării lor în reviste 
științifice evaluate inter-pares. Statele 
membre pot nominaliza resortisanți ai altor 
state membre.

Or. en

Justificare

Pe baza amendamentului 20 al raportorului. Această dispoziție este necesară pentru a 
asigura excelența avizelor EFSA. În prezent, mulți dintre „experții științifici” sunt funcționari 
publici, care abia au câteva publicații sau nu au publicat niciodată nimic.

Amendamentul 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5a – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) statele membre nominalizează 
experții cu scopul de a atinge în mod 
colectiv numărul indicat de directorul 
executiv. Fiecare stat membru 
nominalizează cel puțin 12 experți 
științifici. Statele membre pot nominaliza 
resortisanți ai altor state membre;

b) La cel mult trei luni de la primirea 
proiectului de listă de rezervă, consiliul de 
administrație își dă avizul cu privire la 
candidații reținuți de directorul executiv;

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează o implicare mai mare a consiliului de administrație al EFSA, unde 
vor fi reprezentate statele membre, în cadrul procesului de desemnare a experților grupurilor 
științifice ale EFSA. Permite, de asemenea, să se evite ca statele membre să organizeze cereri 
de exprimare a interesului la nivelul lor, acest demers putând fi însoțit de riscul introducerii 
unei puternice eterogenități în aplicarea normelor de independență pentru experții din statele 
membre.
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Amendamentul 255
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 a – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) În plus față de experții desemnați 
eventual de statele membre, autoritatea 
publică o cerere de exprimare a 
interesului în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, în publicațiile științifice de 
referință relevante și pe site-ul web al 
autorității și abordează în mod activ 
instituțiile academice relevante în 
diferitele domenii de expertiză. Statele 
membre asigură difuzarea largă a cererii 
de exprimare a interesului în cadrul 
comunității științifice.

Or. en

Justificare

Pe baza amendamentului 21 al raportorului. Această dispoziție este necesară pentru a 
asigura excelența avizelor EFSA. În prezent, mulți dintre „experții științifici” sunt funcționari 
publici, care abia au câteva publicații sau nu au publicat niciodată nimic.

Amendamentul 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5a – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) pe baza nominalizărilor făcute de 
statele membre, directorul executiv 
întocmește pentru fiecare grup științific o 
listă cu experți mai lungă decât numărul de 
membri care urmează a fi numiți. 
Directorul executiv poate să nu 

c) pe baza preferințelor prezentate de 
consiliul de administrație, directorul 
executiv întocmește pentru fiecare grup 
științific o listă de rezervă de candidați mai 
lungă decât numărul de membri care 
urmează a fi numiți. În cadrul acestei 
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întocmească o astfel de listă în cazul în 
care acesta/aceasta poate justifica că 
nominalizările primite nu îi permit, având 
în vedere criteriile de selecție stabilite la 
litera (d) din prezentul alineat, să elaboreze 
o listă mai lungă. Directorul executiv 
prezintă lista consiliului de administrație în 
vederea numirii;

proceduri, directorul executiv ia în 
considerare punctele de vedere prezentate 
de consiliul de administrație. Directorul 
executiv poate să nu întocmească o astfel 
de listă în cazul în care acesta/aceasta poate 
justifica că nominalizările primite nu îi 
permit, având în vedere criteriile de 
selecție stabilite la litera (d) din prezentul 
alineat, să elaboreze o listă mai lungă. 
Directorul executiv prezintă lista 
consiliului de administrație în vederea 
numirii;

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează o implicare mai mare a consiliului de administrație al EFSA, unde 
vor fi reprezentate statele membre, în cadrul procesului de desemnare a experților grupurilor 
științifice ale EFSA. Permite, de asemenea, să se evite ca statele membre să organizeze cereri 
de exprimare a interesului la nivelul lor, acest demers putând fi însoțit de riscul introducerii 
unei puternice eterogenități în aplicarea normelor de independență pentru experții din statele 
membre.

Amendamentul 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5a – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) nominalizările din partea statelor 
membre, selecția de către directorul 
executiv și numirea de către consiliul de 
administrație se efectuează pe baza 
următoarelor criterii:

d) preselecția de către directorul 
executiv, preferințele exprimate de 
consiliul de administrație, selecția de către 
directorul executiv și numirea de către 
consiliul de administrație se efectuează pe 
baza următoarelor criterii:

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează o implicare mai mare a consiliului de administrație al EFSA, unde 
vor fi reprezentate statele membre, în cadrul procesului de desemnare a experților grupurilor 
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științifice ale EFSA. Permite, de asemenea, să se evite ca statele membre să organizeze cereri 
de exprimare a interesului la nivelul lor, acest demers putând fi însoțit de riscul introducerii 
unei puternice eterogenități în aplicarea normelor de independență pentru experții din statele 
membre.

Amendamentul 258
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 a – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Un nivel ridicat de expertiză 
științifică;

(i) Un nivel ridicat de expertiză 
științifică; aceasta include cel puțin faptul 
că expertul efectuează în mod activ 
activități de cercetare și publică 
rezultatele cercetării sale în reviste 
științifice evaluate inter pares;

Or. en

Amendamentul 259
Simona Bonafè

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 a – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) Satisfacerea cerințelor privind 
expertiza specifică multidisciplinară a 
grupului în care aceștia vor fi numiți și 
regimul lingvistic aplicabil.

(iii) Satisfacerea competențelor 
necesare pentru evaluarea unei substanțe 
specifice și a cerințelor privind expertiza 
specifică multidisciplinară a grupului în 
care aceștia vor fi numiți și regimul 
lingvistic aplicabil.

Or. en
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Amendamentul 260
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 a – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) asigurarea faptului că expertiza 
unui grup care răspunde de o anumită 
evaluare corespunde competențelor 
necesare pentru o astfel de evaluare, 
făcând dovada înțelegerii unui anumit 
domeniu și adoptând cea mai adecvată 
metodologie, care trebuie să fie diferită 
dacă este vorba de compuși obținuți prin 
sinteză chimică sau de substanțe naturale 
complexe.

Or. en

Justificare

Având în vedere că societățile sunt dispuse să investească în studii care să demonstreze 
eficacitatea și siguranța produselor obținute din substanțe naturale, grupul științific 
responsabil cu evaluarea trebuie să dispună de expertiza relevantă pentru a se asigura că 
criteriile adoptate iau în considerare în mod necesar caracteristicile acestor substanțe și, în 
cazul în care nu există standarde relevante sau pe deplin adecvate la nivel internațional, să le 
identifice pe cele adecvate.

Amendamentul 261
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. În cazul în care autoritatea constată 
că lipsește o expertiză specifică în cadrul 
unui grup sau a mai multor grupuri, 
directorul executiv propune consiliului de 
administrație spre numire membri 

5b. În cazul în care autoritatea constată 
că lipsește o expertiză specifică în cadrul 
unui grup sau a mai multor grupuri, 
directorul executiv propune consiliului de 
administrație spre numire membri 
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suplimentari ai grupului (grupurilor) în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
alineatul (5).

suplimentari ai grupului (grupurilor) în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
alineatul (5). Acești membri suplimentari 
pot fi numiți pentru un mandat scurt, 
inclusiv pentru a colabora la analiza 
riscurilor aferente unei singure cereri.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care să nu se schimbe persoanele care reprezintă Comisia și 
Parlamentul în cadrul consiliului de administrație.

Amendamentul 262
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. În cazul în care autoritatea constată 
că lipsește o expertiză specifică în cadrul 
unui grup sau a mai multor grupuri, 
directorul executiv propune consiliului de 
administrație spre numire membri 
suplimentari ai grupului (grupurilor) în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
alineatul (5).

5b. În cazul în care consiliul de 
administrație constată că lipsește o 
expertiză specifică în cadrul unui grup sau 
a mai multor grupuri, directorul executiv 
propune consiliului de administrație spre 
numire membri suplimentari ai grupului 
(grupurilor) în conformitate cu procedura 
prevăzută la alineatul (5).

Or. en

Justificare

Având în vedere gama largă de expertiză relevantă a consiliului de administrație, precum și 
rolul și responsabilitatea acestuia în ceea ce privește numirea membrilor grupului științific, 
se recomandă ca consiliul de administrație să fie cel care identifică eventualele lacune în 
expertiza grupurilor.

Amendamentul 263
Simona Bonafè
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 b

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. În cazul în care autoritatea constată 
că lipsește o expertiză specifică în cadrul 
unui grup sau a mai multor grupuri, 
directorul executiv propune consiliului de 
administrație spre numire membri 
suplimentari ai grupului (grupurilor) în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
alineatul (5).

5b. În cazul în care consiliul de 
administrație constată că lipsește o 
expertiză specifică în cadrul unui grup sau 
a mai multor grupuri, directorul executiv 
propune consiliului de administrație spre 
numire membri suplimentari ai grupului 
(grupurilor) în conformitate cu procedura 
prevăzută la alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 264
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5ca. Motivele pentru numirea 
membrilor grupurilor sunt puse la 
dispoziția publicului pe o pagină dedicată 
a site-ului web al EFSA, făcând trimitere 
la criteriile de selecție prevăzute la 
articolul 28 alineatul (5a) litera (d).

Or. en

Amendamentul 265
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1– punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5d. Statele membre trebuie să pună în 
aplicare măsuri care să asigure faptul că
membrii grupurilor științifice acționează în 
mod independent și că nu există de
conflicte de interese, astfel cum se prevede 
la articolul 37 alineatul (2) și în măsurile 
interne ale autorității. Statele membre se 
asigură că membrii grupurilor științifice
au posibilitatea de a-și dedica timpul și de 
a depune eforturile necesare pentru a 
contribui la activitatea autorității. Statele 
membre se asigură că membrii grupurilor 
științifice nu primesc nicio instrucțiune la 
nivel național și că contribuția științifică 
independentă la sistemul de evaluare a 
riscurilor la nivelul Uniunii este 
recunoscută ca fiind o prioritate pentru 
protecția siguranței lanțului alimentar.

5d. Membrii grupurilor științifice 
acționează în mod independent și nu se 
află în conflicte de interese, astfel cum se 
prevede la articolul 37 alineatul (2) și în 
măsurile interne ale autorității. Aceștia au 
posibilitatea de a-și dedica timpul și de a 
depune eforturile necesare pentru a 
contribui la activitatea autorității, nu 
primesc nicio instrucțiune la nivel național 
și contribuția lor științifică independentă la 
sistemul de evaluare a riscurilor la nivelul 
Uniunii este recunoscută ca fiind o 
prioritate pentru protecția siguranței 
lanțului alimentar.

Or. en

Amendamentul 266
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 e

Textul propus de Comisie Amendamentul

5e. Statele membre se asigură că 
organismele publice unde sunt angajați 
acești experți științifici și cele responsabile 
cu stabilirea priorităților organismelor 
științifice unde sunt angajați experții 
respectivi pun în aplicare măsurile 
prevăzute la alineatul (5d).

5e. După caz, statele membre se 
asigură că organismele publice unde sunt 
angajați acești experți științifici și cele 
responsabile cu stabilirea priorităților 
organismelor științifice unde sunt angajați 
experții respectivi pun în aplicare măsurile 
necesare pentru a asigura îndeplinirea 
condițiilor menționate la alineatul (5d).

Or. en



PE627.781v01-00 136/154 AM\1162805RO.docx

RO

Amendamentul 267
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 5 f

Textul propus de Comisie Amendamentul

5f. Autoritatea sprijină sarcinile 
grupurilor științifice prin organizarea 
activității lor, în special lucrările 
pregătitoare care urmează să fie 
întreprinse de personalul autorității sau 
de organizațiile științifice naționale 
desemnate menționate la articolul 36, 
inclusiv prin organizarea posibilității de a 
pregăti avizele științifice pentru a fi 
evaluate inter-pares de către grupurile 
științifice înainte de adoptare.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest lucru ar putea conduce la situația în care, în mod implicit, personalul EFSA pregătește 
avize științifice, iar membrii grupului științific ar trebui apoi să le aprobe. Acest lucru nu este 
acceptabil, deoarece ar submina idea generală conform căreia experții științifici 
independenți sunt cei care furnizează avizele științifice, astfel cum este prevăzut la 
articolul 28.

Amendamentul 268
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 9 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numărul de membri ai fiecărui grup 
științific se încadrează în limitele maxime 
prevăzute la alineatul (5g).;

„Numărul de membri ai fiecărui grup 
științific se încadrează în limitele maxime 
prevăzute la alineatul (5f).”

Or. en
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Amendamentul 269
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 - litera ca (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) La articolul 28 alineatul (9), se 
introduce următoarea literă:

(9a) posibilitatea solicitanților de a 
aborda, într-o perioadă de cel mult șase 
luni, cu excepția cazului în care s-a 
convenit altfel cu EFSA și înainte de 
publicarea proiectului de aviz al 
autorității, domeniile critice de îngrijorare 
prin date noi.

Or. en

Justificare

Pe durata procesului în care EFSA examinează un dosar, agenția se poate confrunta cu unele 
domenii critice de îngrijorare (care, în multe cazuri, se referă la considerații legate de lipsa 
unor date specifice), care se reflectă apoi în avizul său științific final. Cu toate acestea, odată 
ce aceste preocupări sunt incluse în avizul final al EFSA, procesul nu le permite solicitanților 
să abordeze aceste preocupări, chiar dacă în multe cazuri acestea ar fi rezolvate cu ușurință 
cu date specifice deja existente.

Amendamentul 270
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a) Se adaugă articolul 28a:

„1. Se instituie un comitet de 
deontologie și de prevenire a conflictelor 
de interese. Acesta este alcătuit din 6 
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membri numiți pentru cinci ani la 
propunerea consiliului de administrație.

2. Comitetul de deontologie și de 
prevenire a conflictelor de interese poate 
fi sesizat de:

- un membru al consiliului de 
administrație al autorității;

- comitetul științific;

- grupurile științifice;

- directorul executiv al autorității;

- unul dintre funcționarii autorității.

3. Normele de funcționare a 
comitetului de deontologie sunt definite în 
cadrul regulilor interne.”

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează consolidarea transparenței și combaterea conflictelor de interese: 
proiectul de regulament trebuie să cuprindă dispoziții privind definiția comitetului de 
deontologie.

Amendamentul 271
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La sfârșitul articolului 29 
alineatul (6), se adaugă următoarea teză:

„Acestea nu permit excluderea a priori a 
unor dovezi științifice, în special atunci 
când acestea au fost publicate după un 
proces de evaluare inter-pares.”;

Or. en

Justificare

La dosarul glifosatului, solicitantul a depus numai 52 % dintre publicațiile științifice 
disponibile, împreună cu propriile studii. Majoritatea acestor studii au fost clasificate ca fiind 
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de o „valoare limitată”, având o influență redusă asupra rezultatelor evaluării. Eroarea 
metodologică respectivă a determinat EFSA să acorde o mai mare importanță studiilor 
proprii ale solicitantului. Dimpotrivă, CIRC s-a ghidat în analiza sa doar pe publicațiile 
evaluate inter pares. O astfel de respingere a priori a publicațiilor evaluate inter pares nu ar 
trebui să fie posibilă la o analiză a riscurilor ghidată de principiul precauției, în conformitate 
cu articolul 7.

Amendamentul 272
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 30 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 30, se introduce 
următorul alineat după alineatul (4):

„4a. În cazul în care s-a identificat o 
divergență semnificativă în privința unor 
aspecte științifice și organismul în cauză 
este un organism din cadrul sistemului 
Organizației Națiunilor Unite, autoritatea 
are obligația să coopereze fie în vederea 
soluționării divergențelor pentru a stabili 
sfera exactă a unui potențial risc și 
impactul asupra sănătății umane, asupra 
sănătății animale și asupra mediului, fie 
pentru elaborarea unui document comun 
care să fie transmis Comisiei, clarificând 
aspectele științifice divergente și 
identificând incertitudinile relevante din 
date. Acest document de clarificare sau de 
investigație este făcut public.”

Or. en

Justificare

Dată fiind neîncrederea publicului în acest proces și critica la adresa studiilor științifice, nu 
este recomandabil să neglijăm situațiile în care există o divergență substanțială în privința 
unor aspecte științifice din partea OMS sau UNEP sau a altor structuri ale ONU. Statele 
membre și CE ar trebui să își exercite toată influența pentru ca organismele respective să 
colaboreze în interesul sănătății publice.
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Amendamentul 273
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității oferă
consultanță cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii de 
autorizare. Consultanța oferită de 
personalul autorității nu aduce atingere și 
este fără caracter de angajament în ceea ce 
privește evaluarea ulterioară a cererilor de 
autorizare de către grupurile științifice.

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității poate să 
ofere, în formă scrisă, consultanță cu 
privire la dispozițiile relevante și conținutul 
necesar al cererii de autorizare.

Personalul autorității care furnizează 
consultanța menționată la alineatul (1) nu 
este implicat în nicio activitate științifică, 
inclusiv în sensul articolului 28 alineatul 
(5f), care este direct sau indirect relevantă 
pentru cererea care face obiectul 
consultanței.

Consultanța oferită de personalul autorității
este documentată și publicată pe site-ul 
autorității imediat după ce a fost 
furnizată. Aceasta contribuie la 
întocmirea unui document cu întrebări 
frecvente, pentru a elabora orientări mai 
cuprinzătoare pentru solicitanți și pentru 
a reduce nevoia de corespondență 
individuală. Consultanța oferită nu aduce 
atingere și este fără caracter de angajament 
în ceea ce privește evaluarea ulterioară a 
cererilor de autorizare de către grupurile 
științifice.

În termen de [36 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia evaluează impactul acestui 
articol asupra funcționării autorității. O 
atenție deosebită este acordată volumului 
de muncă suplimentar și mobilizării 
personalului și dacă aceasta a condus la 
orice schimbare în alocarea resurselor 
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autorității, în detrimentul activităților de 
interes public.

Or. en

Amendamentul 274
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 –paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității oferă 
consultanță cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii de 
autorizare. Consultanța oferită de 
personalul autorității nu aduce atingere și 
este fără caracter de angajament în ceea ce 
privește evaluarea ulterioară a cererilor de 
autorizare de către grupurile științifice.

Pe baza întrebărilor primite, autoritatea
publică orientări cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii de 
autorizare. Informațiile oferite de 
personalul autorității nu aduc atingere și 
sunt fără caracter de angajament în ceea ce 
privește evaluarea ulterioară a cererilor de 
autorizare de către grupurile științifice. 
Autoritatea se asigură că membrii 
personalului care tratează informațiile și 
le furnizează unui solicitant nu sunt 
membri ai echipei sau ai grupului 
științific care evaluează cererea de 
autorizare pentru care au furnizat 
informații. Autoritatea înregistrează și 
publică fiecare cerere și conținutul 
informațiilor furnizate de către autoritate 
ca răspuns la aceasta.

Or. en

Amendamentul 275
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității oferă 
consultanță cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii 
de autorizare. Consultanța oferită de 
personalul autorității nu aduce atingere și 
este fără caracter de angajament în ceea ce 
privește evaluarea ulterioară a cererilor de 
autorizare de către grupurile științifice.

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității 
furnizează consultanță pentru a explica ce 
informații sunt necesare și cum trebuie 
efectuate diferitele teste și studii necesare 
pentru a demonstra calitatea, siguranța și 
eficacitatea produsului planificat.
Consultanța oferită de personalul autorității 
nu aduce atingere și este fără caracter de 
angajament în ceea ce privește evaluarea 
ulterioară a cererilor de autorizare de către 
grupurile științifice. Personalul autorității 
care furnizează consultanță nu este 
implicat în nicio activitate științifică care 
este direct sau indirect relevantă pentru 
cererea care face obiectul consultanței.

Or. en

Amendamentul 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității oferă 
consultanță cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii de 
autorizare. Consultanța oferită de 
personalul autorității nu aduce atingere și 
este fără caracter de angajament în ceea ce 
privește evaluarea ulterioară a cererilor de 
autorizare de către grupurile științifice.

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității oferă 
consultanță cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii de 
autorizare. Autoritatea oferă, de 
asemenea, reuniuni anterioare depunerii 
cererii cu personalul EFSA sau cu experți 
științifici care nu sunt implicați în
evaluarea relevantă a produsului pentru a 
discuta informațiile necesare pentru 
susținerea unei cereri, inclusiv testele, 
studiile și trialurile clinice necesare, 
acordând prioritate IMM-urilor. 
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Consultanța oferită de personalul autorității 
nu aduce atingere și este fără caracter de 
angajament în ceea ce privește evaluarea 
ulterioară a cererilor de autorizare de către 
grupurile științifice.

Or. en

Amendamentul 277
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității oferă 
consultanță cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii de 
autorizare. Consultanța oferită de 
personalul autorității nu aduce atingere și 
este fără caracter de angajament în ceea ce 
privește evaluarea ulterioară a cererilor de 
autorizare de către grupurile științifice.

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității oferă 
consultanță cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii de 
autorizare. Consultanța oferită de 
personalul autorității nu aduce atingere și 
este fără caracter de angajament în ceea ce 
privește evaluarea ulterioară a cererilor de 
autorizare de către grupurile științifice. 
Consultanța ar trebui să faciliteze 
înțelegerea cerințelor studiilor care 
urmează a fi desfășurate și să servească la 
stabilirea unor orientări privind criteriile 
de aplicat în studiile în care protocoalele 
internaționale lipsesc sau nu sunt 
adecvate cazului specific.

Or. en

Justificare

Costurile studiilor efectuate de potențialii solicitanți sunt ridicate și, în funcție de natura 
studiului, acestea ar putea ajunge la milioane de euro. Este important să existe un schimb cu 
autoritatea și, în special, cu personalul care va coordona și va supraveghea activitatea 
experților științifici. Acest lucru ar garanta că rezultatul studiilor ar corespunde scopului 
evaluării științifice. În plus, în anumite cazuri, este necesar să se identifice criteriile relevante 
convenite înainte de a începe studiile.
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Amendamentul 278
Simona Bonafè

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității oferă 
consultanță cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii de 
autorizare. Consultanța oferită de 
personalul autorității nu aduce atingere și 
este fără caracter de angajament în ceea ce 
privește evaluarea ulterioară a cererilor de 
autorizare de către grupurile științifice.

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității oferă 
consultanță cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii de 
autorizare. Consultanța oferită de 
personalul autorității nu aduce atingere și 
este fără caracter de angajament în ceea ce 
privește evaluarea ulterioară a cererilor de 
autorizare de către grupurile științifice. 
Consultanța ar trebui să faciliteze 
înțelegerea cerinței studiilor care urmează 
a fi desfășurate și să servească la 
stabilirea unor orientări privind criteriile 
de aplicat în studiile în care protocoalele 
internaționale lipsesc sau nu sunt 
adecvate cazului specific.

Or. en

Amendamentul 279
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității oferă 
consultanță cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii de 

La cererea unui potențial solicitant de 
autorizare în domeniul legislației 
alimentare, personalul autorității oferă 
consultanță cu privire la dispozițiile 
relevante și conținutul necesar al cererii de 
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autorizare. Consultanța oferită de 
personalul autorității nu aduce atingere și 
este fără caracter de angajament în ceea ce 
privește evaluarea ulterioară a cererilor de 
autorizare de către grupurile științifice.

autorizare. Consultanța oferită de 
personalul autorității nu aduce atingere și 
este fără caracter de angajament în ceea ce 
privește evaluarea ulterioară a cererilor de 
autorizare de către grupurile științifice. 
Pentru a asigura transparența acestui 
proces, consultanța ar trebui să fie făcută 
publică.

Or. en

Justificare

Pentru a fi în conformitate cu spiritul considerentului 17 al propunerii.

Amendamentul 280
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 a – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consultanța oferită de personalul 
autorității este publicată pe site-ul 
autorității. Aceasta nu aduce atingere și 
este fără caracter de angajament în ceea 
ce privește evaluarea ulterioară a 
cererilor de autorizare de către grupurile 
științifice.

Or. en

Amendamentul 281
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 a – alineatul 1 a (nou)



PE627.781v01-00 146/154 AM\1162805RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 36 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia evaluează impactul acestui 
articol asupra funcționării autorității. O 
atenție deosebită este acordată volumului 
de muncă suplimentar și mobilizării 
personalului și dacă aceasta a dus la orice 
schimbare în alocarea resurselor 
autorității, în detrimentul activităților de 
interes public.

Or. en

Amendamentul 282
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin prezentul regulament se 
instituie un registru al Uniunii conținând 
studiile comandate de către solicitanți în 
vederea obținerii unei autorizații în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii. Operatorii economici notifică fără 
întârziere autorității obiectul oricărui 
studiu comandat în vederea sprijinirii unei 
cereri viitoare pentru o autorizație în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii. Registrul este gestionat de către 
autoritate.

1. Prin prezentul regulament se 
instituie un registru al Uniunii conținând 
studiile comandate de către solicitanți care 
urmăresc să obțină o autorizație sau o 
reînnoire în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. Operatorii economici 
notifică fără întârziere autorității obiectul 
tuturor studiilor și termenii de referință ai 
cercetărilor comandate în cadrul UE și în 
afara acesteia în vederea sprijinirii unei 
cereri viitoare pentru o autorizație sau o 
reînnoire în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. Registrul este 
gestionat de către autoritate.

Or. en

Amendamentul 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin prezentul regulament se 
instituie un registru al Uniunii conținând 
studiile comandate de către solicitanți în 
vederea obținerii unei autorizații în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii. Operatorii economici notifică fără 
întârziere autorității obiectul oricărui studiu 
comandat în vederea sprijinirii unei cereri 
viitoare pentru o autorizație în conformitate 
cu legislația alimentară a Uniunii. Registrul 
este gestionat de către autoritate.

1. Prin prezentul regulament se 
instituie un registru al Uniunii conținând 
studiile comandate de către solicitanți care 
urmăresc să obțină o autorizație sau o 
reînnoire în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. Operatorii economici 
notifică fără întârziere autorității obiectul 
oricărui studiu comandat în cadrul UE și 
în afara acesteia în vederea sprijinirii unei 
cereri viitoare pentru o autorizație sau o 
reînnoire în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. Registrul este 
gestionat de către autoritate.

Or. en

Amendamentul 284
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin prezentul regulament se 
instituie un registru al Uniunii conținând 
studiile comandate de către solicitanți în 
vederea obținerii unei autorizații în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii. Operatorii economici notifică fără 
întârziere autorității obiectul oricărui studiu 
comandat în vederea sprijinirii unei cereri 
viitoare pentru o autorizație în conformitate 
cu legislația alimentară a Uniunii. Registrul 
este gestionat de către autoritate.

1. Prin prezentul regulament se 
instituie un registru al Uniunii conținând 
studiile comandate de către solicitanți în 
vederea obținerii unei autorizații în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii. Operatorii economici notifică fără 
întârziere autorității obiectul și aspectele 
principale de cercetare ale oricărui studiu 
comandat în vederea sprijinirii unei cereri 
viitoare pentru o autorizație în conformitate 
cu legislația alimentară a Uniunii. Registrul 
este gestionat de către autoritate.
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Or. en

Amendamentul 285
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prin prezentul regulament se 
instituie un registru al Uniunii conținând 
studiile comandate de către solicitanți în 
vederea obținerii unei autorizații în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii. Operatorii economici notifică fără 
întârziere autorității obiectul oricărui studiu 
comandat în vederea sprijinirii unei cereri
viitoare pentru o autorizație în conformitate 
cu legislația alimentară a Uniunii. Registrul 
este gestionat de către autoritate.

1. Prin prezentul regulament se 
instituie un registru al Uniunii conținând 
studiile comandate de către solicitanți în 
legătură cu o autorizație pe care urmăresc 
să o obțină în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii. Operatorii economici 
notifică fără întârziere autorității obiectul 
oricărui studiu în legătură cu o cerere
viitoare pentru o autorizație în conformitate 
cu legislația alimentară a Uniunii. Registrul 
este gestionat de către autoritate.

Or. en

Amendamentul 286
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Obligația de notificare prevăzută la 
alineatul (1) se aplică, de asemenea, 
laboratoarelor Uniunii care efectuează 
respectivele studii.

2. Obligația de notificare prevăzută la 
alineatul (1) se aplică, de asemenea,
oricărei instituții care efectuează studiile, 
inclusiv laboratoare, institute sau 
universități.

Or. en
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Amendamentul 287
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Datele unui test comandat, dar 
neînregistrat, nu se utilizează la evaluarea 
riscurilor.

Or. en

Justificare

Dispoziție care garantează faptul că solicitanții nu vor face o alegere preferențială a 
rezultatelor convenabile pentru ei, ci că toate vor fi făcute cunoscute și disponibile, 
permițând o evaluare completă.

Amendamentul 288
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Obiectul cererii nu este autorizat 
decât dacă au fost prezentate toate datele 
provenite din toate studiile înregistrate.

Or. en

Amendamentul 289
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Informațiile notificate sunt făcute 
publice doar în cazul în care a fost primită 
o cerere corespunzătoare de autorizare și
după ce autoritatea a decis cu privire la 
divulgarea studiilor însoțitoare în 
conformitate cu articolul 38 și cu articolele 
39 - 39f.

3. Informațiile notificate sunt făcute 
publice într-un mod structurat, pe o 
pagină dedicată a site-ului agenției, într-
un registru public al studiilor
corespunzătoare cererii de autorizare 
primite și imediat după ce autoritatea a 
decis cu privire la divulgarea studiilor 
însoțitoare în conformitate cu articolul 38 
și cu articolele 39 - 39f. Publicarea 
include întotdeauna numele autorilor 
studiilor, cu excepția persoanelor fizice 
implicate în testele efectuate pe animale 
vertebrate. Informațiile notificate sunt 
făcute publice într-un mod structurat, pe 
o pagină dedicată a site-ului agenției, 
într-un registru public al studiilor 
corespunzătoare cererii de autorizare 
primite și imediat după ce autoritatea a 
decis cu privire la divulgarea studiilor 
însoțitoare în conformitate cu articolul 38 
și cu articolele 39-39f. Publicarea include 
întotdeauna numele autorilor studiilor, cu 
excepția persoanelor fizice implicate în 
testarea pe animale vertebrate.

Or. en

Justificare

Recomandarea Ombudsmanului European: Aceasta le permite colegilor cercetători să 
reproducă experimentele și publicului să verifice dacă ar putea exista conflicte de interese.

Amendamentul 290
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Informațiile notificate sunt făcute 
publice doar în cazul în care a fost primită 

3. Informațiile notificate sunt făcute 
publice doar în cazul în care a fost primită 
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o cerere corespunzătoare de autorizare și 
după ce autoritatea a decis cu privire la 
divulgarea studiilor însoțitoare în 
conformitate cu articolul 38 și cu 
articolele 39 - 39f.

o cerere corespunzătoare de autorizare.

Or. en

Amendamentul 291
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Informațiile notificate sunt făcute 
publice doar în cazul în care a fost primită 
o cerere corespunzătoare de autorizare și 
după ce autoritatea a decis cu privire la 
divulgarea studiilor însoțitoare în 
conformitate cu articolul 38 și cu articolele 
39 - 39f.

3. Informațiile notificate sunt făcute 
publice doar în cazul în care a fost primită 
o cerere corespunzătoare de autorizare și 
după ce autoritatea a decis cu privire la 
divulgarea studiilor însoțitoare și a 
publicat proiectul său de aviz științific în 
conformitate cu articolul 38 și cu articolele 
39 - 39f.

Or. en

Amendamentul 292
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care autoritatea solicită 
și primește date suplimentare din partea 
unui solicitant, aceste date, marcate ca 
atare, sunt adăugate în registrul Uniunii 
și puse la dispoziția publicului.
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Or. en

Justificare

Această dispoziție a fost adăugată la recomandarea Ombudsmanului, pentru a evita orice 
percepție publică că dosarul ar fi incomplet.

Amendamentul 293
Anja Hazekamp

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritatea stabilește în 
regulamentul său intern măsuri practice 
pentru aplicarea obligațiilor de notificare 
prevăzute la alineatele (1) și (2), inclusiv 
consecințele nerespectării obligației de 
notificare. Cu toate acestea, dispozițiile 
respective trebuie să fie în conformitate cu 
prezentul regulament și cu alte acte 
legislative ale Uniunii în domeniul 
alimentar.

4. Autoritatea stabilește în 
regulamentul său intern măsuri practice 
pentru aplicarea obligațiilor de notificare 
prevăzute la alineatele (1) și (2), inclusiv 
consecințele nerespectării obligației de 
notificare. Cu toate acestea, dispozițiile 
respective trebuie să fie în conformitate cu 
prezentul regulament și cu alte acte 
legislative ale Uniunii în domeniul 
alimentar. În vederea obținerii unei 
autorizații în conformitate cu legislația 
alimentară a Uniunii, operatorii 
economici se pot baza numai pe studii pe 
care aceștia și laboratoarele Uniunii le-au 
notificat în mod corespunzător autorității.

Or. en

Amendamentul 294
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Autoritatea stabilește în 4. Autoritatea stabilește în 
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regulamentul său intern măsuri practice 
pentru aplicarea obligațiilor de notificare 
prevăzute la alineatele (1) și (2), inclusiv 
consecințele nerespectării obligației de 
notificare. Cu toate acestea, dispozițiile 
respective trebuie să fie în conformitate cu 
prezentul regulament și cu alte acte 
legislative ale Uniunii în domeniul 
alimentar.

regulamentul său intern măsuri practice 
pentru aplicarea normelor de transparență 
prevăzute la alineatele (1) și (2). Cu toate 
acestea, dispozițiile respective trebuie să 
fie în conformitate cu prezentul regulament
și cu alte acte legislative ale Uniunii în 
domeniul alimentar.

Or. en

Justificare

Consecințele nerespectării obligației de notificare nu ar trebui lăsate în seama normelor 
interne. Ar trebui să fie reglementate în legea de bază (a se vedea amendamentul de mai jos).

Amendamentul 295
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Comisia stabilește în cadrul unui 
act delegat sancțiuni pentru încălcarea 
obligației de notificare.

Or. en

Amendamentul 296
Martin Häusling

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 32 b – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Nerespectarea obligației de 
notificare duce la respingerea autorizației 
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urmărite.

Or. en

Justificare

Nerespectarea cerințelor formale prevăzute în regulament ar trebui, în mod normal, să 
conducă la respingerea autorizației urmărite de solicitant.
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