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5.12.2018 A8-0417/132 

Amendamentul  132 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Propunere de regulament 

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. 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. 

Or. en 

Justificare 

Publicarea informațiilor la momentul publicării avizului științific al autorității ia în 

considerare atât accesul publicului, cât și protecția investițiilor și a drepturilor de 

proprietate intelectuală. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Amendamentul  133 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 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 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Amendamentul  134 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 

Articolul 38 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) datele științifice, studiile și alte 

informații care vin în sprijinul cererilor 

de autorizare în conformitate cu legislația 

alimentară a Uniunii, inclusiv 

informațiile suplimentare furnizate de 

solicitanți, precum și alte date și 

informații științifice care vin în sprijinul 

cererilor adresate de Parlamentul 

European, Comisie și statele membre în 

vederea elaborării de documente 

științifice, inclusiv avizele științifice, 

ținând seama de necesitatea de a proteja 

confidențialitatea informațiilor și 

protecția datelor cu caracter personal în 

conformitate cu articolele 39 - 39f. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Este necesară o structurare mai bună a articolului. Raportoarea face o distincție între (a) 

informațiile care trebuie  publicate imediat și (b) informațiile care trebuie publicate doar în 

momentul adoptării avizului științific al EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Amendamentul  135 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 

Articolul 38 – alineatul 1 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) informațiile pe care se bazează 

documentele sale științifice, inclusiv 

avizele științifice, luând în considerare 

protecția datelor confidențiale și a datelor 

cu caracter personal în conformitate cu 

articolele 39-39f; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Este necesară o structurare mai bună a articolului. Raportoarea face o distincție între (a) 

informațiile care trebuie  publicate imediat și (b) informațiile care trebuie publicate doar în 

momentul adoptării avizului științific al EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Amendamentul  136 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 

Articolul 38 – alineatul 1 – litera i 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) consultanța oferită de autoritate 

potențialilor solicitanți în etapa prealabilă 

depunerii cererii în conformitate cu 

articolele 32a și 32c. 

eliminat  

Or. en 

Justificare 

Este necesară o structurare mai bună a articolului. Raportoarea face o distincție între (a) 

informațiile care trebuie  publicate imediat și (b) informațiile care trebuie publicate doar în 

momentul adoptării avizului științific al EFSA.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Amendamentul  137 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 

Articolul 38 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Se inserează următorul articol 

38a: 

 „Articolul 38a 

 În conformitate cu orientările EFSA 

privind consultările, care vizează sporirea 

transparenței în procesul de evaluare a 

riscurilor, Autoritatea parcurge o 

procedură alcătuită din trei etape. Mai 

întâi, aceasta publică un proiect de aviz 

științific. 

 Concomitent cu publicarea proiectului de 

aviz științific, autoritatea publică 

următoarele informații: 

 (a) datele științifice, studiile și alte 

informații care vin în sprijinul cererilor 

de autorizare în conformitate cu legislația 

alimentară a Uniunii, inclusiv 

informațiile suplimentare furnizate de 

solicitanți, precum și alte date și 

informații științifice care vin în sprijinul 

cererilor adresate de Parlamentul 

European, Comisie și statele membre în 

vederea elaborării unui aviz științific, 

ținând seama de necesitatea de a proteja 

confidențialitatea informațiilor și 

protecția datelor cu caracter personal în 
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conformitate cu articolele 39 - 39f; 

 (b)  cererea integrală, luând în 

considerare protecția datelor confidențiale 

și a datelor cu caracter personal în 

conformitate cu articolele 39 - 39f; 

 (c)  informațiile pe care se bazează 

documentele sale științifice, inclusiv 

avizele științifice, luând în considerare 

protecția datelor confidențiale și a datelor 

cu caracter personal în conformitate cu 

articolele 39-39f; 

 (d)  informațiile privind consultările pe 

care autoritatea le-a realizat cu 

solicitanții, în concordanță cu articolele 

32a și 32c anterior depunerii cererilor de 

către aceștia. 

 După publicarea proiectului său de aviz, 

în termen de șase săptămâni, autoritatea 

se consultă cu părțile interesate și cu 

publicul cu privire la studiile care vin în 

sprijinul cererilor de autorizare, pentru a 

identifica dacă sunt disponibile alte date 

sau studii științifice pertinente referitoare 

la subiectul cererii de autorizare. 

Rezultatele consultării, inclusiv 

observațiile furnizate de părțile interesate, 

sunt publicate într-un raport tehnic care 

este anexat avizului științific final al 

autorității. În avizul său științific final, 

autoritatea indică modul în care au fost 

tratate observațiile părților interesate.” 

Or. en 

Justificare 

Autorul introduce o abordare în trei etape pentru a îmbunătăți transparența procedurii de 

evaluare a riscurilor pe baza orientărilor privind consultările EFSA pe care autoritatea le 

utilizează deja pentru substanțele care nu fac obiectul unui proceduri oficiale de autorizare 

(de exemplu, aspartam, bisfenol A, cafeină). Utilizarea acestei metode asigură un bun 

echilibru între necesitatea de a proteja interesele comerciale ale solicitanților și necesitatea 

de a spori transparența, vizibilitatea și deschiderea procedurii de evaluare a riscurilor 

științifice către părțile interesate. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Amendamentul  138 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 

Articolul 39 b – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a)  face publică fără întârziere 

versiunea neconfidențială, astfel cum a 

fost transmisă de solicitant;  

eliminat  

Or. en 

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 concurenților la informații despre produse sau procese de 

fabricație inovatoare. În plus, există și riscul amestecului politic în procesul de evaluare a 

riscurilor. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Amendamentul  139 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 

Articolul 39 b – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) informează în scris solicitantul în 

legătură cu intenția sa de a divulga 

informațiile și motivele care au stat la baza 

acesteia, înainte ca autoritatea să ia o 

decizie oficială cu privire la cererea de 

confidențialitate. În cazul în care 

solicitantul nu este de acord cu evaluarea 

autorității, acesta își poate exprima 

punctele de vedere sau poate să își retragă 

cererea în termen de două săptămâni de la 

data la care a fost notificat cu privire la 

poziția autorității. 

(c) informează în scris solicitantul în 

legătură cu intenția sa de a divulga 

informațiile și motivele care au stat la baza 

acesteia, înainte ca autoritatea să ia o 

decizie oficială cu privire la cererea de 

confidențialitate. În cazul în care 

solicitantul nu este de acord cu evaluarea 

autorității, acesta își poate exprima 

punctele de vedere sau poate să își retragă 

cererea în termen de o lună de la data la 

care a fost notificat cu privire la poziția 

autorității; 

Or. en 

Justificare 

Într-un astfel de caz, solicitanții trebuie să se asigure mai întâi din punct de vedere juridic de 

faptul că eventuala divulgare a datelor nu aduce atingere unor secrete comerciale sensibile. 

Mai ales IMM-urile, care nu dispun de un serviciu juridic propriu, au nevoie de mai mult 

timp pentru aceasta. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Amendamentul  140 

Renate Sommer 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 

Articolul 39 b – alineatul 1 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) face publică orice date și informații 

suplimentare pentru care cererea de 

confidențialitate nu a fost acceptată ca 

fiind justificată, nu mai devreme de două 

săptămâni de la notificarea solicitantului 

cu privire la decizia sa, în conformitate cu 

litera (d). 

(e) publică date și informații 

referitoare la cerere numai după ce a fost 

luată o decizie finală cu privire la cererea 

de confidențialitate în conformitate cu 

prezentul articol și după ce autoritatea a 

publicat proiectul său de aviz științific în 

conformitate cu articolul 38. Dacă un 

solicitant își retrage cererea de autorizare 

conform articolului 39c deoarece 

consideră că publicarea de informații 

planificată de autoritate este prea extinsă, 

autoritatea, Comisia și statele membre nu 

fac publice nicio informație privind 

cererea de autorizare. 

Or. en 

Justificare 

Datele și studiile științifice, precum și orice alte informații care vin în sprijinul cererilor de 

autorizare ar trebui publicate doar după ce autoritatea și-a publicat propriul proiect de aviz 

științific în conformitate cu articolul 38. 

 

 


