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5.12.2018 A8-0417/141 

Amendamentul  141 

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 6 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 

Articolul 39 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Autoritatea poate accepta să ofere 

un tratament confidențial doar pentru 

următoarele informații, a căror divulgare ar 

putea fi considerată, alături de o 

justificare verificabilă, ca aducând un 

prejudiciu semnificativ intereselor în 

cauză: 

2. Autoritatea acceptă să ofere un 

tratament confidențial doar pentru 

următoarele informații, a căror divulgare se 

consideră că aduce un prejudiciu 

semnificativ intereselor în cauză, cu 

excepția cazului în care se dovedește 

contrariul: 

Or. en 

Justificare 

Propunerea Comisiei inversează sarcina probei pentru anumite informații esențiale care sunt 

recunoscute de mult timp ca fiind informații comerciale confidențiale („ICC”) în normele 

sectoriale ale UE care intră sub incidența legislației alimentare a Uniunii. Această 

modificare semnificativă nu este însoțită de o explicație. Inversarea este nejustificată și ar 

trebui corectată. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Amendamentul  142 

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 d – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia și statele membre iau 

măsurile necesare pentru ca informațiile 

primite în temeiul legislației alimentare a 

Uniunii pentru care s-a solicitat un 

tratament confidențial nu sunt făcute 

publice până când decizia privind cererea 

de confidențialitate a fost luată de către 

autoritate și aceasta a rămas definitivă. 

Comisia și statele membre iau, de 

asemenea, măsurile necesare pentru ca 

informațiile pentru care a fost acceptat 

tratamentul confidențial de către autoritate 

să nu fie făcute publice. 

2. Comisia și statele membre iau 

măsurile necesare pentru ca informațiile 

primite în temeiul legislației alimentare a 

Uniunii pentru care s-a solicitat un 

tratament confidențial să nu fie făcute 

publice înainte ca decizia privind cererea 

de confidențialitate să fie luată de către 

autoritate și ca proiectul său de aviz 

științific să fie publicat în conformitate cu 

articolul 38. Comisia și statele membre 

iau, de asemenea, măsurile necesare pentru 

ca informațiile pentru care a fost acceptat 

tratamentul confidențial de către autoritate 

să nu fie făcute publice. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Amendamentul  143 

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 e – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor 

de la alineatul (1), divulgarea numelui și a 

adreselor persoanelor fizice implicate în 

testele efectuate pe animale vertebrate sau 

în obținerea informațiilor toxicologice sunt 

considerate ca afectând în mod 

semnificativ viața privată și integritatea 

acestor persoane fizice și nu sunt făcute 

publice, cu excepția cazului în care există 

un interes public superior. 

(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor 

de la alineatul (1), se consideră că 

divulgarea numelui și a adreselor 

persoanelor fizice implicate în testele 

efectuate pe animale vertebrate sau în 

obținerea informațiilor toxicologice 

afectează în mod semnificativ viața privată 

și integritatea acestor persoane fizice și nu 

sunt făcute publice. 

Or. en 

Justificare 

Pasajul ar trebui eliminat, deoarece termenul „interes public superior” nu este definit. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Amendamentul  144 

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 6 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 

Articolul 39  – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Lista informațiilor menționate la 

alineatul (2) nu aduce atingere niciunui act 

legislativ al Uniunii din domeniul 

alimentar. 

3. Lista informațiilor menționate la 

alineatul (2) nu împiedică depunerea unei 

cereri privind tratamentul confidențial 

pentru alte informații care nu fac obiectul 

prezumției de confidențialitate la care se 

face referire în alineatul respectiv     și nu 

aduce atingere niciunui act legislativ al 

Uniunii din domeniul alimentar. 

Or. en 

Justificare 

Propunerea Comisiei reduce informațiile pentru care se poate solicita un tratament 

confidențial la o listă exhaustivă de informații. Consecința este că deciziile luate de EFSA cu 

privire la divulgare nu mai pot lua în considerare circumstanțele individuale ale fiecărui caz. 

Prin urmare, acest lucru este în totală contradicție cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 

privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale 

Comisiei, care se aplică și documentelor deținute de EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Amendamentul  145 

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 2 – paragraful 1 – punctul 4 

Directiva 2001/18/CE 

Articolul 28  – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul în care este consultat 

comitetul științific relevant în conformitate 

cu alineatul (1), acesta trebuie să facă 

publice notificarea/cererea, informațiile 

justificative relevante și informațiile 

suplimentare furnizate de 

notificator/solicitant, precum și avizele sale 

științifice, în conformitate cu articolul 38 și 

articolele 39 - 39f din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002, care se aplică mutatis 

mutandis, și cu articolul 25 din prezenta 

directivă. 

4. În cazul în care este consultat 

comitetul științific relevant în conformitate 

cu alineatul (1), acesta trebuie să facă 

publice notificarea/cererea, informațiile 

justificative relevante și informațiile 

suplimentare furnizate de 

notificator/solicitant, concomitent cu 

proiectele sale de avize științifice, în 

conformitate cu articolul 38 și articolele 39 

- 39f din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, 

care se aplică mutatis mutandis, și cu 

articolul 25 din prezenta directivă. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Amendamentul  146 

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 3 – paragraful 1 – punctul 9 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 

Articolul 29  – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritatea face publică cererea de 

autorizare, informațiile justificative 

relevante și orice informații suplimentare 

furnizate de solicitant, precum și avizele 

sale științifice și avizele emise de 

autoritățile competente menționate la 

articolul 4 din Directiva 2001/18/CE, în 

conformitate cu articolul 38, articolele 39 - 

39f și cu articolul 40 din Regulamentul 

(CE) nr. 178/2002 și ținând seama de 

articolul 30 din prezentul regulament. 

1. Autoritatea face publică cererea de 

autorizare, informațiile justificative 

relevante și orice informații suplimentare 

furnizate de solicitant, precum și avizele 

sale științifice și avizele emise de 

autoritățile competente menționate la 

articolul 4 din Directiva 2001/18/CE, 

concomitent cu proiectul său de aviz 

științific, în conformitate cu articolul 38, 

articolele 39 - 39f și cu articolul 40 din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și ținând 

seama de articolul 30 din prezentul 

regulament. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Amendamentul  147 

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 4 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) garantează accesul publicului la 

cerere și la orice alte informații furnizate 

de solicitant, în conformitate cu 

articolul 18.; 

(c) garantează accesul publicului la 

cerere și la orice alte informații furnizate 

de solicitant, concomitent cu publicarea 

de către Autoritate a proiectului său de 

aviz științific, în conformitate cu 

articolul 18. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Amendamentul  148 

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 4 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 

Articolul 18  – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritatea face publică cererea de 

autorizare, informațiile justificative 

relevante și orice informații suplimentare 

furnizate de solicitant, precum și avizele 

sale științifice, în conformitate cu 

articolul 38, articolele 39 - 39f și 

articolul 40 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002, care se aplică mutatis 

mutandis. 

1. Autoritatea face publică cererea de 

autorizare, informațiile justificative 

relevante și orice informații suplimentare 

furnizate de solicitant, concomitent cu 

proiectele sale de avize științifice, în 

conformitate cu articolul 38, articolele 39 - 

39f și articolul 40 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002, care se aplică mutatis 

mutandis. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Amendamentul  149 

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 5 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) garantează accesul publicului la 

cerere, la informațiile justificative 

relevante și la orice alte informații 

suplimentare furnizate de solicitant, în 

conformitate cu articolele 14 și 15.; 

(ii) garantează accesul publicului la 

cerere, la informațiile justificative 

relevante și la orice alte informații 

suplimentare furnizate de solicitant, atunci 

când își publică proiectul de aviz științific, 

în conformitate cu articolele 14 și 15.”; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Amendamentul  150 

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 5 – paragraful 1 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 

Articolul 14  – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Autoritatea face publică cererea de 

autorizare, informațiile justificative 

relevante și orice informații suplimentare 

furnizate de solicitant, precum și avizele 

sale științifice, în conformitate cu 

articolul 38, articolele 39 - 39f și cu 

articolul 40 din Regulamentul (CE) 

nr. 178/2002. 

1. Autoritatea face publică cererea de 

autorizare, informațiile justificative 

relevante și orice informații suplimentare 

furnizate de solicitant, concomitent cu 

proiectele sale de avize științifice, în 

conformitate cu articolul 38, articolele 39 - 

39f și cu articolul 40 din Regulamentul 

(CE) nr. 178/2002. 

Or. en 

 

 


