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6.12.2018 A8-0417/158 

Amendamentul  158 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

 

Propunere de regulament 

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 

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. 

(21) Studiile, inclusiv testele, depuse de 

către operatorii economici în sprijinul 

cererilor de autorizare în temeiul legislației 

alimentare sectoriale a Uniunii ar trebui să 

fie bazate pe literatură independentă, 

evaluată inter pares, sau să fie în 

conformitate cu standardele și principiile 

bunei practici de laborator (BPL), 
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 

controalele desfășurate de statele membre 

sau de state terțe, în colaborare cu 

Direcția pentru audituri și analize în 

materie de sănătate și alimentație a 

Comisiei, cu privire la punerea în aplicare 

a acestor principii de către laboratoarele 

care efectuează astfel de studii și teste în 

Uniune și în statele terțe vor fi verificate 

de către Comisie. 
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Or. en 

Justificare 

Acest amendament se bazează pe amendamentul 21 al raportului ENVI și adaptează 

formularea la articolul respectiv (AM 67: literatură „independentă, evaluată inter pares” în 

loc de „științifică deschisă”. 
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6.12.2018 A8-0417/159 

Amendamentul  159 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera -a (nouă) 

Regulamentul (UE) 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. 
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6.12.2018 A8-0417/160 

Amendamentul  160 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 178/2002 – Articolul 32 ea (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) Se introduce următorul articol 32ea: 

 „Articolul 32ea 

 Testarea siguranței 

 Testarea siguranței produselor care țin de 

competența EFSA se bazează pe un set de 

teste obligatorii definite de Autoritate. 

Eventualele studii bazate pe așa-numita 

bună practică de laborator trebuie 

completate și verificate prin intermediul 

altor cercetări independente.” 

Or. en 

Justificare 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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6.12.2018 A8-0417/161 

Amendamentul  161 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Regulamentul (UE) nr. 178/2002 – Articolul 32e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere obligației 

solicitanților unei autorizații în 

conformitate cu legislația alimentară de a 

demonstra siguranța unui produs supus 

unui sistem de autorizare, Comisia, în 

situații excepționale, poate solicita 

autorității să comande studii științifice cu 

scopul de a verifica dovezile utilizate în 

procesul de evaluare a riscurilor. Studiile 

comandate pot avea un domeniu de 

aplicare mai larg decât dovezile care fac 

obiectul verificării.; 

Fără a aduce atingere obligației 

solicitanților unei autorizații în 

conformitate cu legislația alimentară de a 

demonstra siguranța unui produs supus 

unui sistem de autorizare, în eventualitatea 

unor constatări științifice divergente, 

Comisia poate solicita autorității să 

comande studii științifice cu scopul de a 

verifica dovezile utilizate în procesul de 

evaluare a riscurilor. Studiile comandate 

pot avea un domeniu de aplicare mai larg 

decât dovezile care fac obiectul verificării 

din procesul de evaluare a riscurilor. 

Studiile de verificare sunt finanțate prin 

contribuțiile solicitanților la un fond 

comun. Comisia adoptă un act delegat în 

conformitate cu articolul 57a pentru a 

stabili metodologia de gestionare a acestui 

fond. 

Or. en 

Justificare 

This amendment builds on amendment 69 of the ENVI report, and adds the last two sentences. 

Public money should not be spent to assess products/ substances the authorisation of which 

will bring profits to applicants. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Amendamentul  162 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 178/2002 – Articolul 38 – alineatul 1 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Elementele menționate la primul paragraf 

se publică într-o secțiune specială de pe 

site-ul internet al autorității. Secțiunea 

respectivă se pune la dispoziția publicului 

și este ușor accesibilă. Elementele în cauză 

trebuie să fie disponibile pentru descărcare, 

imprimare și căutare în format electronic.”, 

Elementele menționate la primul paragraf 

se publică într-o secțiune specială de pe 

site-ul internet al autorității. Secțiunea 

respectivă se pune la dispoziția publicului 

și este ușor accesibilă cu condiția unor 

angajamente clare înregistrate electronic 

de persoanele care o accesează și cu 

condiția aplicării unor măsuri și sancțiuni 

eficace, proporționale și disuasive 

împotriva oricărei utilizări comerciale. 

Elementele în cauză trebuie să fie 

disponibile pentru descărcare, imprimare 

cu filigran pentru trasabilitate și căutare 

în format electronic, care să poată fi citit 

automat. Măsurile respective se 

concentrează asupra utilizării comerciale 

a documentelor și asupra prezentării 

acestora. Astfel de măsuri sunt concepute 

pentru a asigura protecția eficientă 

împotriva utilizării comerciale a 

elementelor menționate la primul 

paragraf atât în interiorul Uniunii, cât și 

în țările terțe. Utilizarea în scopuri de 

cercetare academică și în alte scopuri de 

cercetare necomercială este permisă în 

totalitate. 

Or. en 
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Justificare 

Acest amendament se bazează pe amendamentul 78, astfel cum a fost adoptat de Comisia 

ENVI, și adaugă ultima teză. Trebuie clarificat faptul că cercetarea științifică nu intră în 

categoria „uzului comercial” și că oamenii de știință pot utiliza datele în mod liber în cadrul 

activității lor. 
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6.12.2018 A8-0417/163 

Amendamentul  163 

Martin Häusling 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 178/2002 – Articolul 38 – alineatul 1 a – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Divulgarea către public a informațiilor 

menționate la alineatul (1) litera (c) nu este 

considerată ca o permisiune sau autorizare 

explicită sau implicită ca datele și 

informațiile relevante și conținutul lor să 

fie utilizate, reproduse sau exploatate în alt 

mod, iar utilizarea acestora de către terți nu 

angajează răspunderea Uniunii Europene.” 

Divulgarea către public a informațiilor 

menționate la alineatul (1) litera (c) nu este 

considerată ca o permisiune sau autorizare 

explicită sau implicită ca datele și 

informațiile relevante și conținutul lor să 

fie utilizate în scop comercial, reproduse 

sau exploatate în alt mod în scopuri 

comerciale. Pentru a evita orice îndoială, 

informațiile publicate pot fi utilizate în 

scopul examinării publice și academice a 

rezultatelor, inclusiv pentru o mai bună 

înțelegere a potențialelor efecte adverse 

asupra sănătății și mediului, iar utilizarea 

acestora de către terți nu angajează 

răspunderea Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Acest amendament se bazează pe AM 81 din raportul ENVI. Trebuie să se garanteze că 

utilizarea datelor nu este limitată atunci când nu este necesar; de aceea, se adaugă 

„academice” și se elimină „în acest scop”. Eliminarea cuvintelor „în acest scop” are 

obiectivul de a clarifica această prevedere și de a proteja UE de potențiale acțiuni în justiție 

costisitoare; nu trebuie să existe niciun dubiu referitor la faptul că UE nu își asumă 

răspunderea în cazul utilizării de către terți (indiferent de tipul de utilizare). Formularea 

actuală lasă să se înțeleagă că răspunderea UE ar putea fi angajată în cazul unei utilizări în 

scop comercial. 

 


