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AVIZ

al Comisiei pentru pescuit

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a 
riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE 
[privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului 
(CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate 
genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana 
animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a 
Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în 
contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 
[privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele 
alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 
[privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind 
alimentele noi].
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul:

- consideră că este esențial pentru cetățenii europeni ca siguranța produselor alimentare 
introduse pe piață să fie garantată și ca aceste produse să respecte standarde ridicate de 
siguranță;

- subliniază importanța Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), în 
special în ceea ce privește consilierea științifică acordată Comisiei, Parlamentului și statelor 
membre;

- consideră că este binevenită propunerea Comisiei menită să actualizeze Regulamentul 
privind legislația alimentară generală (LAG), în special în ceea ce privește clarificarea 
normelor privind transparența în cadrul evaluării riscurilor și consolidarea garantării 
fiabilității, obiectivității și independenței studiilor utilizate în evaluările realizate de EFSA;

- consideră că trebuie create condiții pentru ca cetățenii europeni să aibă încredere 
deplină în agențiile și autoritățile Uniunii, cum ar fi EFSA, și că această încredere poate fi 
câștigată și menținută numai cu ajutorul unor norme și metodologii transparente și clare;

- subliniază că este necesară consolidarea capacității EFSA pentru a putea ajunge la un 
nivel înalt de cunoștințe științifice de specialitate în diferitele domenii ale activității sale; 

- susține că, la diferite niveluri și, de asemenea, la acest nivel, este necesar ca deciziile 
să fie luate pe baza celor mai bune cunoștințe științifice disponibile și consideră că este 
importantă mărirea capacității EFSA cu oameni de știință recunoscuți care să facă parte din 
grupurile sale științifice;

- subliniază că numai o strategie de comunicare a riscurilor cuprinzătoare și eficace, 
care să implice toate părțile pe durata întregului proces de analiză a riscurilor și să mențină un 
dialog deschis, permite realizarea cu rapiditate a unei analize a riscurilor;

- își arată îngrijorarea cu privire la faptul că pescuitul și, în special, acvacultura nu sunt 
menționate în prezenta propunere de regulament și reamintește că produsele pescărești 
reprezintă una dintre cele mai importante și mai sănătoase surse de proteine animale și că 
Uniunea Europeană este cea mai mare piață și cel mai mare consumator din lume de astfel de 
alimente, importând în prezent 68 % din aceste produse din țări terțe;

- reamintește importanța deosebită a produselor pescărești ca sursă de hrană, acestea 
fiind subiectul unui aviz științific intitulat „Food from the Oceans” („Hrană din oceane”), 
prezentat Comisiei Europene de Grupul la nivel înalt de consiliere științifică în noiembrie 
2017.



PE625.411v02-00 4/9 AD\1165080RO.docx

RO

AMENDAMENTE

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Niciun OMG nu ar trebui 
diseminat deliberat în mediu sau introdus 
pe piață, ca produs sau în produse, 
încălcându-se principiul precauției sau 
atunci când nu există cunoștințe științifice 
cu privire la consecințele pe care le poate 
avea în fiecare domeniu în cauză (mediu, 
sănătate, biodiversitate etc.).

Amendamentul 2

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 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, precum și reprezentanți ai 
societății civile și ai industriei, prevăzând 
totodată faptul că reprezentanții respectivi 
ar trebui să aibă experiență în special în 
domeniul evaluării riscurilor.

Amendamentul 3
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 178/2002
Articolul 8 a – paragraful 1 – 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;

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) doi membri și membrii supleanți 
numiți de Comisie și care reprezintă 
Comisia, cu drept de vot.

a) doi membri și doi membri supleanți 
numiți de Comisie și care reprezintă 
Comisia, cu drept de vot.

Amendamentul 5

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.

Amendamentul 6

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) șase 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, unul din partea organizațiilor 
de pescuit și acvacultură, unul din partea 
industriei agrochimice și unul din partea 
industriei alimentare. 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.

Justificare

Preocupările producătorilor de OMG-uri și de produse fitosanitare, pe de o parte, și cele ale 
producătorilor de alimente și aditivi, pe de altă parte, sunt complet diferite. În mod similar, 
agricultura diferă de pescuit/acvacultură. Consiliul trebuie suplimentat cu un reprezentant al 
organizațiilor de pescuit și acvacultură. De aceea, consiliul de administrație ar trebui să aibă 
în componența sa doi reprezentanți ai industriei.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Experții Comisiei efectuează controale, 
inclusiv audituri, în scopul de a obține 
asigurarea că instalațiile de testare respectă 
standardele relevante pentru efectuarea 
studiilor și testelor prezentate autorității ca 

Experții Oficiului Alimentar și Veterinar 
(OAV) al Comisiei efectuează controale, 
inclusiv audituri, în scopul de a obține 
asigurarea că instalațiile de testare din 
Uniune și din țările terțe respectă 
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parte a unei cereri pentru o autorizație în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii. Aceste controale sunt organizate 
în cooperare cu autoritățile competente ale 
statelor membre.

standardele relevante pentru efectuarea 
studiilor și testelor prezentate autorității ca 
parte a unei cereri pentru o autorizație în 
conformitate cu legislația alimentară a 
Uniunii. Aceste controale sunt organizate 
în cooperare cu autoritățile competente ale 
statelor membre sau ale țărilor terțe în 
cauză.

Justificare

Oficiul Alimentar și Veterinar asigură sisteme de control eficiente și evaluează gradul de 
respectare a standardelor UE în Uniune și în țările terțe care exportă în UE. Acest lucru se 
realizează în principal prin inspecțiile pe care Oficiul Alimentar și Veterinar le efectuează în 
statele membre și în țările terțe care exportă în UE.

Amendamentul 8

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), divulgarea numelui și a 
adreselor persoanelor fizice implicate în 
teste 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.
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