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5.12.2018 A8-0417/132 

Poprawka  132 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(25)  Należy zatem proaktywnie 

zwiększyć przejrzystość procesu oceny 

ryzyka. Powinno się zapewnić publiczny 

dostęp do wszystkich danych naukowych 

i informacji na poparcie wniosków 

o udzielenie zezwolenia na podstawie 

prawa żywnościowego Unii oraz innych 

wniosków o uzyskanie wyników 

naukowych na jak najwcześniejszym 

etapie procesu oceny ryzyka. Jednak 

proces ten powinien pozostawać bez 

uszczerbku dla istniejących praw własności 

intelektualnej i dla wszelkich przepisów 

prawa żywnościowego Unii chroniących 

inwestycje dokonywane przez 

innowatorów w zakresie gromadzenia 

informacji i danych na poparcie 

odpowiednich wniosków o udzielenie 

zezwolenia.  

(25)  Należy zatem proaktywnie 

zwiększyć przejrzystość procesu oceny 

ryzyka. Powinno się zapewnić publiczny 

dostęp do wszystkich danych naukowych i 

informacji na poparcie wniosków o 

udzielenie zezwolenia na podstawie prawa 

żywnościowego Unii oraz innych 

wniosków o uzyskanie wyników 

naukowych. Jednak proces ten powinien 

pozostawać bez uszczerbku dla 

istniejących praw własności intelektualnej 

i dla wszelkich przepisów prawa 

żywnościowego Unii chroniących 

inwestycje dokonywane przez 

innowatorów w zakresie gromadzenia 

informacji i danych na poparcie 

odpowiednich wniosków o udzielenie 

zezwolenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Publikacja informacji w momencie publikacji opinii naukowej Urzędu uwzględnia zarówno 

publiczny dostęp, jak i ochronę inwestycji oraz własności intelektualnej. 
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5.12.2018 A8-0417/133 

Poprawka  133 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

Artykuł 32 b – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Informacje będące przedmiotem 

powiadomienia są podawane do 

wiadomości publicznej wyłącznie po 

wpłynięciu odnośnego wniosku 

o udzielenie zezwolenia i po podjęciu 

przez Urząd decyzji o ujawnieniu 

załączonych badań zgodnie z art. 38 oraz 

art. 39–39f. 

3. Informacje będące przedmiotem 

powiadomienia są podawane do 

wiadomości publicznej wyłącznie po 

wpłynięciu odnośnego wniosku o 

udzielenie zezwolenia i po podjęciu przez 

Urząd decyzji o ujawnieniu załączonych 

badań i po opublikowaniu przez Urząd 

projektu opinii naukowej zgodnie z art. 38 

oraz art. 39–39f. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Poprawka  134 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dane naukowe, badania i inne 

informacje na poparcie wniosków 

o udzielenie zezwolenia na podstawie 

prawa żywnościowego Unii, w tym 

uzupełniające informacje dostarczone 

przez wnioskodawców, jak również inne 

dane naukowe i informacje na poparcie 

wniosków o uzyskanie wyników 

naukowych, w tym opinii naukowej, 

złożonych przez Parlament Europejski, 

Komisję i państwa członkowskie, 

z uwzględnieniem ochrony danych 

poufnych i ochrony danych osobowych 

zgodnie z art. 39–39f; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuł musi mieć lepszą strukturę. Sprawozdawczyni dokonuje podziału na informacje, które 

wymagają natychmiastowej publikacji, oraz informacje, które należy opublikować dopiero w 

chwili przyjęcia opinii naukowej przez EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/135 

Poprawka  135 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) informacje, na których opierają się 

jego wyniki naukowe, w tym opinie 

naukowe, z uwzględnieniem ochrony 

danych poufnych i ochrony danych 

osobowych zgodnie z art. 39–39f; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuł musi mieć lepszą strukturę. Sprawozdawczyni dokonuje podziału na informacje, które 

wymagają natychmiastowej publikacji, oraz informacje, które należy opublikować dopiero w 

chwili przyjęcia opinii naukowej przez EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Poprawka  136 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

Artykuł 38 – ustęp 1 – litera i 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

i) porady udzielone przez Urząd 

potencjalnym wnioskodawcom na etapie 

poprzedzającym złożenie wniosku zgodnie 

z art. 32a i 32c. 

skreśla się  

Or. en 

Uzasadnienie 

Artykuł musi mieć lepszą strukturę. Sprawozdawczyni dokonuje podziału na informacje, które 

wymagają natychmiastowej publikacji, oraz informacje, które należy opublikować dopiero w 

chwili przyjęcia opinii naukowej przez EFSA.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Poprawka  137 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

Artykuł 38 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a) dodaje się art. 38a w brzmieniu: 

 „Artykuł 38a 

 Postępując według wytycznych EFSA 

dotyczących konsultacji, których celem 

jest zwiększenie przejrzystości oceny 

ryzyka, Urząd stosuje procedurę 

trzystopniową. W pierwszej kolejności 

publikuje projekt opinii naukowej. 

 Jednocześnie z publikacją projektu opinii 

naukowej Urząd podaje do wiadomości 

publicznej następujące informacje: 

 a) dane naukowe, badania i inne 

informacje na poparcie wniosków o 

udzielenie zezwolenia na podstawie prawa 

żywnościowego Unii, w tym informacje 

uzupełniające dostarczone przez 

wnioskodawców, jak również inne dane 

naukowe i informacje na poparcie 

wniosków o uzyskanie wyników 

naukowych, w tym opinii naukowej, 

złożonych przez Parlament Europejski, 

Komisję i państwa członkowskie, z 

uwzględnieniem ochrony danych 

poufnych i ochrony danych osobowych 

zgodnie z art. 39–39f; 

 b)  pełną dokumentację wniosku, z 

uwzględnieniem ochrony danych 
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poufnych i ochrony danych osobowych 

zgodnie z art. 39–39f; 

 c)  informacje, na których opierają się 

jego wyniki naukowe, w tym opinie 

naukowe, z uwzględnieniem ochrony 

danych poufnych i ochrony danych 

osobowych zgodnie z art. 39–39f; 

 d)  informacje na temat konsultacji 

przeprowadzonych przez Urząd z 

potencjalnymi wnioskodawcami na etapie 

poprzedzającym złożenie wniosku, zgodnie 

z art. 32a i 32c. 

 Po opublikowaniu projektu opinii Urząd 

w terminie sześciu tygodni przeprowadza 

konsultacje z zainteresowanymi stronami i 

opinią publiczną w odniesieniu do badań 

na poparcie wniosków o udzielenie 

zezwolenia w celu określenia, czy 

dostępne są inne istotne dane lub badania 

naukowe w zakresie kwestii objętej 

wnioskiem o udzielenie zezwolenia. 

Wyniki konsultacji, w tym uwagi 

zainteresowanych stron, są podawane do 

wiadomości publicznej w sprawozdaniu 

technicznym dołączonym do ostatecznej 

opinii naukowej Urzędu. W ostatecznej 

opinii naukowej Urząd przedstawia 

sposób uwzględnienia uwag 

zainteresowanych stron.”; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Autor wprowadza podejście trzystopniowe w celu zwiększenia przejrzystości procedury oceny 

ryzyka w oparciu o wytyczne w sprawie konsultacji EFSA, które Urząd wykorzystuje już w 

odniesieniu do substancji nieobjętych oficjalną procedurą składania wniosków (np. aspartam, 

BPA, kofeina). Zastosowanie tej metody zapewnia odpowiednią równowagę między potrzebą 

ochrony interesów handlowych wnioskodawców i koniecznością zwiększenia przejrzystości, 

widoczności i otwartości naukowej oceny ryzyka wobec zainteresowanych stron. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Poprawka  138 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

Artykuł 39b – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a)  niezwłocznie podaje do 

wiadomości publicznej wersję niemającą 

charakteru poufnego przedłożoną przez 

wnioskodawcę;  

skreśla się  

Or. en 

Uzasadnienie 

Dane naukowe i badania oraz wszelkie inne informacje dotyczące poparcia wniosków o 

udzielenie zezwolenia powinny być upubliczniane dopiero po opublikowaniu przez Urząd 

wyników badań naukowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają dostęp 

do informacji o innowacyjnych produktach lub procesach produkcyjnych. Ponadto zachodziłoby 

ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Poprawka  139 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

Artykuł 39b – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) informuje wnioskodawcę na piśmie 

o swoim zamiarze ujawnienia informacji 

wraz z uzasadnieniem, zanim Urząd 

formalnie podejmie decyzję w sprawie 

wniosku o zachowanie poufności. Jeżeli 

wnioskodawca nie zgadza się z oceną 

Urzędu, może wyrazić swoją opinię lub 

wycofać swój wniosek o udzielenie 

zezwolenia w ciągu dwóch tygodni od 

dnia, w którym powiadomiono go 

o stanowisku Urzędu; 

c) informuje wnioskodawcę na piśmie 

o swoim zamiarze ujawnienia informacji 

wraz z uzasadnieniem, zanim Urząd 

formalnie podejmie decyzję w sprawie 

wniosku o zachowanie poufności. Jeżeli 

wnioskodawca nie zgadza się z oceną 

Urzędu, może wyrazić swoją opinię lub 

wycofać swój wniosek o udzielenie 

zezwolenia w ciągu jednego miesiąca od 

dnia, w którym powiadomiono go o 

stanowisku Urzędu; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wnioskodawcy muszą w takim przypadku zadbać najpierw o pewność prawa w odniesieniu do 

kwestii, czy planowana publikacja danych dotyczy tajemnic handlowych wymagających 

szczególnej ochrony. Zwłaszcza MŚP, które nie posiadają własnego działu prawnego, 

potrzebują w tym celu więcej czasu. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Poprawka  140 

Renate Sommer 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

Artykuł 39b – ustęp 1 – litera e 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) podaje do wiadomości publicznej 

wszelkie dodatkowe dane i informacje, 

w odniesieniu do których wniosek 

o zachowanie poufności nie został uznany 

za uzasadniony, nie wcześniej niż dwa 

tygodnie po powiadomieniu 

wnioskodawcy o swojej decyzji, zgodnie 

z lit. d). 

e) publikuje dane i informacje 

dotyczące wniosku, niemające charakteru 

poufnego, wyłącznie po powzięciu 

ostatecznej decyzji w odniesieniu do 

wniosku o zachowanie poufności zgodnie z 

niniejszym artykułem i po opublikowaniu 

przez Urząd projektu opinii naukowej 

zgodnie z art. 38. Jeżeli na podstawie art. 

39 lit. c) wnioskodawca wycofa wniosek o 

udzielenie zezwolenia, ponieważ 

planowana przez Urząd publikacja 

informacji jest jego zdaniem zbyt 

obszerna, wówczas Urząd, Komisja i 

państwa członkowskie rezygnują z 

publikacji wszelkich informacji na temat 

wniosku o udzielenie zezwolenia. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Dane naukowe i badania oraz wszelkie inne informacje na poparcie wniosków o udzielenie 

zezwolenia powinny być upubliczniane dopiero po opublikowaniu przez Urząd projektu opinii 

naukowej zgodnie z art. 38. 

 

 


