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5.12.2018 A8-0417/141 

Poprawka  141 

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 6 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

Artykuł 39 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Urząd może zgodzić się na 

zapewnienie poufnego traktowania jedynie 

w odniesieniu do następujących informacji, 

których ujawnienie może zostać uznane, po 

przedstawieniu możliwego do 

zweryfikowania uzasadnienia, za znacząco 

szkodliwe dla odnośnych interesów: 

2. Urząd zgadza się na zapewnienie 

poufnego traktowania w odniesieniu do 

następujących informacji, których 

ujawnienie zostało uznane za znacząco 

szkodliwe dla odnośnych interesów, o ile 

nie dowiedziono inaczej: 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wniosek Komisji odwraca ciężar dowodu dla określonych kluczowych informacji, które od 

dawna są uznawane za poufne informacje gospodarcze w prawodawstwie branżowym UE 

wchodzącym w zakres prawa żywnościowego Unii. Nie wskazano jednak uzasadnienia dla tej 

istotnej zmiany. Należy skorygować to nieuzasadnione odwrócenie. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Poprawka  142 

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 39 d – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Komisja i państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki, aby 

informacje otrzymane przez nie na 

podstawie prawa żywnościowego Unii, 

w odniesieniu do których wnioskowano 

o poufne traktowanie, nie były podawane 

do wiadomości publicznej do czasu 

podjęcia przez Urząd decyzji w sprawie 

wniosku o zachowanie poufności 

i uprawomocnienia się tej decyzji. 

Komisja i państwa członkowskie 

wprowadzają również niezbędne środki, 

aby informacje, w przypadku których 

Urząd zgodził się na poufne traktowanie, 

nie zostały podane do wiadomości 

publicznej. 

2. Komisja i państwa członkowskie 

wprowadzają niezbędne środki, aby 

informacje otrzymane przez nie na 

podstawie prawa żywnościowego Unii, w 

odniesieniu do których wnioskowano o 

poufne traktowanie, nie były podawane do 

wiadomości publicznej do czasu podjęcia 

przez Urząd decyzji w sprawie wniosku o 

zachowanie poufności i opublikowania 

projektu jego opinii naukowej zgodnie z 

art. 38. Komisja i państwa członkowskie 

wprowadzają również niezbędne środki, 

aby informacje, w przypadku których 

Urząd zgodził się na poufne traktowanie, 

nie zostały podane do wiadomości 

publicznej. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Poprawka  143 

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 39 e – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 

ujawnienie nazwisk i adresów osób 

fizycznych zaangażowanych w badania na 

kręgowcach lub w uzyskanie informacji 

toksykologicznych uważa się za znacząco 

szkodliwe dla prywatności i integralności 

tych osób fizycznych i dane te nie są 

podawane do wiadomości publicznej, 

chyba że jest to uzasadnione nadrzędnym 

interesem publicznym. 

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 

ujawnienie nazwisk i adresów osób 

fizycznych zaangażowanych w badania na 

kręgowcach lub w uzyskanie informacji 

toksykologicznych uważa się za znacząco 

szkodliwe dla prywatności i integralności 

tych osób fizycznych i dane te nie są 

podawane do wiadomości publicznej. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Należy skreślić ten fragment, ponieważ nie zdefiniowano pojęcia „nadrzędny interes 

publiczny”. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Poprawka  144 

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 6 

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 

Artykuł 39 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wykaz informacji, o których mowa 

w ust. 2, pozostaje bez uszczerbku dla 

szczegółowych przepisów prawa 

żywnościowego Unii. 

3. Wykaz informacji, o których mowa 

w ust. 2, nie wyklucza możliwości złożenia 

wniosku o poufne traktowanie w 

odniesieniu do innych informacji 

nieobjętych domniemaniem poufności 

zgodnie z tym ustępem i pozostaje bez 

uszczerbku dla szczegółowych przepisów 

prawa żywnościowego Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

We wniosku Komisji ograniczono zakres informacji, co do których można złożyć wniosek o 

zapewnienie poufnego traktowania, do wyczerpującego wykazu informacji. W efekcie nie 

pozostawia się już możliwości podejmowania decyzji przez EFSA w sprawie ujawniania 

informacji przy uwzględnieniu indywidualnych okoliczności danej sprawy. Wyraźnie 

kontrastuje to z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do 

dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, które ma zastosowanie również do 

dokumentów będących w posiadaniu EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Poprawka  145 

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 2 – akapit 1 – punkt 4 

Dyrektywa 2001/18/WE 

Artykuł 28 – ustęp 4 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku konsultacji 

z odpowiednim Komitetem Naukowym na 

podstawie ust. 1 podaje on do publicznej 

wiadomości zgłoszenie/wniosek, istotne 

informacje na poparcie tego wniosku oraz 

wszelkie informacje uzupełniające 

dostarczone przez 

zgłaszającego/wnioskodawcę, a także 

swoje opinie naukowe zgodnie z art. 38 

i art. 39–39f rozporządzenia (WE) 

nr 178/2002, które stosuje się 

odpowiednio, oraz art. 25 niniejszej 

dyrektywy.”. 

4. W przypadku konsultacji z 

odpowiednim Komitetem Naukowym na 

podstawie ust. 1 podaje on do publicznej 

wiadomości wraz z projektami swoich 

opinii naukowych zgłoszenie/wniosek, 

istotne informacje na poparcie tego 

wniosku oraz wszelkie informacje 

uzupełniające dostarczone przez 

zgłaszającego/wnioskodawcę, zgodnie z 

art. 38 i art. 39–39f rozporządzenia (WE) 

nr 178/2002, które stosuje się 

odpowiednio, oraz art. 25 niniejszej 

dyrektywy. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Poprawka  146 

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 3 – akapit 1 – punkt 9 

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 

Artykuł 29 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Urząd publicznie udostępnia 

wniosek o wydanie zezwolenia, istotne 

informacje na poparcie tego wniosku oraz 

wszelkie uzupełniające informacje 

dostarczone przez wnioskodawcę, a także 

swoje opinie naukowe i opinie właściwych 

organów, o których mowa w art. 4 

dyrektywy 2001/18/WE, zgodnie z art. 38, 

39–39f i 40 rozporządzenia (WE) 

nr 178/2002 oraz z uwzględnieniem art. 30 

niniejszego rozporządzenia. 

1. Urząd publicznie udostępnia wraz z 

projektem swojej opinii naukowej wniosek 

o wydanie zezwolenia, istotne informacje 

na poparcie tego wniosku oraz wszelkie 

uzupełniające informacje dostarczone 

przez wnioskodawcę, a także swoje opinie 

naukowe i opinie właściwych organów, o 

których mowa w art. 4 dyrektywy 

2001/18/WE, zgodnie z art. 38, 39–39f i 40 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 oraz z 

uwzględnieniem art. 30 niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Poprawka  147 

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 4 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) zapewnia publiczny dostęp do 

wniosku i wszelkich informacji 

dostarczonych przez wnioskodawcę, 

zgodnie z art. 18.”; 

c) z chwilą, gdy Urząd publikuje 

projekt swojej opinii naukowej, zapewnia 
publiczny dostęp do wniosku i wszelkich 

informacji dostarczonych przez 

wnioskodawcę, zgodnie z art. 18.; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Poprawka  148 

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 4 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 

Artykuł 18 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Urząd podaje do publicznej 

wiadomości wniosek o zezwolenie, istotne 

informacje na poparcie tego wniosku oraz 

wszelkie uzupełniające informacje 

dostarczone przez wnioskodawcę, a także 

swoje opinie naukowe zgodnie z art. 38, 

39–39f i 40 rozporządzenia (WE) 

nr 178/2002, które stosuje się 

odpowiednio. 

1. Wraz z projektami swoich opinii 

naukowych Urząd podaje do publicznej 

wiadomości wniosek o zezwolenie, istotne 

informacje na poparcie tego wniosku oraz 

wszelkie uzupełniające informacje 

dostarczone przez wnioskodawcę, zgodnie 

z art. 38, 39–39f i 40 rozporządzenia (WE) 

nr 178/2002, które stosuje się 

odpowiednio. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Poprawka  149 

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 5 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) zapewnia publiczny dostęp do 

wniosku, istotnych informacji na poparcie 

tego wniosku i wszelkich informacji 

uzupełniających dostarczonych przez 

wnioskodawcę, zgodnie z art. 14 i 15.”; 

(ii) zapewnia publiczny dostęp do 

wniosku, istotnych informacji na poparcie 

tego wniosku i wszelkich informacji 

uzupełniających dostarczonych przez 

wnioskodawcę, gdy opublikuje projekt 

swojej opinii naukowej zgodnie z art. 14 i 

15.”; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Poprawka  150 

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 5 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 

Artykuł 14 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Urząd ogłasza publicznie wniosek 

o zezwolenie, istotne informacje na 

poparcie tego wniosku oraz wszelkie 

dodatkowe informacje dostarczone przez 

wnioskodawcę, a także swoje opinie 

naukowe, zgodnie z art. 38, 39–39f i 40 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002.”; 

1. Wraz z projektami swoich opinii 

naukowych Urząd ogłasza publicznie 

wniosek o zezwolenie, istotne informacje 

na poparcie tego wniosku oraz wszelkie 

dodatkowe informacje dostarczone przez 

wnioskodawcę, zgodnie z art. 38, 39–39f i 

40 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.”; 

Or. en 

 

 


