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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

6.12.2018 A8-0417/164 

Poprawka  164 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 może zgodzić się na 

zapewnienie poufnego traktowania jedynie 

w odniesieniu do następujących informacji, 

pod warunkiem że we wniosku o poufne 

traktowanie wykazane zostanie, na 

podstawie odpowiedniego i możliwego do 

zweryfikowania uzasadnienia, że 

ujawnienie byłoby szczególnie i znacząco 

szkodliwe dla interesu handlowego 

wnioskodawcy: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/165 

Poprawka  165 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 – punkt 3 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3) informacje handlowe ujawniające 

źródła zaopatrzenia, udział w rynku lub 

strategię biznesową wnioskodawcy; oraz 

3) informacje handlowe ujawniające 

źródła zaopatrzenia, informacje na temat 

nowatorskich pomysłów związanych z 

przyszłymi strategiami badań i rozwoju, 

udział w rynku lub strategię biznesową 

wnioskodawcy; oraz 

Or. en 

Uzasadnienie 

Niniejsza poprawka jest poprawką kompromisową, tak aby poprawka 85 była do przyjęcia 

dla wszystkich grup. 
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6.12.2018 A8-0417/166 

Poprawka  166 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 

2, musi podlegać interpretacji 

zawężającej. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/167 

Poprawka  167 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 b – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) niezwłocznie podaje do 

wiadomości publicznej wersję niemającą 

charakteru poufnego przedłożoną przez 

wnioskodawcę; 

a) niezwłocznie podaje do 

wiadomości publicznej wersję wniosku 

niemającą charakteru poufnego 

przedłożoną przez wnioskodawcę w 

momencie, w którym wniosek uznany 

został za dopuszczalny; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka powinna być postrzegana jako alternatywa dla propozycji sprawozdawcy 

publikowania informacji dopiero po ukazaniu się projektu opinii EFSA. W rozporządzeniu, 

którego celem jest zwiększenie przejrzystości, nie ma uzasadnienia na to, by EFSA 

rozpoczynał prace przed uzyskaniem pełnego oglądu sytuacji, w tym opinii niezależnych 

naukowców. Ponadto obecnie EFSA tylko sporadycznie wydaje projekty opinii. Wymaganie 

takich opinii co do zasady nie tylko byłoby dodatkowym obciążeniem dla agencji, lecz 

również, w przypadku różniących się wniosków w projektach opinii i opiniach końcowych, 

postawiłoby agencję w niezręcznej sytuacji. 
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6.12.2018 A8-0417/168 

Poprawka  168 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 3 

Dyrektywa 2001/18/WE 

Artykuł 25 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W uzupełnieniu do art. 39 ust. 2 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i na 

podstawie art. 39 ust. 3 tego 

rozporządzenia, które stosuje się 

odpowiednio, można wyrazić zgodę na 

poufne traktowanie w odniesieniu do 

następujących informacji, których 

ujawnienie może zostać uznane, po 

przedstawieniu możliwego do 

zweryfikowania uzasadnienia, za 

znacząco szkodliwe dla odnośnych 

interesów: 

skreśla się 

a) informacje dotyczące sekwencji DNA, 

z wyjątkiem sekwencji stosowanych do 

celów wykrywania, identyfikacji 

i kwantyfikacji zdarzenia 

transformującego; oraz 

 

b) wzorce i strategie hodowlane.”;  

Or. en 

Uzasadnienie 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 
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relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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6.12.2018 A8-0417/169 

Poprawka  169 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 10 

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003/WE 

Artykuł 30 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W uzupełnieniu do art. 39 ust. 2 i 

na podstawie art. 39 ust. 3 rozporządzenia 

(WE) nr 178/2002 Urząd może również 

zgodzić się na zapewnienie poufnego 

traktowania następujących informacji, 

których ujawnienie może zostać uznane, 

po przedstawieniu możliwego do 

zweryfikowania uzasadnienia, za 

znacząco szkodliwe dla odnośnych 

interesów: 

skreśla się 

a) informacje dotyczące sekwencji DNA, 

z wyjątkiem sekwencji stosowanych do 

celów wykrywania, identyfikacji 

i kwantyfikacji zdarzenia 

transformującego; oraz 

 

b) wzorce i strategie hodowlane.  

Or. en 

Uzasadnienie 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities.  The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 
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confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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6.12.2018 A8-0417/170 

Poprawka  170 

Martin Häusling 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 8 – akapit 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 

Artykuł 16 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Urząd niezwłocznie ocenia każdy wniosek 

o zachowanie poufności i podaje do 

publicznej wiadomości informacje 

dostarczone przez wnioskodawcę na 

podstawie art. 15 oraz wszelkie inne 

informacje uzupełniające dostarczone 

przez wnioskodawcę, z wyjątkiem 

informacji objętych wnioskiem o poufne 

traktowanie, który został przyjęty przez 

Urząd, na podstawie art. 38, 39–39f i 40 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002, które 

stosuje się odpowiednio, i art. 63 

niniejszego rozporządzenia.”; 

Urząd niezwłocznie ocenia każdy wniosek 

o zachowanie poufności i podaje do 

publicznej wiadomości informacje 

dostarczone przez wnioskodawcę na 

podstawie art. 15 oraz wszelkie inne 

informacje uzupełniające dostarczone 

przez wnioskodawcę, z wyjątkiem 

informacji objętych wnioskiem o poufne 

traktowanie, który został przyjęty przez 

Urząd, na podstawie art. 38, 39–39f i 40 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002, które 

stosuje się odpowiednio, i art. 63 

niniejszego rozporządzenia, chyba że ich 

ujawnienie jest uzasadnione nadrzędnym 

interesem publicznym.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Przepis zaczerpnięty z art. 16 rozporządzenia nr 1107/2009 w obecnie obowiązującym 

brzmieniu. Nie ma powodu, aby nowe przepisy uchyliły ten przepis. 

 


