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5.12.2018 A8-0417/151 

Poprawka  151 

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 6 – akapit 1 – punkt 1 – litera a 

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 

Artykuł 9 – ustęp 1 – 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. 19 i 20. 

(ii) z chwilą publikacji projektu swojej 

opinii naukowej zapewnia publiczny 

dostęp do wniosku, istotnych informacji na 

poparcie tego wniosku i wszelkich 

informacji uzupełniających dostarczonych 

przez wnioskodawcę, zgodnie z art. 19 i 

20. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/152 

Poprawka  152 

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 6 – akapit 1 – punkt 2  

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 

Artykuł 19 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Urząd podaje do publicznej 

wiadomości wniosek o udzielenie 

zezwolenia, 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, oraz art. 20 

niniejszego rozporządzenia. 

1. Wraz z projektem swojej opinii 

naukowej Urząd podaje do publicznej 

wiadomości wniosek o udzielenie 

zezwolenia, 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, oraz art. 20 

niniejszego rozporządzenia. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/153 

Poprawka  153 

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 7 – akapit 1 – punkt 2  

Rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 

Artykuł 11 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W przypadku gdy Komisja zwróci się do 

Urzędu o wydanie opinii zgodnie z art. 3 

ust. 2 niniejszego rozporządzenia, Urząd 

podaje do publicznej wiadomości wniosek 

o zezwolenie, istotne informacje na 

poparcie tego wniosku oraz wszelkie 

informacje uzupełniające dostarczone 

przez wnioskodawcę, a także swoje opinie 

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

rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Ponadto 

Urząd podaje do publicznej wiadomości 

wnioski o wydanie opinii oraz informuje 

o przedłużeniu terminu zgodnie z art. 6 

ust. 1 niniejszego rozporządzenia. 

W przypadku gdy Komisja zwróci się do 

Urzędu o wydanie opinii zgodnie z art. 3 

ust. 2 niniejszego rozporządzenia, Urząd 

podaje do publicznej wiadomości w chwili 

publikacji projektu swojej opinii 

naukowej wniosek o zezwolenie, istotne 

informacje na poparcie tego wniosku oraz 

wszelkie informacje uzupełniające 

dostarczone przez wnioskodawcę, zgodnie 

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

nr 178/2002. Ponadto Urząd podaje do 

publicznej wiadomości wnioski o wydanie 

opinii oraz informuje o przedłużeniu 

terminu zgodnie z art. 6 ust. 1 niniejszego 

rozporządzenia. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/154 

Poprawka  154 

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 9 – akapit 1 – punkt 1 – litera b 

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 

Artykuł 10 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W przypadku gdy Komisja zwraca 

się o opinię do Europejskiego Urzędu ds. 

Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”), 

Urząd zapewnia publiczny dostęp do 

wniosku zgodnie z art. 23 i wydaje opinię 

stwierdzającą, czy aktualizacja może mieć 

wpływ na zdrowie człowieka. 

3. W przypadku gdy Komisja zwraca 

się o opinię do Europejskiego Urzędu ds. 

Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”), 

Urząd zapewnia publiczny dostęp do 

wniosku zgodnie z art. 23 z chwilą 

publikacji projektu swojej opinii w 

odpowiedzi na pytanie, czy aktualizacja 

może mieć wpływ na zdrowie człowieka. 

Or. en 



 

AM\1171407PL.docx  PE631.553v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

5.12.2018 A8-0417/155 

Poprawka  155 

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 9 – akapit 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 

Artykuł 15 – ustęp 1 – ostatnie zdanie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Urząd zapewnia publiczny dostęp do 

zgłoszenia na podstawie art. 23. 

Urząd zapewnia publiczny dostęp do 

zgłoszenia na podstawie art. 23 z chwilą 

publikacji swojego sprawozdania 

technicznego. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/156 

Poprawka  156 

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 9 – akapit 1 – punkt 3 – litera b 

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 

Artykuł 16 – ustęp 2 – ostatnie zdanie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Urząd zapewnia publiczny dostęp do 

wniosku, istotnych informacji na poparcie 

tego wniosku i wszelkich informacji 

uzupełniających dostarczonych przez 

wnioskodawcę zgodnie z art. 23. 

Urząd zapewnia publiczny dostęp do 

elementów wniosku niemających 

poufnego charakteru, istotnych informacji 

na poparcie tego wniosku i wszelkich 

informacji uzupełniających dostarczonych 

przez wnioskodawcę oraz zgłoszenia 

dotyczącego względów bezpieczeństwa z 

chwilą publikacji projektu swojej opinii 

naukowej zgodnie z art. 23. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/157 

Poprawka  157 

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 9 – akapit 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W przypadku gdy Komisja zwraca 

się do Urzędu o wydanie opinii zgodnie 

z art. 10 ust. 3 i art. 16 niniejszego 

rozporządzenia, Urząd podaje do 

publicznej wiadomości wniosek o wydanie 

zezwolenia, istotne informacje na poparcie 

tego wniosku oraz wszelkie informacje 

uzupełniające dostarczone przez 

wnioskodawcę, a także swoje opinie 

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

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 

i z niniejszym artykułem.  

1. W przypadku gdy Komisja zwraca 

się do Urzędu o wydanie opinii zgodnie z 

art. 10 ust. 3 i art. 16 niniejszego 

rozporządzenia, wraz z projektem opinii 

naukowej Urząd podaje do publicznej 

wiadomości wniosek o wydanie 

zezwolenia, istotne informacje na poparcie 

tego wniosku oraz wszelkie informacje 

uzupełniające dostarczone przez 

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

40 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i z 

niniejszym artykułem.  

Or. en 

 

 


