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6.12.2018 A8-0417/158 

Poprawka  158 

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 

Motyw 21 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Badania, w tym testy, przedkładane 

przez podmioty gospodarcze na poparcie 

wniosków o udzielenie zezwolenia na 

podstawie sektorowego prawa 

żywnościowego Unii zazwyczaj są zgodne 

z uznanymi na szczeblu 

międzynarodowym zasadami, które 

stanowią jednolitą podstawę dla ich 

jakości, zwłaszcza w odniesieniu do 

odtwarzalności wyników. Jednakże 

w niektórych przypadkach mogą pojawić 

się kwestie zgodności z mającymi 

zastosowanie normami, i to dlatego istnieją 

systemy krajowe, które weryfikują taką 

zgodność. Należy przewidzieć dodatkowy 

poziom gwarancji, aby upewnić opinię 

publiczną co do jakości badań, a także 

ustanowić udoskonalony system audytów, 

w ramach którego przeprowadzane przez 

państwa członkowskie kontrole wdrożenia 

tych zasad przez laboratoria 

przeprowadzające takie badania i testy 

byłyby weryfikowane przez Komisję. 

(21) Badania, w tym testy, przedkładane 

przez podmioty gospodarcze na poparcie 

wniosków o udzielenie zezwolenia na 

podstawie sektorowego prawa 

żywnościowego Unii powinny opierać się 

na niezależnej recenzowanej literaturze 
lub być zgodne z uznanymi na szczeblu 

międzynarodowym normami i zasadami 

dobrej praktyki laboratoryjnej, które 

stanowią jednolitą podstawę dla ich 

jakości, zwłaszcza w odniesieniu do 

odtwarzalności wyników. Jednakże 

w niektórych przypadkach mogą pojawić 

się kwestie zgodności z mającymi 

zastosowanie normami, i to dlatego istnieją 

systemy krajowe, które weryfikują taką 

zgodność. Należy przewidzieć dodatkowy 

poziom gwarancji, aby upewnić opinię 

publiczną co do jakości badań, a także 

ustanowić udoskonalony system audytów, 

w ramach którego przeprowadzane przez 

państwa członkowskie lub państwa trzecie, 

we współpracy z podlegającą Komisji 

Dyrekcją ds. Audytów i Analiz w zakresie 

Zdrowia i Żywności, kontrole wdrożenia 

tych zasad przez laboratoria 

przeprowadzające takie badania i testy 

w Unii i państwach trzecich byłyby 

weryfikowane przez Komisję. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Poprawka ta opiera się na poprawce 21 do sprawozdania ENVI i dostosowuje brzmienie do 

odpowiedniego artykułu (Poprawka 67: „niezależnej recenzowanej literaturze” zamiast 

„ogólnie dostępnej literaturze naukowej”. 
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Poprawka  159 

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 3 – litera -a (nowa) 

Rozporządzenie 178/2002 – artykuł 28 – ustęp 4 – wprowadzenie 

Rozporządzenie 178/2002 – artykuł 28 – ustęp 4 – wprowadzenie 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 -a) -a) Zdanie wprowadzające w ust. 4 

otrzymuje brzmienie: 

 „W skład paneli naukowych wchodzą 

niezależni naukowcy, którzy aktywnie 

prowadzą badania i publikują swoje 

wyniki badań w recenzowanych 

czasopismach naukowych.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obecne brzmienie: „W skład paneli naukowych wchodzą niezależni eksperci naukowi.” 

Przepis ten jest konieczny do zapewnienia doskonałości opinii EFSA. Obecnie wielu 

„ekspertów naukowych” to urzędnicy, którzy wydali niewiele publikacji lub nigdy niczego nie 

opublikowali. 
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6.12.2018 A8-0417/160 

Poprawka  160 

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 4 

Rozporządzenie 178/2002 – artykuł 32ea (nowy) 

Rozporządzenie 178/2002 – artykuł 32ea (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 4b) dodaje się art. 32ea w brzmieniu: 

 „Artykuł 32 lit. ea 

 Badanie bezpieczeństwa 

 Badanie bezpieczeństwa produktów 

objętych zakresem kompetencji EFSA 

opiera się na zestawie obowiązkowych 

badań określonych przez Urząd. Wszelkie 

badania oparte na tzw. dobrej praktyce 

laboratoryjnej muszą zostać uzupełnione i 

zweryfikowane w drodze innego, 

niezależnego badania.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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6.12.2018 A8-0417/161 

Poprawka  161 

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 4 

Rozporządzenie 178/2002 – artykuł 32e  

Rozporządzenie 178/2002 – artykuł 32e 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Bez uszczerbku dla obowiązku 

wnioskodawców ubiegających się 

o zezwolenie na podstawie prawa 

żywnościowego polegającego na 

wykazaniu bezpieczeństwa przedmiotu 

przedłożonego w celu objęcia systemem 

zezwoleń, Komisja może, w wyjątkowych 

okolicznościach, zwrócić się do Urzędu 

o zlecenie badań naukowych w celu 

weryfikacji dowodów wykorzystanych 

w procesie oceny ryzyka. Zlecone badania 

mogą mieć szerszy zakres niż dowody 

będące przedmiotem weryfikacji.”; 

Bez uszczerbku dla obowiązku 

wnioskodawców ubiegających się 

o zezwolenie na podstawie prawa 

żywnościowego polegającego na 

wykazaniu bezpieczeństwa przedmiotu 

przedłożonego w celu objęcia systemem 

zezwoleń, w przypadku rozbieżnych 

wyników naukowych Komisja może 

zwrócić się do Urzędu o zlecenie badań 

naukowych w celu weryfikacji dowodów 

wykorzystanych w procesie oceny ryzyka. 

Zlecone badania mogą mieć szerszy zakres 

niż dowody będące przedmiotem 

weryfikacji w procesie oceny ryzyka. 

Badania weryfikacyjne są finansowane z 

wkładów wnioskodawców do wspólnego 

funduszu. Komisja przyjmuje zgodnie z 

art. 57a akty delegowane w celu ustalenia 

zasad działania tego funduszu. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta opiera się na poprawce 69 do sprawozdania ENVI i dodaje dwa ostatnie zdania. 

Pieniądze publiczne nie powinny być wydawane na ocenę produktów/substancji, których 

dopuszczenie do obrotu przyniesie korzyści wnioskodawcom. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Poprawka  162 

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 5 – litera a 

Rozporządzenie 178/2002 – artykuł 38 – ustęp 1 – akapit 2 

Rozporządzenie 178/2002 – artykuł 38 – ustęp 1 – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Pozycje, o których mowa w akapicie 

pierwszym, są podawane do wiadomości 

publicznej na specjalnej stronie 

internetowej Urzędu. Strona ta jest 

publicznie i łatwo dostępna. Odpowiednie 

pozycje udostępnia się w formacie 

elektronicznym do pobrania, drukowania 

i przeszukiwania.”; 

Pozycje, o których mowa w akapicie 

pierwszym, są podawane do wiadomości 

publicznej na specjalnej stronie 

internetowej Urzędu. Strona ta jest 

publicznie i łatwo dostępna, podlega 

wyraźnym, rejestrowanym drogą 

elektroniczną zobowiązaniom podmiotów, 

które mają do niej dostęp, oraz 

skutecznym, proporcjonalnym i 

odstraszającym środkom i sankcjom przed 

wszelkimi niedozwolonymi 

zastosowaniami, w tym wykorzystywaniem 

informacji w celach komercyjnych. 

Odpowiednie pozycje udostępnia się 

w formacie elektronicznym nadającym się 

do odczytu maszynowego do pobrania, 

drukowania ze znakiem wodnym 

umożliwiającym śledzenie 
i przeszukiwania. Środki te są 

ukierunkowane na komercyjne 

wykorzystywanie dokumentów i ich 

przedkładanie. Takie środki opracowuje 

się w celu zapewnienia skutecznej 

ochrony przed komercyjnym 

wykorzystywaniem pozycji, o których 

mowa w akapicie pierwszym, zarówno 

w Unii, jak i w państwach trzecich. 

Wykorzystywanie do celów akademickich i 

innych niekomercyjnych celów 

badawczych jest w pełni dozwolone. 
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Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta opiera się na poprawce 78 przyjętej przez ENVI i dodaje ostatnie zdanie. Należy 

wyjaśnić, że badania naukowe nie wchodzą w zakres „wykorzystywania komercyjnego” oraz 

że naukowcy mogą swobodnie wykorzystywać dane w swojej pracy. 
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6.12.2018 A8-0417/163 

Poprawka  163 

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 5 – litera b 

Rozporządzenie 178/2002 – artykuł 38 – ustęp 1a – akapit 2 

Rozporządzenie 178/2002 – artykuł 38 – ustęp 1a – akapit 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Publiczne ujawnienie informacji 

wymienionych w ust. 1 lit. c) nie jest 

uznawane za wyraźne ani dorozumiane 

zezwolenie lub licencję na użycie, 

odtworzenie lub wykorzystanie w inny 

sposób odnośnych danych i informacji oraz 

ich treści, a Unia Europejska nie jest 

odpowiedzialna za ich użycie przez osoby 

trzecie. 

Publiczne ujawnienie informacji 

wymienionych w ust. 1 lit. c) nie jest 

uznawane za wyraźne ani dorozumiane 

zezwolenie lub licencję na użycie 

komercyjne, odtworzenie lub 

wykorzystanie w inny sposób odnośnych 

danych i informacji oraz ich treści do 

celów komercyjnych. Aby uniknąć 

wątpliwości, publikowane informacje 

można wykorzystywać do celu publicznej i 

akademickiej kontroli wyników, w tym dla 

lepszego zrozumienia potencjalnego 

negatywnego wpływu na zdrowie i 

środowisko, a Unia nie jest odpowiedzialna 

za ich użycie przez osoby trzecie. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Poprawka ta opiera się na poprawce 81 do sprawozdania ENVI. Należy zapewnić, aby 

wykorzystanie danych nie było niepotrzebnie ograniczane; w związku z tym dodaje się  „i 

akademickiej” a skreśla „do tego celu”. Skreślenie „do tego celu” służy wyjaśnieniu przepisu 

i ochronie UE przed potencjalnie kosztownymi działaniami prawnymi. Konieczne jest, aby nie 

pozostawiać żadnych wątpliwości co do tego, że odpowiedzialność UE nie może zaistnieć w 

przypadku wykorzystania przez strony trzecie, bez względu na sposób wykorzystania. Obecne 

brzmienie sugeruje, że ta odpowiedzialność można zaistnieć w przypadku zastosowań 

komercyjnych. 

 


