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Poprawka 64
Martin Häusling

Projekt rezolucji ustawodawczej
Umocowanie 2

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz 
art. 43, 114 i 168 ust. 4 lit. b) Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0144/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz 
art. 43, 114 i 168 ust. 4 lit. b) i art. 192 ust. 
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek 
został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0144/2018),

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie na uprawę lub wprowadzanie do obrotu organizmów zmodyfikowanych 
genetycznie, roślin lub zwierząt oraz zezwolenie na substancje aktywne w pestycydach 
wywiera znaczący wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Ochrona zdrowia ludzi jest 
częścią unijnej polityki ochrony środowiska.

Poprawka 65
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady20

ustanawia ogólne zasady i wymagania 
prawa żywnościowego w celu utworzenia 
wspólnej podstawy dla środków 
regulujących kwestie związane z prawem 
żywnościowym na szczeblu Unii i państw 
członkowskich. Stanowi ono między 
innymi, że prawo żywnościowe musi 
opierać się na analizie ryzyka, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nie jest to właściwe ze 
względu na okoliczności lub charakter 
środka.

(1) Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady20

ustanawia ogólne zasady i wymagania 
prawa żywnościowego w celu utworzenia 
wspólnej podstawy dla środków 
regulujących kwestie związane z prawem 
żywnościowym na szczeblu Unii i państw 
członkowskich. Stanowi ono między 
innymi, że prawo żywnościowe musi 
opierać się na analizie ryzyka, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nie jest to właściwe ze 
względu na okoliczności lub charakter 
środka, oraz powinna je uzupełniać 
zasada ostrożności.
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__________________ __________________

20 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z
1.2.2002, s. 1).

20 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z
1.2.2002, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 przewidziano zastosowanie zasady ostrożności w 
określonych okolicznościach, w których utrzymuje się niepewność naukowa.

Poprawka 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Art. 2 ust. 4 lit. a) akapit drugi 
dyrektywy 2001/110/WE odnoszącej się do 
miodu stanowi, że w przypadku gdy miód 
pochodzi z więcej niż jednego państwa 
członkowskiego lub państwa trzeciego, 
obowiązkowe wskazanie krajów 
pochodzenia może zostać zastąpione w 
stosownych przypadkach jednym z 
następujących oznaczeń: „mieszanka 
miodów niepochodzących z UE” lub 
„mieszanka miodów pochodzących z UE i 
niepochodzących z UE”, przy czym 
oznaczenie „mieszanka miodów 
pochodzących z UE i niepochodzących z 
UE” nie informuje wystarczająco 
konsumenta.

Or. en



AM\1162805PL.docx 5/155 PE627.781v01-00

PL

Poprawka 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) Obecnie wiele przedsiębiorstw 
zajmujących się pakowaniem i sprzedażą 
miodu nadużywa tego sposobu 
oznaczania, aby ukryć faktyczny kraj 
pochodzenia oraz proporcje miodów 
pochodzących z różnych odnośnych 
krajów, ponieważ coraz lepiej 
poinformowani konsumenci nie mają 
zaufania do żywności pochodzącej z 
niektórych państw.

Or. en

Poprawka 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1c) W rezolucji z dnia 1 marca 2018 r. 
w sprawie perspektyw i wyzwań dla 
unijnego sektora pszczelarskiego 
Parlament Europejski „uważa […], że 
takie oznaczenia na etykiecie jak 
»mieszanka miodów pochodzących z UE«, 
»mieszanka miodów niepochodzących z 
UE«, a przede wszystkim »mieszanka 
miodów pochodzących z UE i 
niepochodzących z UE« całkowicie 
zatajają przed konsumentem pochodzenie 
miodu i naruszają w konsekwencji zasady 
unijnego prawa ochrony konsumentów” 
(ust. 58), dlatego „wzywa, aby na etykiecie 
zamiast oznakowania »mieszanka miodów 
pochodzących z UE i niepochodzących z 
UE« wskazywać dokładnie kraj lub kraje, 
z których pochodzi miód wykorzystany w 
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produkcie końcowym, i aby wskazania 
krajów podawać w kolejności 
odpowiadającej procentowej ilości danego 
miodu w produkcie końcowym” (ust. 59).

Or. en

Poprawka 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1d) Według przedstawicieli 
europejskich i krajowych organizacji 
pszczelarskich sytuacja na wewnętrznym 
rynku miodu w UE uległa pogorszeniu ze 
względu na ciągły przywóz fałszowanego 
miodu, podczas gdy UE nie powinna już 
dłużej tolerować tej sytuacji i powinna 
podjąć właściwe kroki, czyli skorygować 
sekcję dotyczącą etykietowania dyrektywy 
2001/110/WE odnoszącej się do miodu.

Or. en

Poprawka 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1e) Obecne przepisy nie zapobiegają 
nieuczciwym praktykom związanym z 
wyrobami przetworzonymi, takimi jak 
ciastka, płatki śniadaniowe, wyroby 
cukiernicze itd., a nazwa „miód” może 
wprowadzać konsumentów w błąd co do 
rzeczywistego składu danego produktu, 
jako że jest często używana, nawet gdy 
dużo mniej niż 50 % cukru zawartego w 
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produkcie pochodzi z miodu. Należy 
skorygować przepisy dotyczące 
etykietowania żywności również w tym 
obszarze.

Or. en

Poprawka 71
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W wyniku oceny rozporządzenia
(WE) nr 178/200221 („ocena adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego”) 
stwierdzono, że informowanie o ryzyku nie 
jest ogólnie uznawane za wystarczająco 
skuteczne, co wpływa na zaufanie 
konsumentów do wyników procesu analizy 
ryzyka.

(3) W wyniku oceny rozporządzenia
(WE) nr 178/200221 („ocena adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego”) 
stwierdzono, że informowanie o ryzyku nie 
jest ogólnie uznawane za wystarczająco 
skuteczne, co wpływa na zaufanie 
konsumentów do wyników procesu analizy 
ryzyka. Zaufanie konsumentów ulega 
zazwyczaj osłabieniu, jeżeli Urząd wykaże 
wyraźny brak obiektywności podczas 
analizy ryzyka mającej związek ze 
zdrowiem ludzkim, powiązanej z 
glifosatem, i uzna taki produkt za 
nieszkodliwy, podczas gdy 
międzynarodowy ośrodek badań nad 
rakiem uznał go za „prawdopodobnie 
rakotwórczy”.

__________________ __________________

21 Dokument roboczy służb Komisji
„The REFIT evaluation of the General 
Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)” (Ocena REFIT ogólnego prawa 
żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr
178/2002)), SWD(2018) 38 final z dnia 
15.01.2018 r.

21 Dokument roboczy służb Komisji
„The REFIT evaluation of the General 
Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)” (Ocena REFIT ogólnego prawa 
żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr
178/2002)), SWD(2018) 38 final z dnia 
15.01.2018 r.

Or. fr
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Poprawka 72
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W wyniku oceny rozporządzenia
(WE) nr 178/200221 („ocena adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego”) 
stwierdzono, że informowanie o ryzyku nie 
jest ogólnie uznawane za wystarczająco 
skuteczne, co wpływa na zaufanie 
konsumentów do wyników procesu analizy 
ryzyka.

(3) W wyniku oceny rozporządzenia
(WE) nr 178/200221 („ocena adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego”) 
stwierdzono, że informowanie o ryzyku nie 
jest ogólnie uznawane za wystarczająco 
skuteczne, co wpływa na zaufanie 
konsumentów do wyników procesu analizy 
ryzyka oraz różne zainteresowane strony.

__________________ __________________

21 Dokument roboczy służb Komisji „The 
REFIT evaluation of the General Food 
Law (Regulation (EC) No 178/2002)”
(Ocena REFIT ogólnego prawa 
żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 
178/2002)), SWD(2018) 38 final z dnia 
15.01.2018 r.

21 Dokument roboczy służb Komisji „The 
REFIT evaluation of the General Food 
Law (Regulation (EC) No 178/2002)”
(Ocena REFIT ogólnego prawa 
żywnościowego (rozporządzenie (WE) nr 
178/2002)), SWD(2018) 38 final z dnia 
15.01.2018 r.

Or. en

Poprawka 73
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Konieczne jest zatem zapewnienie 
kompleksowego i ciągłego procesu 
informowania o ryzyku na każdym etapie 
analizy ryzyka, z udziałem unijnych i 
krajowych podmiotów oceniających 
ryzyko i zarządzających ryzykiem. Proces 
ten powinien być połączony z otwartym 
dialogiem między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, tak aby 
zapewnić spójność w ramach procesu 
analizy ryzyka.

(4) Konieczne jest zatem zapewnienie 
kompleksowego i ciągłego procesu 
informowania o ryzyku na każdym etapie 
analizy ryzyka, z udziałem unijnych i 
krajowych podmiotów oceniających 
ryzyko i zarządzających ryzykiem. Proces 
ten powinien prowadzić do odzyskania 
zaufania obywateli do tego, że cały proces 
opiera się na celu niniejszego 
rozporządzenia, którym jest zapewnienie 
wysokiego poziomu życia i zdrowia ludzi 
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oraz ochrona interesów konsumentów. 
Dlatego powinien być on połączony z
otwartym dialogiem między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w 
szczególności społeczeństwem, tak aby 
zapewnić spójność i odpowiedzialność w
ramach procesu analizy ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zdobyć zaufanie społeczeństwa, wszelkie procesy informacyjne i marketingowe powinny 
mieć rzeczywistą treść, która konkretnie zademonstruje i udowodni, że nastąpiła rzeczywista 
poprawa. W przeciwnym razie każda zmiana jest skazana na niepowodzenie.

Poprawka 74
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Konieczne jest zatem zapewnienie 
kompleksowego i ciągłego procesu 
informowania o ryzyku na każdym etapie 
analizy ryzyka, z udziałem unijnych i 
krajowych podmiotów oceniających 
ryzyko i zarządzających ryzykiem. Proces 
ten powinien być połączony z otwartym 
dialogiem między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, tak aby 
zapewnić spójność w ramach procesu 
analizy ryzyka.

(4) Konieczne jest zatem zapewnienie 
kompleksowego i ciągłego procesu 
informowania o ryzyku na każdym etapie 
analizy ryzyka, z udziałem unijnych i 
krajowych podmiotów oceniających 
ryzyko i zarządzających ryzykiem. Proces 
ten powinien być połączony z otwartym 
dialogiem między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, tak aby 
zapewnić spójność w ramach procesu 
analizy ryzyka. W szerszym ujęciu cały 
aspekt niezależności ekspertyz Urzędu 
wymaga dogłębnego zbadania.

Or. fr

Poprawka 75
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Konieczne jest zatem zapewnienie 
kompleksowego i ciągłego procesu 
informowania o ryzyku na każdym etapie 
analizy ryzyka, z udziałem unijnych i 
krajowych podmiotów oceniających 
ryzyko i zarządzających ryzykiem. Proces 
ten powinien być połączony z otwartym 
dialogiem między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, tak aby 
zapewnić spójność w ramach procesu 
analizy ryzyka.

(4) Konieczne jest zatem zapewnienie 
kompleksowego, ciągłego i integracyjnego
procesu informowania o ryzyku na każdym 
etapie analizy ryzyka, z udziałem unijnych 
i krajowych podmiotów oceniających 
ryzyko i zarządzających ryzykiem oraz 
wszystkich zainteresowanych stron.

Or. en

Poprawka 76
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Konieczne jest zatem zapewnienie 
kompleksowego i ciągłego procesu 
informowania o ryzyku na każdym etapie 
analizy ryzyka, z udziałem unijnych i 
krajowych podmiotów oceniających 
ryzyko i zarządzających ryzykiem. Proces 
ten powinien być połączony z otwartym 
dialogiem między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, tak aby 
zapewnić spójność w ramach procesu 
analizy ryzyka.

(4) Konieczne jest zatem zapewnienie 
kompleksowego i ciągłego procesu 
informowania o ryzyku na każdym etapie 
analizy ryzyka, z udziałem unijnych i 
krajowych podmiotów oceniających 
ryzyko i zarządzających ryzykiem. Proces 
ten powinien być połączony z otwartym 
dialogiem między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, tak aby 
zapewnić nadrzędny charakter wyłącznie 
interesu publicznego, dokładność i
spójność w ramach procesu analizy ryzyka.

Or. it

Poprawka 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Konieczne jest zatem zapewnienie 
kompleksowego i ciągłego procesu 
informowania o ryzyku na każdym etapie 
analizy ryzyka, z udziałem unijnych i 
krajowych podmiotów oceniających 
ryzyko i zarządzających ryzykiem. Proces 
ten powinien być połączony z otwartym 
dialogiem między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, tak aby 
zapewnić spójność w ramach procesu 
analizy ryzyka.

(4) Konieczne jest zatem zapewnienie 
kompleksowego, ciągłego i integracyjnego
procesu informowania o ryzyku na każdym 
etapie analizy ryzyka, z udziałem unijnych 
i krajowych podmiotów oceniających 
ryzyko i zarządzających ryzykiem. Proces 
ten powinien być połączony z otwartym 
dialogiem między wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, tak aby 
zapewnić nadrzędny charakter interesu 
publicznego, dokładność i spójność w 
ramach procesu analizy ryzyka.

Or. en

Poprawka 78
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Szczególny nacisk należy położyć 
na wyjaśnienie w spójny, odpowiedni i
terminowy sposób nie tylko samych 
ustaleń z oceny ryzyka, lecz również tego, 
jak są one wykorzystywane przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem, w stosownych 
przypadkach wraz z innymi zasadnymi 
czynnikami.

(5) Szczególny nacisk należy położyć 
na publiczne udostępnianie w jasny, 
obiektywny i terminowy sposób nie tylko 
samych ustaleń z oceny ryzyka, lecz 
również szczegółowych informacji na 
temat opracowywania, omawiania i 
przyjmowania decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem.

Or. en

Poprawka 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Szczególny nacisk należy położyć 
na wyjaśnienie w spójny, odpowiedni i
terminowy sposób nie tylko samych 
ustaleń z oceny ryzyka, lecz również tego, 
jak są one wykorzystywane przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem, w stosownych 
przypadkach wraz z innymi zasadnymi 
czynnikami.

(5) Szczególny nacisk należy położyć 
na wyjaśnienie w jasny, obiektywny i
terminowy sposób nie tylko samych 
ustaleń z oceny ryzyka, lecz również tego, 
jak są one wykorzystywane przy 
podejmowaniu decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem, w stosownych 
przypadkach wraz z innymi zasadnymi 
czynnikami.

Or. en

Poprawka 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) W ogólnym prawie żywnościowym 
nie ma definicji „innych zasadnych 
czynników” w odniesieniu do tego celu. 
Zasada ta powinna być zawsze stosowana 
w każdym indywidualnym przypadku, ale 
ponieważ nie ma ogólnych wytycznych 
dotyczących stosowania i interpretacji tej 
zasady, brak jest spójności w jej 
stosowaniu. W związku z tym Komisja 
powinna opracować ogólne wytyczne 
dotyczące wdrażania tej zasady.

Or. en

Poprawka 81
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W związku z tym należy ustalić 
ogólne cele i zasady informowania o
ryzyku, przy uwzględnieniu odnośnych ról 
podmiotów oceniających ryzyko i
zarządzających ryzykiem.

(6) W związku z tym należy ustalić 
ogólne cele i zasady informowania o
ryzyku, przy uwzględnieniu wyrażonych 
oczekiwań obywateli i odnośnych ról 
podmiotów oceniających ryzyko i
zarządzających ryzykiem.

Or. en

Poprawka 82
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W oparciu o te ogólne cele i zasady 
należy ustanowić ogólny plan 
informowania o ryzyku w ścisłej 
współpracy z Urzędem i państwami 
członkowskimi oraz po przeprowadzeniu 
odnośnych konsultacji publicznych.

(7) W oparciu o te ogólne cele i zasady 
należy ustanowić ogólny plan 
informowania o ryzyku w ścisłej 
współpracy z Urzędem i państwami 
członkowskimi, a także ich organami 
sanitarnymi, często dysponującymi 
większą niezależnością niż Urząd, oraz po 
przeprowadzeniu odnośnych konsultacji 
publicznych.

Or. fr

Poprawka 83
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ogólnym planie należy 
zidentyfikować kluczowe czynniki, które 
powinno się uwzględnić przy 
informowaniu o ryzyku, takie jak 

(8) W ogólnym planie należy określić 
praktyczne ustalenia dotyczące 
publicznego udostępniania niezbędnych 
informacji w celu osiągnięcia wysokiego 
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poszczególne poziomy ryzyka, rodzaj 
ryzyka i jego potencjalny wpływ na 
zdrowie publiczne, to, kogo i czego 
bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 
ryzyko, poziomy narażenia na ryzyko, 
zdolność do kontrolowania ryzyka oraz 
inne czynniki wpływające na postrzeganie 
ryzyka, w tym to, czy wymagane są 
natychmiastowe działania, a także mające 
zastosowanie ramy legislacyjne i odnośny 
kontekst rynkowy. W ogólnym planie 
należy również wskazać narzędzia i
kanały, które mają być wykorzystywane, a
także ustanowić odpowiednie mechanizmy 
zapewniające spójne informowanie o
ryzyku.

poziomu przejrzystości procesu 
zarządzania ryzykiem. Należy w nim
zidentyfikować kluczowe czynniki, które 
powinno się uwzględnić przy 
informowaniu o ryzyku, takie jak 
poszczególne poziomy ryzyka, rodzaj 
ryzyka i jego potencjalny wpływ na 
zdrowie publiczne, to, kogo i czego 
bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 
ryzyko, poziomy narażenia na ryzyko, 
zdolność do kontrolowania ryzyka oraz 
inne czynniki wpływające na postrzeganie 
ryzyka, w tym to, czy wymagane są 
natychmiastowe działania, a także mające 
zastosowanie ramy legislacyjne i odnośny 
kontekst rynkowy. W ogólnym planie 
należy również wskazać narzędzia i
kanały, które mają być wykorzystywane, a
także ustanowić odpowiednie mechanizmy 
zapewniające skuteczne informowanie o
ryzyku.

Or. en

Poprawka 84
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ogólnym planie należy 
zidentyfikować kluczowe czynniki, które 
powinno się uwzględnić przy 
informowaniu o ryzyku, takie jak 
poszczególne poziomy ryzyka, rodzaj 
ryzyka i jego potencjalny wpływ na 
zdrowie publiczne, to, kogo i czego 
bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 
ryzyko, poziomy narażenia na ryzyko, 
zdolność do kontrolowania ryzyka oraz 
inne czynniki wpływające na postrzeganie 
ryzyka, w tym to, czy wymagane są 
natychmiastowe działania, a także mające 
zastosowanie ramy legislacyjne i odnośny 
kontekst rynkowy. W ogólnym planie 

(8) W ogólnym planie należy 
zidentyfikować kluczowe czynniki, które 
powinno się uwzględnić przy 
informowaniu o ryzyku, takie jak
zagrożenie, poszczególne poziomy ryzyka, 
rodzaj ryzyka i jego potencjalny wpływ na 
zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i 
środowisko, to, kogo i czego bezpośrednio 
lub pośrednio dotyczy ryzyko, poziomy 
narażenia na ryzyko, zdolność do
minimalizowania lub kontrolowania 
ryzyka oraz inne czynniki wpływające na 
postrzeganie ryzyka, w tym to, czy 
wymagane są natychmiastowe działania, a
także istniejące lub nie ramy legislacyjne. 
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należy również wskazać narzędzia i
kanały, które mają być wykorzystywane, a
także ustanowić odpowiednie mechanizmy 
zapewniające spójne informowanie o
ryzyku.

W ogólnym planie należy również wskazać 
narzędzia i kanały, które mają być 
wykorzystywane, a także ustanowić 
odpowiednie mechanizmy zapewniające 
spójne informowanie o ryzyku.

Or. en

Poprawka 85
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ogólnym planie należy 
zidentyfikować kluczowe czynniki, które 
powinno się uwzględnić przy 
informowaniu o ryzyku, takie jak 
poszczególne poziomy ryzyka, rodzaj 
ryzyka i jego potencjalny wpływ na 
zdrowie publiczne, to, kogo i czego 
bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 
ryzyko, poziomy narażenia na ryzyko, 
zdolność do kontrolowania ryzyka oraz 
inne czynniki wpływające na postrzeganie 
ryzyka, w tym to, czy wymagane są 
natychmiastowe działania, a także mające 
zastosowanie ramy legislacyjne i odnośny 
kontekst rynkowy. W ogólnym planie 
należy również wskazać narzędzia i
kanały, które mają być wykorzystywane, a
także ustanowić odpowiednie mechanizmy 
zapewniające spójne informowanie o
ryzyku.

(8) W ogólnym planie należy 
zidentyfikować kluczowe czynniki, które 
powinno się uwzględnić przy 
informowaniu o ryzyku, takie jak 
poszczególne poziomy ryzyka, rodzaj 
ryzyka i jego potencjalny wpływ na 
zdrowie publiczne, to, kogo i czego 
bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 
ryzyko, poziomy narażenia na ryzyko, 
zdolność do kontrolowania ryzyka oraz 
inne czynniki wpływające na postrzeganie 
ryzyka, w tym to, czy wymagane są 
natychmiastowe działania, a także mające 
zastosowanie ramy legislacyjne i odnośny 
kontekst rynkowy, a ponadto najlepszy 
sposób hierarchizacji tych czynników. W
ogólnym planie należy również wskazać 
narzędzia i kanały, które mają być 
wykorzystywane, a także ustanowić 
odpowiednie mechanizmy zapewniające 
spójne informowanie o ryzyku.

Or. fr

Poprawka 86
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W ogólnym planie należy 
zidentyfikować kluczowe czynniki, które 
powinno się uwzględnić przy 
informowaniu o ryzyku, takie jak 
poszczególne poziomy ryzyka, rodzaj 
ryzyka i jego potencjalny wpływ na 
zdrowie publiczne, to, kogo i czego 
bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 
ryzyko, poziomy narażenia na ryzyko, 
zdolność do kontrolowania ryzyka oraz 
inne czynniki wpływające na postrzeganie 
ryzyka, w tym to, czy wymagane są 
natychmiastowe działania, a także mające 
zastosowanie ramy legislacyjne i odnośny 
kontekst rynkowy. W ogólnym planie 
należy również wskazać narzędzia i
kanały, które mają być wykorzystywane, a
także ustanowić odpowiednie mechanizmy 
zapewniające spójne informowanie o
ryzyku.

(8) W ogólnym planie należy 
zidentyfikować kluczowe czynniki, które 
powinno się uwzględnić przy 
informowaniu o ryzyku, takie jak 
poszczególne poziomy ryzyka, rodzaj 
ryzyka i jego potencjalny wpływ na 
zdrowie publiczne, to, kogo i czego 
bezpośrednio lub pośrednio dotyczy 
ryzyko, poziomy narażenia na ryzyko, 
zdolność do kontrolowania ryzyka, środki 
łagodzenia ryzyka oraz inne czynniki 
wpływające na postrzeganie ryzyka, w tym 
to, czy wymagane są natychmiastowe 
działania, a także mające zastosowanie 
ramy legislacyjne i odnośny kontekst 
rynkowy. W ogólnym planie należy 
również wskazać narzędzia i kanały, które
mają być wykorzystywane, a także 
ustanowić odpowiednie mechanizmy 
zapewniające spójne informowanie o
ryzyku.

Or. en

Poprawka 87
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Zaufanie konsumentów do 
bezpieczeństwa żywności zostało osłabione 
przez szereg incydentów o szerokim 
zasięgu. Istnieje potrzeba poprawy 
sposobu informowania społeczeństwa o 
takich incydentach, w tym w sytuacjach, 
gdy wynikają one z potencjalnie 
umyślnego naruszenia obowiązujących 
przepisów unijnych popełnionego w 
ramach nieuczciwych lub oszukańczych 
praktyk.
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Or. en

Poprawka 88
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Przejrzystość procesu oceny ryzyka 
przyczynia się do tego, że Urząd i
realizowana przez niego misja zyskują 
silniejszą legitymację w oczach 
konsumentów i opinii publicznej, ponadto 
konsumenci i opinia publiczna mają 
większe zaufanie do prac Urzędu, a także 
Urząd jest w większym stopniu rozliczalny 
przed obywatelami Unii w ramach systemu 
demokratycznego. Niezbędne jest zatem 
utrzymanie zaufania opinii publicznej i
innych zainteresowanych stron do procesu 
analizy ryzyka będącego podstawą prawa 
żywnościowego Unii, a w szczególności do 
oceny ryzyka, w tym organizacji i
niezależności Urzędu oraz przejrzystości.

(9) Przejrzystość procesu oceny ryzyka 
przyczynia się do tego, że Urząd i
realizowana przez niego misja zyskują 
silniejszą legitymację w oczach 
konsumentów i opinii publicznej, ponadto 
konsumenci i opinia publiczna mają 
większe zaufanie do prac Urzędu, a także 
Urząd jest w większym stopniu rozliczalny 
przed obywatelami Unii w ramach systemu 
demokratycznego. Niezbędne jest zatem 
utrzymanie zaufania opinii publicznej i
innych zainteresowanych stron do procesu 
analizy ryzyka będącego podstawą prawa 
żywnościowego Unii, a w szczególności do 
oceny ryzyka, w tym organizacji i
niezależności Urzędu oraz przejrzystości.
Ostatnie skandale, które nadszarpnęły 
reputację Urzędu, zwłaszcza odnośnie do 
jego niezależności, sprawiają, że cel 
zaufania szerokiej opinii publicznej będzie 
trudno osiągalny.

Or. fr

Poprawka 89
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Przejrzystość procesu oceny ryzyka
przyczynia się do tego, że Urząd i
realizowana przez niego misja zyskują

(9) Zwiększenie przejrzystości procesu 
oceny ryzyka przyczyniłoby się do tego, że 
Urząd i realizowana przez niego misja
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silniejszą legitymację w oczach 
konsumentów i opinii publicznej, ponadto 
konsumenci i opinia publiczna mają
większe zaufanie do prac Urzędu, a także 
Urząd jest w większym stopniu rozliczalny 
przed obywatelami Unii w ramach systemu 
demokratycznego. Niezbędne jest zatem 
utrzymanie zaufania opinii publicznej i
innych zainteresowanych stron do 
procesu analizy ryzyka będącego 
podstawą prawa żywnościowego Unii, a w
szczególności do oceny ryzyka, w tym
organizacji i niezależności Urzędu oraz 
przejrzystości.

zyskałyby silniejszą legitymację w oczach 
konsumentów i opinii publicznej, ponadto 
konsumenci i opinia publiczna mieliby
większe zaufanie do prac Urzędu, a także 
Urząd byłby w większym stopniu 
rozliczalny przed obywatelami Unii w
ramach systemu demokratycznego.

Or. en

Poprawka 90
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Przejrzystość procesu oceny ryzyka
przyczynia się do tego, że Urząd i
realizowana przez niego misja zyskują 
silniejszą legitymację w oczach 
konsumentów i opinii publicznej, ponadto 
konsumenci i opinia publiczna mają 
większe zaufanie do prac Urzędu, a także
Urząd jest w większym stopniu rozliczalny
przed obywatelami Unii w ramach systemu 
demokratycznego. Niezbędne jest zatem
utrzymanie zaufania opinii publicznej i
innych zainteresowanych stron do procesu 
analizy ryzyka będącego podstawą prawa 
żywnościowego Unii, a w szczególności do 
oceny ryzyka, w tym organizacji i
niezależności Urzędu oraz przejrzystości.

(9) Brak przejrzystości procesu oceny 
ryzyka przyczynił się do tego, że Urząd i
realizowana przez niego misja straciły
legitymację w oczach konsumentów i
opinii publicznej, osłabił zaufanie 
konsumentów i opinii publicznej do prac 
Urzędu, a także nie doprowadził do 
zwiększenia stopnia rozliczalności Urzędu
przed obywatelami Unii w ramach systemu 
demokratycznego. Niezbędne jest zatem
odbudowanie zaufania opinii publicznej i
innych zainteresowanych stron do procesu 
analizy ryzyka będącego podstawą prawa 
żywnościowego Unii, a w szczególności do 
oceny ryzyka, w tym funkcjonowania i
niezależności Urzędu oraz przejrzystości.

Or. en
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Poprawka 91
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Przejrzystość procesu oceny ryzyka 
przyczynia się do tego, że Urząd i
realizowana przez niego misja zyskują
silniejszą legitymację w oczach 
konsumentów i opinii publicznej, ponadto 
konsumenci i opinia publiczna mają 
większe zaufanie do prac Urzędu, a także
Urząd jest w większym stopniu rozliczalny 
przed obywatelami Unii w ramach systemu 
demokratycznego. Niezbędne jest zatem
utrzymanie zaufania opinii publicznej i
innych zainteresowanych stron do procesu 
analizy ryzyka będącego podstawą prawa 
żywnościowego Unii, a w szczególności do 
oceny ryzyka, w tym organizacji i
niezależności Urzędu oraz przejrzystości.

(9) Przejrzystość procesu oceny ryzyka 
przyczynia się do tego, że Urząd i
realizowana przez niego misja zyskują 
legitymację w oczach konsumentów i
opinii publicznej, ponadto konsumenci i
opinia publiczna mają większe zaufanie do 
prac Urzędu, a także Urząd jest w
większym stopniu rozliczalny przed 
obywatelami Unii w ramach systemu 
demokratycznego. Niezbędne jest zatem
odbudowanie zaufania opinii publicznej i
innych zainteresowanych stron do procesu 
analizy ryzyka będącego podstawą prawa 
żywnościowego Unii, a w szczególności do 
oceny ryzyka, w tym organizacji i
niezależności Urzędu oraz przejrzystości.

Or. en

Poprawka 92
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy dostosować skład zarządu 
Urzędu do wspólnego podejścia do agencji 
zdecentralizowanych zgodnie z treścią 
wspólnego oświadczenia Parlamentu 
Europejskiego, Rady UE i Komisji 
Europejskiej w sprawie 
zdecentralizowanych agencji z 2012 r.22.

(10) Przy utrzymaniu wyraźnego 
rozgraniczenia między oceną ryzyka a 
zarządzaniem ryzykiem należy dostosować 
skład zarządu Urzędu do wspólnego 
podejścia do agencji zdecentralizowanych 
zgodnie z treścią wspólnego oświadczenia 
Parlamentu Europejskiego, Rady UE i
Komisji Europejskiej w sprawie 
zdecentralizowanych agencji z 2012 r.22.

__________________ __________________

22https://europa.eu/european- 22https://europa.eu/european-
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union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_p
l.pdf

union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_p
l.pdf

Or. en

Poprawka 93
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Doświadczenie pokazuje, że rola 
zarządu Urzędu skupia się na aspektach 
administracyjnych i finansowych i nie 
wpływa na niezależność prac naukowych 
prowadzonych przez Urząd. Należy zatem 
włączyć przedstawicieli wszystkich państw 
członkowskich do zarządu Urzędu, z
zastrzeżeniem, że przedstawiciele ci 
powinni mieć doświadczenie w
szczególności w dziedzinie oceny ryzyka.

(11) Doświadczenie pokazuje, że rola 
zarządu Urzędu poza oceną ryzyka skupia 
się również na aspektach 
administracyjnych i finansowych i nie 
wpływa na niezależność prac naukowych 
prowadzonych przez Urząd. Należy zatem 
włączyć przedstawicieli wszystkich państw 
członkowskich, a także Komisji i 
Parlamentu do zarządu Urzędu, z
zastrzeżeniem, że przedstawiciele ci 
powinni mieć doświadczenie w
szczególności w dziedzinie oceny ryzyka
oraz że unika się braku konfliktu 
interesów.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne dostosowanie w celu uwzględnienia osób powołanych przez Komisję i Parlament 
zgodnie z propozycją Komisji zawartą w art. 21 ust. 1a lit. c). Ponadto państwa członkowskie 
są zachęcane do powołania członków posiadających wysokie kompetencje w dziedzinie oceny
ryzyka bezpieczeństwa żywności, jak również ustawodawstwa i polityki w dziedzinie 
bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego zgodnie z art. 8c ust. 2, zatem wprowadzające w 
błąd jest wskazanie jedynie na aspekty administracyjne i finansowe.

Poprawka 94
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Doświadczenie pokazuje, że rola 
zarządu Urzędu skupia się na aspektach 
administracyjnych i finansowych i nie 
wpływa na niezależność prac naukowych 
prowadzonych przez Urząd. Należy zatem
włączyć przedstawicieli wszystkich państw 
członkowskich do zarządu Urzędu, z
zastrzeżeniem, że przedstawiciele ci 
powinni mieć doświadczenie w
szczególności w dziedzinie oceny ryzyka.

(11) Doświadczenie pokazuje, że rola 
zarządu Urzędu skupia się na aspektach 
administracyjnych i finansowych i nie 
wpływa na niezależność prac naukowych 
prowadzonych przez Urząd. Należy 
włączyć przedstawicieli wszystkich państw 
członkowskich do zarządu Urzędu, z
zastrzeżeniem, że przedstawiciele ci 
powinni mieć doświadczenie w
szczególności w dziedzinie oceny ryzyka.

Or. fr

Poprawka 95
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wyboru zarządu należy dokonać w
sposób zapewniający najwyższe standardy 
kompetencyjne oraz szeroki zakres 
odpowiedniego doświadczenia dostępnego 
spośród przedstawicieli państw 
członkowskich, Parlamentu Europejskiego 
i Komisji.

(12) Wyboru zarządu należy dokonać w
sposób zapewniający najwyższe standardy 
kompetencyjne, bezstronność, 
niezależność, brak konfliktu interesów
oraz szeroki zakres odpowiedniego 
doświadczenia dostępnego spośród 
przedstawicieli państw członkowskich, 
Parlamentu Europejskiego, Komisji i
społeczeństwa obywatelskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Parlament Europejski jest strukturą polityczną, dlatego konieczne jest, aby każda powołana 
osoba podlegała zasadom bezstronności i zasadom dotyczącym konfliktu interesów.

Poprawka 96
Nicola Caputo
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Wyboru zarządu należy dokonać w
sposób zapewniający najwyższe standardy 
kompetencyjne oraz szeroki zakres 
odpowiedniego doświadczenia dostępnego 
spośród przedstawicieli państw 
członkowskich, Parlamentu Europejskiego 
i Komisji.

(12) Wyboru zarządu należy dokonać w 
sposób zapewniający najwyższe standardy 
kompetencyjne i standardy dotyczące 
zaangażowania na rzecz zdrowia i 
środowiska oraz szeroki zakres 
odpowiedniego doświadczenia dostępnego 
spośród przedstawicieli państw 
członkowskich, Parlamentu Europejskiego 
i Komisji.

Or. it

Poprawka 97
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego wskazano 
pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o 
zdolność Urzędu do utrzymania wysokiego 
poziomu wiedzy fachowej w perspektywie 
długoterminowej. W szczególności 
zaobserwowano spadek liczby kandydatów 
ubiegających się o członkostwo w panelach 
naukowych. Należy zatem wzmocnić ten 
system, a państwa członkowskie powinny 
odgrywać bardziej aktywną rolę, aby 
zapewnić dostępność wystarczającej puli 
ekspertów, a tym samym spełnić 
wymagania unijnego systemu oceny 
ryzyka w zakresie poziomu wiedzy 
naukowej, niezależności i
multidyscyplinarnej wiedzy fachowej.

(13) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego wskazano 
pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o 
zdolność Urzędu do utrzymania wysokiego 
poziomu wiedzy fachowej w perspektywie 
długoterminowej. W szczególności 
zaobserwowano spadek liczby kandydatów 
ubiegających się o członkostwo w panelach 
naukowych. Należy zatem wzmocnić ten 
system, a państwa członkowskie powinny 
odgrywać bardziej aktywną rolę, aby 
zapewnić dostępność wystarczającej puli 
ekspertów, a tym samym spełnić 
wymagania unijnego systemu oceny 
ryzyka w zakresie poziomu wiedzy 
naukowej, niezależności i
multidyscyplinarnej wiedzy fachowej, tak 
aby nie naruszało to jakości stanu wiedzy 
fachowej w krajowych organach 
sanitarnych.

Or. fr
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Poprawka 98
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego wskazano 
pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o 
zdolność Urzędu do utrzymania wysokiego 
poziomu wiedzy fachowej w perspektywie 
długoterminowej. W szczególności 
zaobserwowano spadek liczby kandydatów 
ubiegających się o członkostwo w panelach 
naukowych. Należy zatem wzmocnić ten 
system, a państwa członkowskie powinny 
odgrywać bardziej aktywną rolę, aby 
zapewnić dostępność wystarczającej puli 
ekspertów, a tym samym spełnić 
wymagania unijnego systemu oceny 
ryzyka w zakresie poziomu wiedzy 
naukowej, niezależności i
multidyscyplinarnej wiedzy fachowej.

(13) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego wskazano 
pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o 
zdolność Urzędu do utrzymania wysokiego 
poziomu wiedzy fachowej w perspektywie 
długoterminowej poprzez 
wykwalifikowany personel. W
szczególności zaobserwowano spadek 
liczby kandydatów ubiegających się o
członkostwo w panelach naukowych i 
należy zbadać przyczynę tego spadku. Ten 
system musi zachęcać kandydatów do 
ubiegania się o członkostwo, a państwa 
członkowskie powinny odgrywać bardziej 
aktywną rolę, aby zapewnić dostępność 
wystarczającej puli ekspertów, a tym 
samym spełnić wymagania unijnego 
systemu oceny ryzyka w zakresie poziomu 
wiedzy naukowej, niezależności i
multidyscyplinarnej wiedzy fachowej.

Or. en

Poprawka 99
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego wskazano 
pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o 
zdolność Urzędu do utrzymania wysokiego 
poziomu wiedzy fachowej w perspektywie 
długoterminowej. W szczególności 
zaobserwowano spadek liczby kandydatów 
ubiegających się o członkostwo w panelach 

(13) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego wskazano 
pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o 
zdolność Urzędu do utrzymania wysokiego 
poziomu wiedzy fachowej w perspektywie 
długoterminowej. W szczególności 
zaobserwowano spadek liczby kandydatów 
ubiegających się o członkostwo w panelach 
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naukowych. Należy zatem wzmocnić ten 
system, a państwa członkowskie powinny
odgrywać bardziej aktywną rolę, aby 
zapewnić dostępność wystarczającej puli 
ekspertów, a tym samym spełnić 
wymagania unijnego systemu oceny 
ryzyka w zakresie poziomu wiedzy 
naukowej, niezależności i
multidyscyplinarnej wiedzy fachowej.

naukowych. Państwa członkowskie 
powinny wspierać rozpowszechnianie 
zaproszeń do wyrażenia zainteresowania 
członkostwem w panelach naukowych i 
komitecie naukowym, aby zapewnić 
dostępność wystarczającej puli ekspertów, 
a tym samym spełnić wymagania unijnego 
systemu oceny ryzyka w zakresie poziomu 
wiedzy naukowej, niezależności i
multidyscyplinarnej wiedzy fachowej.

Or. en

Poprawka 100
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego wskazano 
pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o 
zdolność Urzędu do utrzymania wysokiego 
poziomu wiedzy fachowej w perspektywie 
długoterminowej. W szczególności 
zaobserwowano spadek liczby kandydatów 
ubiegających się o członkostwo w panelach 
naukowych. Należy zatem wzmocnić ten 
system, a państwa członkowskie powinny 
odgrywać bardziej aktywną rolę, aby 
zapewnić dostępność wystarczającej puli 
ekspertów, a tym samym spełnić 
wymagania unijnego systemu oceny 
ryzyka w zakresie poziomu wiedzy 
naukowej, niezależności i
multidyscyplinarnej wiedzy fachowej.

(13) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego wskazano 
pewne niedociągnięcia, jeśli chodzi o 
zdolność Urzędu do utrzymania wysokiego 
poziomu wiedzy fachowej w perspektywie 
długoterminowej. W szczególności 
zaobserwowano spadek liczby kandydatów 
ubiegających się o członkostwo w panelach 
naukowych. Należy zatem wzmocnić ten 
system, a państwa członkowskie powinny 
odgrywać bardziej aktywną rolę, aby 
zapewnić dostępność wystarczającej puli
niezależnych ekspertów, a tym samym 
spełnić wymagania unijnego systemu 
oceny ryzyka w zakresie poziomu wiedzy 
naukowej, niezależności i
multidyscyplinarnej wiedzy fachowej.

Or. en

Poprawka 101
Giovanni La Via
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
innych interesów na szczeblu Unii, 
wyznaczanie członków paneli naukowych 
przez państwa członkowskie, ich wybór 
przez dyrektora zarządzającego Urzędu i
ich powołanie przez zarząd Urzędu 
powinny opierać się na surowych 
kryteriach zapewniających doskonałość i
niezależność ekspertów, a jednocześnie 
wymaganą multidyscyplinarną wiedzę 
fachową każdego panelu. W tym celu 
niezbędne jest, aby dyrektor wykonawczy, 
którego zadaniem jest obrona interesów
EFSA, a w szczególności niezależności 
wiedzy fachowej EFSA, odgrywał rolę w 
wyborze i powoływaniu tych ekspertów 
naukowych. Należy również wprowadzić 
dalsze środki, aby zapewnić ekspertom 
naukowym zasoby umożliwiające im 
niezależne działanie.

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
innych interesów na szczeblu Unii, 
wyznaczanie członków paneli naukowych 
przez państwa członkowskie, ich wybór 
przez dyrektora zarządzającego Urzędu i
ich powołanie przez zarząd Urzędu 
powinny opierać się na surowych 
kryteriach zapewniających doskonałość i
niezależność ekspertów, a jednocześnie 
wymaganą multidyscyplinarną wiedzę 
fachową każdego panelu. W tym celu 
niezbędne jest, aby dyrektor wykonawczy, 
którego zadaniem jest obrona interesów
EFSA, a w szczególności niezależności 
wiedzy fachowej EFSA, odgrywał rolę w 
wyborze i powoływaniu tych ekspertów 
naukowych. Należy również wprowadzić 
dalsze środki, aby zapewnić ekspertom 
naukowym zasoby umożliwiające im 
niezależne działanie. Ponadto jako że 
Urząd jest odpowiedzialny za ocenę 
produktów w różnych sektorach, 
mianowicie w sektorze rolnictwa, 
żywności i zdrowia, istotne jest, aby 
członkowie odpowiednich paneli posiadali 
właściwą wiedzę fachową do oceny 
bezpieczeństwa i skuteczności przedmiotu 
procedury. W szczególności w ramach 
oceny należy uwzględnić specyficzne 
właściwości danej substancji i ustalić 
właściwą metodykę dla prawidłowej 
oceny, stosując najbardziej odpowiednie 
podejście w zależności od rodzaju 
substancji, które powinno być inne, jeśli 
będą to wyizolowane związki otrzymane w 
drodze syntezy chemicznej lub naturalne 
substancje złożone.

Or. en

Uzasadnienie

Właściwości substancji naturalnych różnią się od właściwości izolowanych związków
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chemicznych. Jako że przedsiębiorstwa są skłonne inwestować w badania w celu wykazania 
skuteczności i bezpieczeństwa swoich produktów wykonanych z naturalnych substancji, panel 
odpowiedzialny za ocenę musi dysponować odpowiednią wiedzą fachową, aby 
zagwarantować uwzględnienie właściwości tych substancji w przyjętych kryteriach w 
niezbędnym stopniu, oraz aby w przypadku braku właściwych lub w pełni odpowiednich 
standardów na poziomie międzynarodowym wskazać odpowiednie standardy.

Poprawka 102
Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
innych interesów na szczeblu Unii, 
wyznaczanie członków paneli naukowych 
przez państwa członkowskie, ich wybór 
przez dyrektora zarządzającego Urzędu i
ich powołanie przez zarząd Urzędu 
powinny opierać się na surowych 
kryteriach zapewniających doskonałość i
niezależność ekspertów, a jednocześnie 
wymaganą multidyscyplinarną wiedzę 
fachową każdego panelu. W tym celu 
niezbędne jest, aby dyrektor wykonawczy, 
którego zadaniem jest obrona interesów 
EFSA, a w szczególności niezależności 
wiedzy fachowej EFSA, odgrywał rolę w 
wyborze i powoływaniu tych ekspertów 
naukowych. Należy również wprowadzić 
dalsze środki, aby zapewnić ekspertom 
naukowym zasoby umożliwiające im 
niezależne działanie.

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
innych interesów na szczeblu Unii, 
wyznaczanie członków paneli naukowych 
przez państwa członkowskie, ich wybór 
przez dyrektora zarządzającego Urzędu i
ich powołanie przez zarząd Urzędu 
powinny opierać się na surowych 
kryteriach zapewniających doskonałość i
niezależność ekspertów, a jednocześnie 
wymaganą multidyscyplinarną wiedzę 
fachową każdego panelu. W tym celu 
niezbędne jest, aby dyrektor wykonawczy, 
którego zadaniem jest obrona interesów 
EFSA, a w szczególności niezależności 
wiedzy fachowej EFSA, odgrywał rolę w 
wyborze i powoływaniu tych ekspertów 
naukowych. Należy również wprowadzić 
dalsze środki, aby zapewnić ekspertom 
naukowym zasoby umożliwiające im 
niezależne działanie. Ważne jest, aby 
członkowie odpowiednich paneli posiadali 
właściwą wiedzę fachową do oceny 
bezpieczeństwa i skuteczności przedmiotu 
procedury. W szczególności w ramach 
oceny należy uwzględnić specyficzne 
właściwości danej substancji i ustalić 
właściwą metodykę, stosując najbardziej 
odpowiednie podejście w zależności od 
rodzaju substancji.

Or. en
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Poprawka 103
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
innych interesów na szczeblu Unii,
wyznaczanie członków paneli naukowych 
przez państwa członkowskie, ich wybór 
przez dyrektora zarządzającego Urzędu i
ich powołanie przez zarząd Urzędu 
powinny opierać się na surowych 
kryteriach zapewniających doskonałość i
niezależność ekspertów, a jednocześnie 
wymaganą multidyscyplinarną wiedzę 
fachową każdego panelu. W tym celu 
niezbędne jest, aby dyrektor wykonawczy, 
którego zadaniem jest obrona interesów 
EFSA, a w szczególności niezależności 
wiedzy fachowej EFSA, odgrywał rolę w 
wyborze i powoływaniu tych ekspertów 
naukowych. Należy również wprowadzić 
dalsze środki, aby zapewnić ekspertom 
naukowym zasoby umożliwiające im 
niezależne działanie.

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
innych interesów na szczeblu Unii, wybór
członków paneli naukowych przez 
dyrektora zarządzającego Urzędu i ich 
powołanie przez zarząd Urzędu powinny 
opierać się na surowych kryteriach, takich 
jak brak jakichkolwiek powiązań z 
branżą, zapewniających doskonałość i 
niezależność ekspertów, a jednocześnie 
wymaganą multidyscyplinarną wiedzę 
fachową każdego panelu. W tym celu 
niezbędne jest, aby dyrektor wykonawczy, 
którego zadaniem jest obrona interesów 
EFSA, a w szczególności niezależności 
wiedzy fachowej EFSA, odgrywał rolę w 
wyborze i powoływaniu tych ekspertów 
naukowych. Należy wprowadzić dalsze 
środki, w tym odpowiednie wynagrodzenie 
finansowe, aby zapewnić ekspertom 
naukowym zasoby umożliwiające im 
niezależne działanie i poświęcenie 
wystarczającej ilości czasu na ich prace 
związane z oceną ryzyka dla Urzędu.

Or. en

Poprawka 104
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
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innych interesów na szczeblu Unii, 
wyznaczanie członków paneli naukowych 
przez państwa członkowskie, ich wybór 
przez dyrektora zarządzającego Urzędu i
ich powołanie przez zarząd Urzędu 
powinny opierać się na surowych 
kryteriach zapewniających doskonałość i
niezależność ekspertów, a jednocześnie 
wymaganą multidyscyplinarną wiedzę 
fachową każdego panelu. W tym celu 
niezbędne jest, aby dyrektor wykonawczy, 
którego zadaniem jest obrona interesów 
EFSA, a w szczególności niezależności
wiedzy fachowej EFSA, odgrywał rolę w 
wyborze i powoływaniu tych ekspertów 
naukowych. Należy również wprowadzić 
dalsze środki, aby zapewnić ekspertom 
naukowym zasoby umożliwiające im 
niezależne działanie.

innych interesów na szczeblu Unii, 
wyznaczanie członków paneli naukowych 
przez państwa członkowskie, ich wybór 
przez dyrektora zarządzającego Urzędu i
ich powołanie przez zarząd Urzędu 
powinny opierać się na surowych 
kryteriach zapewniających doskonałość, 
uczciwość i niezależność ekspertów, a
jednocześnie wymaganą 
multidyscyplinarną wiedzę fachową 
każdego panelu. W tym celu niezbędne 
jest, aby dyrektor wykonawczy, który jest 
przedstawicielem prawnym EFSA i
którego zadaniem jest ponoszenie 
odpowiedzialności za realizację prac 
Urzędu, a w szczególności za niezależność
wiedzy fachowej EFSA, odgrywał rolę w 
wyborze i powoływaniu tych ekspertów 
naukowych. Należy również wprowadzić 
dalsze środki, aby zapewnić ekspertom 
naukowym zasoby umożliwiające im 
niezależne działanie.

Or. en

Poprawka 105
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
innych interesów na szczeblu Unii, 
wyznaczanie członków paneli naukowych 
przez państwa członkowskie, ich wybór 
przez dyrektora zarządzającego Urzędu i
ich powołanie przez zarząd Urzędu 
powinny opierać się na surowych 
kryteriach zapewniających doskonałość i
niezależność ekspertów, a jednocześnie 
wymaganą multidyscyplinarną wiedzę 
fachową każdego panelu. W tym celu 
niezbędne jest, aby dyrektor wykonawczy, 
którego zadaniem jest obrona interesów 

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
innych interesów na szczeblu Unii, 
wyznaczanie członków paneli naukowych 
przez państwa członkowskie, ich wybór 
przez dyrektora zarządzającego Urzędu i
ich powołanie przez zarząd Urzędu 
powinny opierać się na surowych 
kryteriach zapewniających doskonałość i
niezależność ekspertów, a jednocześnie 
wymaganą multidyscyplinarną wiedzę 
fachową każdego panelu. W tym celu 
niezbędne jest, aby dyrektor wykonawczy, 
którego zadaniem jest obrona interesów 
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EFSA, a w szczególności niezależności 
wiedzy fachowej EFSA, odgrywał rolę w 
wyborze i powoływaniu tych ekspertów 
naukowych. Należy również wprowadzić 
dalsze środki, aby zapewnić ekspertom 
naukowym zasoby umożliwiające im 
niezależne działanie.

EFSA, a w szczególności niezależności 
wiedzy fachowej EFSA, odgrywał rolę w 
wyborze i powoływaniu tych ekspertów 
naukowych. Należy również wprowadzić 
dalsze środki, aby zapewnić ekspertom 
naukowym zasoby umożliwiające im 
niezależne działanie oraz w możliwie jak 
największym stopniu unikać sytuacji 
konfliktów interesów.

Or. fr

Poprawka 106
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
innych interesów na szczeblu Unii,
wyznaczanie członków paneli naukowych 
przez państwa członkowskie, ich wybór 
przez dyrektora zarządzającego Urzędu i
ich powołanie przez zarząd Urzędu 
powinny opierać się na surowych 
kryteriach zapewniających doskonałość i
niezależność ekspertów, a jednocześnie 
wymaganą multidyscyplinarną wiedzę 
fachową każdego panelu. W tym celu 
niezbędne jest, aby dyrektor wykonawczy, 
którego zadaniem jest obrona interesów 
EFSA, a w szczególności niezależności 
wiedzy fachowej EFSA, odgrywał rolę w 
wyborze i powoływaniu tych ekspertów 
naukowych. Należy również wprowadzić 
dalsze środki, aby zapewnić ekspertom 
naukowym zasoby umożliwiające im 
niezależne działanie.

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
innych interesów na szczeblu Unii, wybór
członków paneli naukowych przez 
dyrektora zarządzającego Urzędu i ich 
powołanie przez zarząd Urzędu powinny 
opierać się na surowych kryteriach 
zapewniających doskonałość i niezależność 
ekspertów, a jednocześnie wymaganą 
multidyscyplinarną wiedzę fachową 
każdego panelu. W tym celu niezbędne 
jest, aby dyrektor wykonawczy, którego 
zadaniem jest obrona interesów EFSA, a w 
szczególności niezależności wiedzy 
fachowej EFSA, odgrywał rolę w wyborze 
i powoływaniu tych ekspertów naukowych. 
Należy również wprowadzić dalsze środki, 
aby zapewnić ekspertom naukowym 
zasoby umożliwiające im niezależne 
działanie oraz poświęcanie wystarczającej 
ilości czasu na ich prace związane z oceną 
ryzyka dla Urzędu.

Or. en
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Poprawka 107
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niezbędne jest zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania Urzędu oraz 
ustabilizowanie wiedzy fachowej, jaką 
dysponuje. Należy zatem zwiększyć 
wsparcie, jakie Urząd i państwa 
członkowskie zapewniają na rzecz prac 
paneli naukowych Urzędu. W
szczególności Urząd powinien 
organizować prace przygotowawcze 
wspierające zadania panelu, w tym 
powierzać swojemu personelowi lub 
krajowym organizacjom naukowym 
zrzeszonym w sieć z Urzędem opracowanie 
wstępnych opinii naukowych, które mają 
zostać poddane wzajemnej weryfikacji i
przyjęte przez panele.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje niebezpieczeństwo, że powszechną praktyką stanie się przygotowywanie przez 
personel EFSA opinii, które mają być rutynowo zatwierdzane przez panele naukowe. Jest to 
niedopuszczalne, ponieważ podważałoby całą koncepcję niezależnych ekspertów naukowych 
dostarczających opinie naukowe, zgodnie z art. 28.

Poprawka 108
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niezbędne jest zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania Urzędu oraz 
ustabilizowanie wiedzy fachowej, jaką 
dysponuje. Należy zatem zwiększyć 
wsparcie, jakie Urząd i państwa 

(15) Niezbędne jest zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania Urzędu oraz 
ustabilizowanie wiedzy fachowej, jaką 
dysponuje. Należy zatem zwiększyć 
wsparcie, jakie Urząd i państwa 
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członkowskie zapewniają na rzecz prac 
paneli naukowych Urzędu. W
szczególności Urząd powinien 
organizować prace przygotowawcze 
wspierające zadania panelu, w tym 
powierzać swojemu personelowi lub 
krajowym organizacjom naukowym 
zrzeszonym w sieć z Urzędem 
opracowanie wstępnych opinii naukowych, 
które mają zostać poddane wzajemnej 
weryfikacji i przyjęte przez panele.

członkowskie zapewniają na rzecz prac 
paneli naukowych Urzędu. W
szczególności Urząd powinien 
organizować prace przygotowawcze 
wspierające zadania panelu, w tym 
powierzać swojemu personelowi lub 
krajowym organizacjom naukowym 
zrzeszonym w sieć z Urzędem 
opracowanie wstępnych opinii naukowych, 
które mają zostać poddane wzajemnej 
weryfikacji i przyjęte przez panele.
Powinno to odbywać się bez uszczerbku 
dla niezależności ocen naukowych 
Urzędu.

Or. en

Poprawka 109
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Niezbędne jest zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania Urzędu oraz 
ustabilizowanie wiedzy fachowej, jaką 
dysponuje. Należy zatem zwiększyć 
wsparcie, jakie Urząd i państwa 
członkowskie zapewniają na rzecz prac 
paneli naukowych Urzędu. W
szczególności Urząd powinien 
organizować prace przygotowawcze 
wspierające zadania panelu, w tym 
powierzać swojemu personelowi lub 
krajowym organizacjom naukowym 
zrzeszonym w sieć z Urzędem opracowanie 
wstępnych opinii naukowych, które mają 
zostać poddane wzajemnej weryfikacji i
przyjęte przez panele.

(15) Niezbędne jest zapewnienie 
skutecznego funkcjonowania Urzędu oraz 
ustabilizowanie wiedzy fachowej, jaką 
dysponuje. Należy zatem zwiększyć 
wsparcie, jakie Urząd i państwa 
członkowskie zapewniają na rzecz prac 
paneli naukowych Urzędu. W
szczególności Urząd powinien 
organizować prace przygotowawcze 
wspierające zadania panelu, w tym 
powierzać swojemu personelowi 
opracowanie wstępnych opinii naukowych, 
które mają zostać poddane wzajemnej 
weryfikacji i przyjęte przez panele.

Or. en
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Poprawka 110
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Procedury udzielania zezwoleń 
opierają się na zasadzie, że to 
wnioskodawca ma udowodnić – przy 
uwzględnieniu wiedzy naukowej, którą 
dysponuje – iż przedmiot procedury 
udzielenia zezwolenia spełnia unijne 
wymogi bezpieczeństwa. Zasada ta opiera 
się na założeniu, że zdrowie publiczne jest 
lepiej chronione, kiedy ciężar dowodu 
spoczywa na wnioskodawcy, ponieważ to 
on musi udowodnić, że dany przedmiot 
procedury jest bezpieczny, przed 
wprowadzeniem go do obrotu, a nie na 
założeniu, że to organy publiczne muszą 
udowodnić, że dany przedmiot procedury 
jest niebezpieczny, tak aby mogły 
następnie odmówić dopuszczenia go do 
obrotu. Ponadto nie powinno się wydawać 
środków publicznych na zlecanie 
kosztownych badań, które ostatecznie 
pomogą przedsiębiorstwom wprowadzić 
dany produkt do obrotu. Zgodnie z tą 
zasadą oraz z mającymi zastosowanie 
wymogami regulacyjnymi wnioskodawcy 
muszą – na poparcie wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie sektorowego 
prawa żywnościowego Unii –przedstawić 
odnośne badania, w tym testy, aby 
wykazać bezpieczeństwo, a w niektórych 
przypadkach – skuteczność przedmiotu 
wniosku.

(16) Procedury udzielania zezwoleń 
opierają się na zasadzie, że to 
wnioskodawca ma udowodnić – przy 
uwzględnieniu wiedzy naukowej, którą 
dysponuje – iż przedmiot procedury 
udzielenia zezwolenia spełnia unijne 
wymogi bezpieczeństwa. Zasada ta opiera 
się na założeniu, że zdrowie publiczne jest 
lepiej chronione, kiedy ciężar dowodu 
spoczywa na wnioskodawcy, ponieważ to 
on musi udowodnić, że dany przedmiot 
procedury jest bezpieczny, przed 
wprowadzeniem go do obrotu, a nie na 
założeniu, że to organy publiczne muszą 
udowodnić, że dany przedmiot procedury 
jest niebezpieczny, tak aby mogły 
następnie odmówić dopuszczenia go do 
obrotu. Ponadto nie powinno się wydawać 
środków publicznych na zlecanie 
kosztownych badań, które ostatecznie 
pomogą przedsiębiorstwom wprowadzić 
dany produkt do obrotu. Zgodnie z tą 
zasadą oraz z mającymi zastosowanie 
wymogami regulacyjnymi wnioskodawcy 
muszą – na poparcie wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie sektorowego 
prawa żywnościowego Unii –przedstawić 
odnośne badania, w tym testy, aby 
wykazać bezpieczeństwo, a w niektórych 
przypadkach – skuteczność przedmiotu 
wniosku. Urząd musi jednak być w stanie 
sam prowadzić niezbędne badania, aby 
udowodnić, że przedmiot procedury nie 
jest pewny, jeżeli po jego wprowadzeniu 
na rynek pojawiają się wątpliwości co do 
jego bezpieczeństwa lub skuteczności.

Or. fr
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Poprawka 111
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Procedury udzielania zezwoleń 
opierają się na zasadzie, że to 
wnioskodawca ma udowodnić – przy 
uwzględnieniu wiedzy naukowej, którą 
dysponuje – iż przedmiot procedury 
udzielenia zezwolenia spełnia unijne 
wymogi bezpieczeństwa. Zasada ta opiera 
się na założeniu, że zdrowie publiczne jest
lepiej chronione, kiedy ciężar dowodu 
spoczywa na wnioskodawcy, ponieważ to 
on musi udowodnić, że dany przedmiot 
procedury jest bezpieczny, przed 
wprowadzeniem go do obrotu, a nie na 
założeniu, że to organy publiczne muszą 
udowodnić, że dany przedmiot procedury 
jest niebezpieczny, tak aby mogły 
następnie odmówić dopuszczenia go do 
obrotu. Ponadto nie powinno się wydawać 
środków publicznych na zlecanie 
kosztownych badań, które ostatecznie 
pomogą przedsiębiorstwom wprowadzić 
dany produkt do obrotu. Zgodnie z tą 
zasadą oraz z mającymi zastosowanie 
wymogami regulacyjnymi wnioskodawcy 
muszą – na poparcie wniosku o udzielenie
zezwolenia na podstawie sektorowego 
prawa żywnościowego Unii –przedstawić
odnośne badania, w tym testy, aby 
wykazać bezpieczeństwo, a w niektórych 
przypadkach – skuteczność przedmiotu 
wniosku.

(16) Procedury udzielania zezwoleń 
opierają się na zasadzie, że to 
wnioskodawca ma udowodnić – przy 
uwzględnieniu wiedzy naukowej, którą 
dysponuje – iż przedmiot procedury 
udzielenia zezwolenia spełnia unijne 
wymogi bezpieczeństwa. Zasada ta opiera 
się na założeniu, że zdrowie publiczne, 
zdrowie zwierząt i środowisko są lepiej 
chronione, kiedy ciężar dowodu spoczywa 
na wnioskodawcy, ponieważ to on musi 
udowodnić, że dany przedmiot procedury 
jest bezpieczny, przed wprowadzeniem go 
do obrotu, a nie na założeniu, że to organy 
publiczne muszą udowodnić, że dany 
przedmiot procedury jest niebezpieczny, 
tak aby mogły następnie odmówić 
dopuszczenia go do obrotu. Ponadto nie 
powinno się wydawać środków 
publicznych na zlecanie kosztownych 
badań, które ostatecznie pomogą 
przedsiębiorstwom wprowadzić dany 
produkt do obrotu i doprowadzą do 
powstania względnej przewagi nad ich 
konkurentami. Zgodnie z tą zasadą oraz z
mającymi zastosowanie wymogami 
regulacyjnymi wnioskodawcy muszą – na 
poparcie wniosku o udzielenie zezwolenia 
na podstawie sektorowego prawa 
żywnościowego Unii – przedstawić
odnośne, weryfikowalne i miarodajne
badania, w tym testy, aby wykazać 
bezpieczeństwo, a w niektórych 
przypadkach – skuteczność przedmiotu 
wniosku.

Or. en
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Poprawka 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Procedury udzielania zezwoleń 
opierają się na zasadzie, że to 
wnioskodawca ma udowodnić – przy 
uwzględnieniu wiedzy naukowej, którą 
dysponuje – iż przedmiot procedury 
udzielenia zezwolenia spełnia unijne 
wymogi bezpieczeństwa. Zasada ta opiera 
się na założeniu, że zdrowie publiczne jest 
lepiej chronione, kiedy ciężar dowodu 
spoczywa na wnioskodawcy, ponieważ to 
on musi udowodnić, że dany przedmiot 
procedury jest bezpieczny, przed 
wprowadzeniem go do obrotu, a nie na 
założeniu, że to organy publiczne muszą 
udowodnić, że dany przedmiot procedury 
jest niebezpieczny, tak aby mogły 
następnie odmówić dopuszczenia go do 
obrotu. Ponadto nie powinno się wydawać 
środków publicznych na zlecanie 
kosztownych badań, które ostatecznie 
pomogą przedsiębiorstwom wprowadzić 
dany produkt do obrotu. Zgodnie z tą 
zasadą oraz z mającymi zastosowanie 
wymogami regulacyjnymi wnioskodawcy 
muszą – na poparcie wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie sektorowego 
prawa żywnościowego Unii –przedstawić
odnośne badania, w tym testy, aby 
wykazać bezpieczeństwo, a w niektórych 
przypadkach – skuteczność przedmiotu 
wniosku.

(16) Procedury udzielania zezwoleń 
opierają się na zasadzie, że to 
wnioskodawca ma udowodnić – przy 
uwzględnieniu wiedzy naukowej, którą 
dysponuje – iż przedmiot procedury 
udzielenia zezwolenia spełnia unijne 
wymogi bezpieczeństwa. Zasada ta opiera 
się na założeniu, że zdrowie publiczne jest 
lepiej chronione, kiedy ciężar dowodu 
spoczywa na wnioskodawcy, ponieważ to 
on musi udowodnić, że dany przedmiot 
procedury jest bezpieczny, przed 
wprowadzeniem go do obrotu, a nie na 
założeniu, że to organy publiczne muszą 
udowodnić, że dany przedmiot procedury 
jest niebezpieczny, tak aby mogły 
następnie odmówić dopuszczenia go do 
obrotu. Ponadto nie powinno się wydawać 
środków publicznych na zlecanie 
kosztownych badań, które ostatecznie 
pomogą przedsiębiorstwom wprowadzić 
dany produkt do obrotu. Zgodnie z tą 
zasadą oraz z mającymi zastosowanie 
wymogami regulacyjnymi wnioskodawcy 
muszą – na poparcie wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie sektorowego 
prawa żywnościowego Unii – przedstawić
odnośne, zatwierdzone badania, w tym 
testy, które przeprowadzono zgodnie z 
normami międzynarodowymi i dobrą 
praktyką laboratoryjną, aby wykazać 
bezpieczeństwo, a w niektórych 
przypadkach – skuteczność przedmiotu 
wniosku.

Or. en

Poprawka 113
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Treść wniosków o udzielenie 
zezwolenia jest uregulowana w przepisach. 
Niezbędne jest, aby wniosek o udzielenie 
zezwolenia przedłożony do Urzędu w celu 
oceny ryzyka był zgodny z mającymi 
zastosowanie specyfikacjami, aby 
zapewnić najlepszą jakość oceny naukowej 
przeprowadzanej przez Urząd. 
Wnioskodawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, nie zawsze dokładnie 
rozumieją te specyfikacje. Urząd powinien 
zatem na żądanie doradzać potencjalnemu 
wnioskodawcy w kwestii mających 
zastosowanie zasad i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia, zanim 
wnioskodawca formalnie złoży wniosek, 
przy czym Urząd nie powinien doradzać w
kwestii projektu odnośnych badań, którego 
określenie pozostaje obowiązkiem 
wnioskodawcy. Aby zapewnić 
przejrzystość tego procesu, porady Urzędu 
powinny być podawane do wiadomości 
publicznej.

(17) Treść wniosków o udzielenie 
zezwolenia jest uregulowana w przepisach. 
Niezbędne jest, aby wniosek o udzielenie 
zezwolenia przedłożony do Urzędu w celu 
oceny ryzyka był zgodny z mającymi 
zastosowanie specyfikacjami, aby 
zapewnić najlepszą jakość oceny naukowej 
przeprowadzanej przez Urząd. 
Wnioskodawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, nie zawsze dokładnie 
rozumieją te specyfikacje. Urząd powinien 
zatem na żądanie doradzać potencjalnemu 
wnioskodawcy w kwestii mających 
zastosowanie zasad i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia, zanim 
wnioskodawca formalnie złoży wniosek, 
przy czym Urząd nie powinien doradzać w
kwestii projektu odnośnych badań, którego 
określenie pozostaje obowiązkiem 
wnioskodawcy. Aby zapewnić 
przejrzystość tego procesu, porady Urzędu 
powinny być podawane do wiadomości 
publicznej. W ciągu 36 miesięcy po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja powinna ocenić 
wpływ tych spotkań poprzedzających 
złożenie wniosku na funkcjonowanie 
Urzędu. Powinna w szczególności ocenić 
ich wpływ na przydział zasobów Urzędu i 
jego niezależność.

Or. en

Poprawka 114
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Treść wniosków o udzielenie 
zezwolenia jest uregulowana w 
przepisach. Niezbędne jest, aby wniosek o 
udzielenie zezwolenia przedłożony do 
Urzędu w celu oceny ryzyka był zgodny z 
mającymi zastosowanie specyfikacjami, 
aby zapewnić najlepszą jakość oceny 
naukowej przeprowadzanej przez Urząd. 
Wnioskodawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, nie zawsze dokładnie 
rozumieją te specyfikacje. Urząd powinien 
zatem na żądanie doradzać potencjalnemu 
wnioskodawcy w kwestii mających 
zastosowanie zasad i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia, zanim 
wnioskodawca formalnie złoży wniosek, 
przy czym Urząd nie powinien doradzać w
kwestii projektu odnośnych badań, którego 
określenie pozostaje obowiązkiem 
wnioskodawcy. Aby zapewnić 
przejrzystość tego procesu, porady Urzędu 
powinny być podawane do wiadomości 
publicznej.

(17) Przepisy regulujące treść 
wniosków o udzielenie zezwolenia
powinny zostać przeanalizowane i 
sformułowane w taki sposób, aby wniosek 
o udzielenie zezwolenia spełniał najwyższe 
standardy przejrzystości i rzetelności. 
Niezbędne jest, aby wniosek o udzielenie 
zezwolenia przedłożony do Urzędu w celu 
oceny ryzyka był zgodny z mającymi 
zastosowanie specyfikacjami, aby 
zapewnić najlepszą jakość oceny naukowej 
przeprowadzanej przez Urząd. 
Wnioskodawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, nie zawsze dokładnie 
rozumieją te specyfikacje. Urząd powinien 
zatem na żądanie doradzać potencjalnemu 
wnioskodawcy w kwestii mających 
zastosowanie zasad i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia, zanim 
wnioskodawca formalnie złoży wniosek, 
przy czym Urząd nie powinien doradzać w
kwestii projektu odnośnych badań, którego 
określenie pozostaje obowiązkiem 
wnioskodawcy. Aby zapewnić 
przejrzystość tego procesu, dostęp do 
praktycznych informacji na temat 
przygotowania wniosku, które byłyby 
przydatne dla wszystkich, porady Urzędu 
będą podawane do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 115
Lukas Mandl

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Treść wniosków o udzielenie 
zezwolenia jest uregulowana w przepisach. 
Niezbędne jest, aby wniosek o udzielenie 
zezwolenia przedłożony do Urzędu w celu 

(17) Treść wniosków o udzielenie 
zezwolenia jest uregulowana w przepisach. 
Niezbędne jest, aby wniosek o udzielenie 
zezwolenia przedłożony do Urzędu w celu 
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oceny ryzyka był zgodny z mającymi 
zastosowanie specyfikacjami, aby 
zapewnić najlepszą jakość oceny naukowej 
przeprowadzanej przez Urząd. 
Wnioskodawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, nie zawsze dokładnie 
rozumieją te specyfikacje. Urząd powinien 
zatem na żądanie doradzać potencjalnemu 
wnioskodawcy w kwestii mających 
zastosowanie zasad i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia, zanim 
wnioskodawca formalnie złoży wniosek, 
przy czym Urząd nie powinien doradzać w
kwestii projektu odnośnych badań, 
którego określenie pozostaje obowiązkiem 
wnioskodawcy. Aby zapewnić 
przejrzystość tego procesu, porady Urzędu 
powinny być podawane do wiadomości 
publicznej.

oceny ryzyka był zgodny z mającymi 
zastosowanie specyfikacjami, aby 
zapewnić najlepszą jakość oceny naukowej 
przeprowadzanej przez Urząd. 
Wnioskodawcy, a zwłaszcza małe i średnie 
przedsiębiorstwa, nie zawsze dokładnie 
rozumieją te specyfikacje. Urząd powinien 
zatem na żądanie doradzać potencjalnemu 
wnioskodawcy w kwestii mających 
zastosowanie zasad i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia, zanim 
wnioskodawca formalnie złoży wniosek.

Or. de

Poprawka 116
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 
myślą o przyszłym wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. W tym celu jest 
niezbędne i stosowne, aby podmioty 
gospodarcze, które zlecają badania, oraz 
laboratoria, które te badania wykonują, 
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia. Informacje o
zgłoszonych badaniach należy podawać do 
wiadomości publicznej dopiero po 
upublicznieniu odnośnego wniosku o
udzielenie zezwolenia zgodnie z mającymi 
zastosowanie regułami przejrzystości.

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 
myślą o przyszłym wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. W tym celu jest 
niezbędne i stosowne, aby podmioty 
gospodarcze, które zlecają badania, oraz 
laboratoria, które te badania wykonują, 
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia, by zagwarantować, że 
Urząd nie zatai żadnego badania 
zamówionego przez wnioskodawcę, 
zwłaszcza jeżeli wyniki takiego badania 
podważają bezpieczeństwo lub 
skuteczność badanego przedmiotu. 
Informacje o zgłoszonych badaniach 
należy podawać do wiadomości publicznej 
dopiero po upublicznieniu odnośnego 
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wniosku o udzielenie zezwolenia zgodnie z
mającymi zastosowanie regułami 
przejrzystości.

Or. fr

Poprawka 117
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 
myślą o przyszłym wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. W tym celu jest 
niezbędne i stosowne, aby podmioty 
gospodarcze, które zlecają badania, oraz 
laboratoria, które te badania wykonują, 
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia. Informacje o
zgłoszonych badaniach należy podawać do 
wiadomości publicznej dopiero po 
upublicznieniu odnośnego wniosku o
udzielenie zezwolenia zgodnie z mającymi 
zastosowanie regułami przejrzystości.

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 
myślą o przyszłym wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. W tym celu jest 
niezbędne i stosowne, aby podmioty 
gospodarcze, które zlecają badania, oraz 
laboratoria, które te badania wykonują, 
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia. Informacje o 
zgłoszonych badaniach należy podawać do 
wiadomości publicznej wkrótce po 
upublicznieniu odnośnego wniosku o 
udzielenie lub odnowienie zezwolenia 
zgodnie z mającymi zastosowanie regułami 
przejrzystości.

Or. en

Poprawka 118
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 
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myślą o przyszłym wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. W tym celu jest 
niezbędne i stosowne, aby podmioty 
gospodarcze, które zlecają badania, oraz 
laboratoria, które te badania wykonują, 
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia. Informacje o
zgłoszonych badaniach należy podawać do 
wiadomości publicznej dopiero po 
upublicznieniu odnośnego wniosku o
udzielenie zezwolenia zgodnie z mającymi 
zastosowanie regułami przejrzystości.

myślą o przyszłym wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. W tym celu jest 
niezbędne i stosowne, aby podmioty 
gospodarcze, które zlecają badania, oraz 
laboratoria, które te badania wykonują, 
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia. Informacje o
zgłoszonych badaniach należy podawać do 
wiadomości publicznej dopiero po 
upublicznieniu odnośnego wniosku o
udzielenie zezwolenia i po opublikowaniu 
przez Urząd jego projektu opinii naukowej
zgodnie z mającymi zastosowanie regułami 
przejrzystości.

Or. en

Poprawka 119
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 
myślą o przyszłym wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. W tym celu jest 
niezbędne i stosowne, aby podmioty
gospodarcze, które zlecają badania, oraz
laboratoria, które te badania wykonują, 
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia. Informacje o
zgłoszonych badaniach należy podawać do 
wiadomości publicznej dopiero po 
upublicznieniu odnośnego wniosku o
udzielenie zezwolenia zgodnie z mającymi 
zastosowanie regułami przejrzystości.

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 
myślą o przyszłym wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. W tym celu jest 
niezbędne i stosowne, aby podmioty 
gospodarcze, które zlecają badania, oraz
instytucje, które te badania wykonują, np. 
laboratoria, instytuty lub uniwersytety,
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia. Informacje o
zgłoszonych badaniach należy podawać do 
wiadomości publicznej dopiero po 
upublicznieniu odnośnego wniosku o
udzielenie zezwolenia zgodnie z mającymi 
zastosowanie regułami przejrzystości.

Or. en
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Uzasadnienie

Wszystkie badania zawarte w dossier powinny być uprzednio zgłoszone, aby zostały 
dopuszczone do procedur regulacyjnych i decyzji, niezależnie od tego, kto przeprowadził 
badanie. Wiele badań terenowych przeprowadzają uniwersytety, instytuty i firmy prywatne.

Poprawka 120
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 
myślą o przyszłym wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. W tym celu jest 
niezbędne i stosowne, aby podmioty 
gospodarcze, które zlecają badania, oraz 
laboratoria, które te badania wykonują, 
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia. Informacje o
zgłoszonych badaniach należy podawać do 
wiadomości publicznej dopiero po 
upublicznieniu odnośnego wniosku o
udzielenie zezwolenia zgodnie z mającymi 
zastosowanie regułami przejrzystości.

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 
myślą o przyszłym wniosku o udzielenie
lub odnowienie zezwolenia na podstawie 
prawa żywnościowego Unii. W tym celu 
jest niezbędne i stosowne, aby podmioty 
gospodarcze, które zlecają badania, oraz 
laboratoria, które te badania wykonują, 
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia. Informacje o
zgłoszonych badaniach należy podawać do 
wiadomości publicznej dopiero po 
upublicznieniu odnośnego wniosku o
udzielenie zezwolenia zgodnie z mającymi 
zastosowanie regułami przejrzystości.

Or. en

Poprawka 121
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 
myślą o przyszłym wniosku o udzielenie 

(18) Urząd powinien mieć wiedzę o 
przedmiocie wszystkich badań 
zrealizowanych przez wnioskodawcę z 
myślą o przyszłym wniosku o udzielenie 



AM\1162805PL.docx 41/155 PE627.781v01-00

PL

zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. W tym celu jest 
niezbędne i stosowne, aby podmioty 
gospodarcze, które zlecają badania, oraz 
laboratoria, które te badania wykonują, 
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia. Informacje o
zgłoszonych badaniach należy podawać do 
wiadomości publicznej dopiero po
upublicznieniu odnośnego wniosku o
udzielenie zezwolenia zgodnie z mającymi 
zastosowanie regułami przejrzystości.

zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. W tym celu jest 
niezbędne i stosowne, aby podmioty 
gospodarcze, które zlecają badania, oraz 
laboratoria, które te badania wykonują, 
powiadamiały Urząd o tych badaniach z 
chwilą ich zlecenia. Informacje o
wszystkich zgłoszonych badaniach należy 
podawać do wiadomości publicznej 
dopiero po złożeniu odnośnego wniosku o 
udzielenie zezwolenia i opublikowaniu 
opinii naukowej przez Urząd.

Or. nl

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. Jeśli stanie się to wcześniej, istnieje ryzyko, że konkurenci 
uzyskają dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach 
produkcyjnych. Ponadto istnieje realne ryzyko niepożądanej ingerencji politycznej w proces 
oceny ryzyka.

Poprawka 122
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W przypadku wniosku o
odnowienie zezwolenia substancja lub 
produkt, które uzyskały zezwolenie, są 
obecne na rynku już od kilku lat. Zatem 
zgromadzono doświadczenie i wiedzę na 
ich temat. Dlatego wnioskodawca 
powinien powiadamiać Urząd o
planowanych badaniach na poparcie 
wniosków o odnowienie zezwolenia, a po 
przeprowadzeniu konsultacji z osobami 
trzecimi na temat tych planowanych badań 
Urząd powinien systematycznie doradzać 
wnioskodawcom w kwestii treści 
planowanego wniosku o odnowienie 
zezwolenia, uwzględniwszy otrzymane 

(19) W przypadku wniosku o
odnowienie zezwolenia substancja lub 
produkt, które uzyskały zezwolenie, są 
obecne na rynku już od kilku lat. Zatem 
zgromadzono doświadczenie i wiedzę na 
ich temat. Dlatego wnioskodawca 
powinien powiadamiać Urząd o
planowanych badaniach na poparcie 
wniosków o odnowienie zezwolenia, a po 
przeprowadzeniu konsultacji z osobami 
trzecimi na temat tych planowanych badań 
Urząd powinien systematycznie doradzać 
wnioskodawcom w kwestii treści 
planowanego wniosku o odnowienie 
zezwolenia, uwzględniwszy otrzymane 
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uwagi. uwagi i upubliczniając wszystkie 
informacje.

Or. en

Poprawka 123
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) Uznaje się, że w niektórych 
przypadkach sama ocena ryzyka nie może 
dostarczyć wszystkich informacji, na 
których powinna opierać się decyzja 
dotycząca zarządzania ryzykiem, dlatego 
należy odpowiednio uwzględniać inne 
istotne czynniki społeczne, gospodarcze, 
związane z tradycją, etyczne i 
środowiskowe, jak również możliwość ich 
kontroli, zawsze gdy występuje poważne 
zagrożenie dla zdrowia.

Or. es

Uzasadnienie

Doświadczenie pokazuje, że EFSA jest przeciążona zadaniami wychodzącymi poza zakres 
stosowania normy, zwłaszcza w obszarze dobrostanu zwierząt i ochrony zdrowia roślin, które 
nie zawsze są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem żywności i które zbiegają się z 
zadaniami innych agencji. Konieczne jest oddzielenie tych dwóch kwestii i uwzględnianie 
dobrostanu zwierząt i ochrony roślin tylko wtedy, gdy wiąże się to z poważnym zagrożeniem 
dla zdrowia.

Poprawka 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Opinia publiczna wyraża pewne (20) Opinia publiczna wyraża pewne 
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obawy, że ocena dokonywana przez Urząd 
w procedurze udzielania zezwoleń opiera 
się głównie na badaniach prowadzonych 
przez branżę. Urząd już obecnie wyszukuje 
informacje w literaturze naukowej, tak aby 
móc uwzględniać inne dane i badania 
dotyczące określonego tematu, który 
przedłożono mu do oceny. Aby zapewnić 
dodatkowy poziom gwarancji, że Urząd 
może korzystać z wszelkich odnośnych 
danych i badań naukowych dostępnych na 
dany temat będący przedmiotem procedury 
udzielania zezwolenia, należy przewidzieć 
konsultacje z osobami trzecimi, które 
umożliwią zidentyfikowanie, czy dostępne 
są inne odnośne dane lub badania 
naukowe. Konsultacje, aby być bardziej 
skuteczne, powinny się odbywać dopiero 
wówczas, gdy przedłożone przez 
przedsiębiorców badania dołączone do 
wniosku o udzielenie zezwolenia zostały 
podane do wiadomości publicznej zgodnie 
z regułami przejrzystości określonymi w
niniejszym rozporządzeniu.

obawy, że ocena dokonywana przez Urząd 
w procedurze udzielania zezwoleń opiera 
się głównie na badaniach prowadzonych 
przez branżę. Urząd już obecnie wyszukuje 
informacje w literaturze naukowej, tak aby 
móc uwzględniać inne dane i badania 
dotyczące określonego tematu, który 
przedłożono mu do oceny. Aby zapewnić 
dodatkowy poziom gwarancji, że Urząd 
może korzystać z wszelkich odnośnych 
danych i badań naukowych dostępnych na 
dany temat będący przedmiotem procedury 
udzielania zezwolenia, należy przewidzieć 
konsultacje z osobami trzecimi, które 
umożliwią zidentyfikowanie, czy dostępne 
są inne odnośne dane lub badania 
naukowe. Konsultacje, aby być bardziej 
skuteczne, powinny się odbywać dopiero 
wówczas, gdy przedłożone przez 
przedsiębiorców badania dołączone do 
wniosku o udzielenie zezwolenia zostały 
podane do wiadomości publicznej zgodnie 
z regułami przejrzystości określonymi w
niniejszym rozporządzeniu. Dane i 
badania naukowe przedłożone w ramach 
procesu konsultacji powinny być brane 
pod uwagę pod warunkiem, że są one 
zatwierdzone, odpowiednie, zgodne z 
międzynarodowymi normami i dobrą 
praktyką laboratoryjną.

Or. en

Poprawka 125
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Opinia publiczna wyraża pewne
obawy, że ocena dokonywana przez Urząd 
w procedurze udzielania zezwoleń opiera 
się głównie na badaniach prowadzonych 
przez branżę. Urząd już obecnie wyszukuje
informacje w literaturze naukowej, tak aby 

(20) Opinia publiczna wyraża obawy, że 
ocena dokonywana przez Urząd w 
procedurze udzielania zezwoleń opiera się 
głównie na badaniach prowadzonych przez 
branżę. Urząd musi systematycznie 
wyszukiwać informacje w literaturze 
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móc uwzględniać inne dane i badania 
dotyczące określonego tematu, który 
przedłożono mu do oceny. Aby zapewnić 
dodatkowy poziom gwarancji, że Urząd 
może korzystać z wszelkich odnośnych 
danych i badań naukowych dostępnych na 
dany temat będący przedmiotem procedury 
udzielania zezwolenia, należy przewidzieć 
konsultacje z osobami trzecimi, które 
umożliwią zidentyfikowanie, czy dostępne 
są inne odnośne dane lub badania 
naukowe. Konsultacje, aby być bardziej 
skuteczne, powinny się odbywać dopiero 
wówczas, gdy przedłożone przez 
przedsiębiorców badania dołączone do 
wniosku o udzielenie zezwolenia zostały 
podane do wiadomości publicznej zgodnie 
z regułami przejrzystości określonymi w
niniejszym rozporządzeniu.

naukowej, tak aby móc uwzględniać inne 
dane i badania dotyczące określonego 
tematu, który przedłożono mu do oceny. W 
związku z tym Urząd musi wdrożyć 
niezbędne środki, struktury i wnioski, aby 
zapewnić dostęp do wszystkich 
odpowiednich publikacji naukowych w tej 
dziedzinie. Aby zapewnić dodatkowy 
poziom gwarancji, że Urząd może 
korzystać z wszelkich odnośnych danych i
badań naukowych dostępnych na dany 
temat będący przedmiotem procedury 
udzielania zezwolenia, należy przewidzieć
również konsultacje z niezależnymi
osobami trzecimi, które umożliwią 
zidentyfikowanie, czy dostępne są inne 
odnośne dane lub badania naukowe. 
Konsultacje, aby być bardziej skuteczne, 
powinny się odbywać dopiero wówczas, 
gdy przedłożone przez przedsiębiorców 
badania dołączone do wniosku o udzielenie 
zezwolenia zostały podane do wiadomości 
publicznej zgodnie z regułami 
przejrzystości określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 126
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Opinia publiczna wyraża pewne 
obawy, że ocena dokonywana przez Urząd 
w procedurze udzielania zezwoleń opiera 
się głównie na badaniach prowadzonych 
przez branżę. Urząd już obecnie wyszukuje 
informacje w literaturze naukowej, tak aby 
móc uwzględniać inne dane i badania 
dotyczące określonego tematu, który 
przedłożono mu do oceny. Aby zapewnić 
dodatkowy poziom gwarancji, że Urząd 
może korzystać z wszelkich odnośnych 

(20) Opinia publiczna wyraża pewne 
obawy, że ocena dokonywana przez Urząd 
w procedurze udzielania zezwoleń opiera 
się głównie na badaniach prowadzonych 
przez branżę. Obawy te są uzasadnione w 
zakresie, w jakim dowiedziono, że Urząd
nie zawsze działał w sposób niezależny. 
Urząd już obecnie wyszukuje informacje w 
literaturze naukowej, tak aby móc 
uwzględniać inne dane i badania dotyczące 
określonego tematu, który przedłożono mu 
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danych i badań naukowych dostępnych na 
dany temat będący przedmiotem procedury 
udzielania zezwolenia, należy przewidzieć 
konsultacje z osobami trzecimi, które 
umożliwią zidentyfikowanie, czy dostępne 
są inne odnośne dane lub badania 
naukowe. Konsultacje, aby być bardziej 
skuteczne, powinny się odbywać dopiero 
wówczas, gdy przedłożone przez 
przedsiębiorców badania dołączone do 
wniosku o udzielenie zezwolenia zostały 
podane do wiadomości publicznej zgodnie 
z regułami przejrzystości określonymi w
niniejszym rozporządzeniu.

do oceny. Aby zapewnić dodatkowy 
poziom gwarancji, że Urząd może 
korzystać z wszelkich odnośnych danych i
badań naukowych dostępnych na dany 
temat będący przedmiotem procedury 
udzielania zezwolenia, należy przewidzieć 
konsultacje z osobami trzecimi, które 
umożliwią zidentyfikowanie, czy dostępne 
są inne odnośne dane lub badania 
naukowe. Konsultacje, aby być bardziej 
skuteczne, powinny się odbywać dopiero 
wówczas, gdy przedłożone przez 
przedsiębiorców badania dołączone do 
wniosku o udzielenie zezwolenia zostały 
podane do wiadomości publicznej zgodnie
z regułami przejrzystości określonymi w
niniejszym rozporządzeniu.

Or. fr

Poprawka 127
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Opinia publiczna wyraża pewne 
obawy, że ocena dokonywana przez Urząd 
w procedurze udzielania zezwoleń opiera 
się głównie na badaniach prowadzonych 
przez branżę. Urząd już obecnie wyszukuje
informacje w literaturze naukowej, tak aby 
móc uwzględniać inne dane i badania 
dotyczące określonego tematu, który 
przedłożono mu do oceny. Aby zapewnić 
dodatkowy poziom gwarancji, że Urząd 
może korzystać z wszelkich odnośnych 
danych i badań naukowych dostępnych na 
dany temat będący przedmiotem procedury 
udzielania zezwolenia, należy przewidzieć 
konsultacje z osobami trzecimi, które 
umożliwią zidentyfikowanie, czy dostępne 
są inne odnośne dane lub badania 
naukowe. Konsultacje, aby być bardziej 
skuteczne, powinny się odbywać dopiero 

(20) Opinia publiczna wyraża pewne 
obawy, że ocena dokonywana przez Urząd 
w procedurze udzielania zezwoleń opiera 
się głównie na badaniach prowadzonych 
przez branżę. W przypadku nowego 
wniosku Urząd powinien zawsze 
wyszukiwać informacje w literaturze 
naukowej, tak aby móc uwzględniać inne 
dane i badania dotyczące określonego 
tematu, który przedłożono mu do oceny, i 
w razie potrzeby żądać dodatkowych 
badań. Aby zapewnić dodatkowy poziom 
gwarancji, że Urząd może korzystać z
wszelkich odnośnych danych i badań 
naukowych dostępnych na dany temat 
będący przedmiotem procedury udzielania 
zezwolenia, należy przewidzieć 
konsultacje z osobami trzecimi, które 
umożliwią zidentyfikowanie, czy dostępne 
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wówczas, gdy przedłożone przez 
przedsiębiorców badania dołączone do 
wniosku o udzielenie zezwolenia zostały 
podane do wiadomości publicznej zgodnie 
z regułami przejrzystości określonymi w
niniejszym rozporządzeniu.

są inne odnośne dane lub badania 
naukowe. Konsultacje, aby być bardziej 
skuteczne, powinny się odbywać
niezwłocznie po tym, gdy przedłożone 
przez przedsiębiorców badania dołączone 
do wniosku o udzielenie zezwolenia 
zostały podane do wiadomości publicznej 
zgodnie z regułami przejrzystości 
określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 128
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Opinia publiczna wyraża pewne
obawy, że ocena dokonywana przez Urząd 
w procedurze udzielania zezwoleń opiera 
się głównie na badaniach prowadzonych 
przez branżę. Urząd już obecnie wyszukuje 
informacje w literaturze naukowej, tak aby 
móc uwzględniać inne dane i badania 
dotyczące określonego tematu, który 
przedłożono mu do oceny. Aby zapewnić 
dodatkowy poziom gwarancji, że Urząd 
może korzystać z wszelkich odnośnych 
danych i badań naukowych dostępnych na 
dany temat będący przedmiotem procedury 
udzielania zezwolenia, należy przewidzieć 
konsultacje z osobami trzecimi, które 
umożliwią zidentyfikowanie, czy dostępne 
są inne odnośne dane lub badania 
naukowe. Konsultacje, aby być bardziej 
skuteczne, powinny się odbywać dopiero 
wówczas, gdy przedłożone przez 
przedsiębiorców badania dołączone do 
wniosku o udzielenie zezwolenia zostały 
podane do wiadomości publicznej zgodnie 
z regułami przejrzystości określonymi w
niniejszym rozporządzeniu.

(20) Opinia publiczna wyraża poważne
obawy, że ocena dokonywana przez Urząd 
w procedurze udzielania zezwoleń opiera 
się głównie na badaniach prowadzonych 
przez branżę. Urząd już obecnie wyszukuje 
informacje w literaturze naukowej, tak aby 
móc uwzględniać inne dane i badania 
dotyczące określonego tematu, który 
przedłożono mu do oceny. Aby zapewnić 
dodatkowy poziom gwarancji, że Urząd 
może korzystać z wszelkich odnośnych 
danych i badań naukowych dostępnych na 
dany temat będący przedmiotem procedury 
udzielania zezwolenia, należy przewidzieć 
konsultacje z osobami trzecimi, które 
umożliwią zidentyfikowanie, czy dostępne 
są inne odnośne dane lub badania 
naukowe. Konsultacje, aby być bardziej 
skuteczne, powinny się odbywać dopiero 
wówczas, gdy przedłożone przez 
przedsiębiorców badania dołączone do 
wniosku o udzielenie zezwolenia zostały 
podane do wiadomości publicznej zgodnie 
z regułami przejrzystości określonymi w
niniejszym rozporządzeniu.

Or. fr
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Poprawka 129
Mairead McGuinness

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 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, we współpracy z 
Dyrekcją ds. Audytów i Analiz w zakresie 
Zdrowia i Żywności Dyrekcji Generalnej 
ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności,
kontrole wdrożenia tych zasad przez 
laboratoria przeprowadzające takie badania 
i testy byłyby weryfikowane przez 
Komisję.

Or. en

Poprawka 130
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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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 być 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 kontroli i
audytów, w ramach którego 
przeprowadzane przez państwa 
członkowskie i państwa trzecie kontrole 
wdrożenia tych zasad przez laboratoria 
przeprowadzające takie badania i testy 
byłyby weryfikowane przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności przeprowadza audyty nie tylko w 
UE, ale również w państwach trzecich, dlatego należy uwzględnić te państwa, aby zapewnić 
jakość i równe warunki działania laboratoriów.

Poprawka 131
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą 
przedmiotem głównego zainteresowania 

skreśla się
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wszystkich obywateli Unii. Utrzymując w 
mocy zasadę, że ciężar udowodnienia 
zgodności z wymogami unijnymi spoczywa 
na branży przemysłowej, należy ustanowić 
narzędzie dodatkowej weryfikacji w 
konkretnych przypadkach o dużym 
znaczeniu dla społeczeństwa i 
wzbudzających kontrowersje dotyczące 
bezpieczeństwa, a mianowicie możliwość 
zlecenia dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać 
współmierne do potrzeb, za zlecanie 
takich badań weryfikujących powinna być 
odpowiedzialna Komisja. Należy 
uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres 
zleconych badań będzie musiał wykraczać 
poza dowody przedstawione do weryfikacji 
(na przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

Or. en

Poprawka 132
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 
mianowicie możliwość zlecenia 

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, jako warunek wstępny
należy ustanowić narzędzie dodatkowej 
weryfikacji przynajmniej w przypadkach 
wzbudzających wątpliwości lub
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa i 
potencjalnego ryzyka, a mianowicie 



PE627.781v01-00 50/155 AM\1162805PL.docx

PL

dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, za zlecanie takich badań 
weryfikujących powinna być 
odpowiedzialna Komisja. Należy 
uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

możliwość zlecenia dodatkowych
niezależnych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, za zlecanie takich badań 
weryfikujących powinna być 
odpowiedzialna Komisja, w szczególności 
na wniosek społeczeństwa obywatelskiego. 
Należy uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

Or. en

Uzasadnienie

Jak stwierdzono, bezpieczeństwo żywności jest dla obywateli przedmiotem najwyższego 
zainteresowania. Wraz z KE, w ściśle określonych warunkach, obywatele powinni mieć prawo 
do zgłaszania swoich wątpliwości i koncentrowania ich na określonych tematach. W ten 
sposób ich głos będzie wysłuchany, a pieniądze obywateli zostaną wydane zgodnie z 
życzeniem obywateli.

Poprawka 133
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych 
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych 
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 
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mianowicie możliwość zlecenia 
dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, za zlecanie takich badań 
weryfikujących powinna być 
odpowiedzialna Komisja. Należy 
uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

mianowicie możliwość zlecenia 
dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, za zlecanie takich badań 
weryfikujących powinna być 
odpowiedzialna Komisja. Należy 
uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe). Inicjatywa ta, powiązana z 
licznymi pracami niektórych posłów do 
Parlamentu pragnących wykazać brak 
niezależności Urzędu, wymaga 
dogłębnego przeglądu procedur oceny 
ryzyka Urzędu.

Or. fr

Poprawka 134
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych 
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 
mianowicie możliwość zlecenia 
dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych 
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 
mianowicie możliwość zlecenia 
dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka.
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że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, za zlecanie takich badań 
weryfikujących powinna być 
odpowiedzialna Komisja. Należy 
uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

Stosowanie tego wyjątkowego narzędzia
weryfikacji powinno pozostać współmierne 
do potrzeb i nie powinno zastępować 
stosowania zasady ostrożności w 
przypadku wystąpienia niepewności 
naukowej. Komisja, państwa członkowskie 
i Parlament Europejski powinny mieć 
możliwość wnioskowania do Urzędu o 
zlecenie takich badań weryfikujących. 
Należy uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

Or. en

Poprawka 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych 
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 
mianowicie możliwość zlecenia 
dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, za zlecanie takich badań 
weryfikujących powinna być 
odpowiedzialna Komisja. Należy 

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych 
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 
mianowicie możliwość zlecenia 
dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, w przypadku pojawienia się 
kontrowersji dotyczących bezpieczeństwa, 
luk w danych lub niepewności naukowej
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uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

za zlecanie takich badań weryfikujących
powinien być odpowiedzialny Urząd. 
Należy uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

Or. en

Poprawka 136
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych 
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 
mianowicie możliwość zlecenia 
dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, za zlecanie takich badań 
weryfikujących powinna być 
odpowiedzialna Komisja. Należy 
uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych 
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 
mianowicie możliwość zlecenia 
dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka.
Pomimo że to wyjątkowe narzędzie 
weryfikacji byłoby finansowane z budżetu 
Unii, a jego stosowanie powinno pozostać 
współmierne do potrzeb, za zlecanie takich 
badań weryfikujących nie musi być
koniecznie odpowiedzialna Komisja i 
badania może również zlecić państwo 
członkowskie. Należy uwzględnić fakt, że 
w pewnych określonych przypadkach 
zakres zleconych badań będzie musiał 
wykraczać poza dowody przedstawione do 
weryfikacji (na przykład nowe 
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udostępnione odkrycia naukowe).

Or. fr

Poprawka 137
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych 
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 
mianowicie możliwość zlecenia 
dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, za zlecanie takich badań 
weryfikujących powinna być 
odpowiedzialna Komisja. Należy 
uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych 
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 
mianowicie możliwość zlecenia 
dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, za zlecanie takich badań 
weryfikujących powinien być 
odpowiedzialny Urząd w konsultacji z 
Komisją. Należy uwzględnić fakt, że w
pewnych określonych przypadkach zakres 
zleconych badań będzie musiał wykraczać 
poza dowody przedstawione do weryfikacji
(na przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

Or. en

Poprawka 138
Mireille D'Ornano
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Bezpieczeństwo żywności jest 
kwestią newralgiczną, będącą przedmiotem 
głównego zainteresowania wszystkich 
obywateli Unii. Utrzymując w mocy 
zasadę, że ciężar udowodnienia zgodności 
z wymogami unijnymi spoczywa na branży 
przemysłowej, należy ustanowić narzędzie 
dodatkowej weryfikacji w konkretnych 
przypadkach o dużym znaczeniu dla 
społeczeństwa i wzbudzających 
kontrowersje dotyczące bezpieczeństwa, a 
mianowicie możliwość zlecenia 
dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, za zlecanie takich badań 
weryfikujących powinna być 
odpowiedzialna Komisja. Należy 
uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

(22) Bezpieczeństwo żywności słusznie
jest kwestią newralgiczną, będącą 
przedmiotem głównego zainteresowania 
wszystkich obywateli Unii. Utrzymując w 
mocy zasadę, że ciężar udowodnienia 
zgodności z wymogami unijnymi 
spoczywa na branży przemysłowej, należy 
ustanowić narzędzie dodatkowej 
weryfikacji w konkretnych przypadkach o 
dużym znaczeniu dla społeczeństwa i 
wzbudzających kontrowersje dotyczące 
bezpieczeństwa, a mianowicie możliwość 
zlecenia dodatkowych badań w celu 
zweryfikowania dowodów 
wykorzystywanych w ocenie ryzyka. Jako 
że to wyjątkowe narzędzie weryfikacji 
byłoby finansowane z budżetu Unii, a jego 
stosowanie powinno pozostać współmierne 
do potrzeb, za zlecanie takich badań 
weryfikujących powinna być 
odpowiedzialna Komisja. Należy 
uwzględnić fakt, że w pewnych 
określonych przypadkach zakres zleconych 
badań będzie musiał wykraczać poza 
dowody przedstawione do weryfikacji (na 
przykład nowe udostępnione odkrycia 
naukowe).

Or. fr

Poprawka 139
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22a) Aby zwiększyć udział 
społeczeństwa i dać obywatelom prawo do 
wskazania decydentom, gdzie koncentrują 
się ich obawy, Komisja, na tych samych 
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warunkach co europejska inicjatywa 
obywatelska, powinna stworzyć 
mechanizm, który umożliwi obywatelom 
wnioskowanie o zlecenie przez Urząd 
dodatkowych badań. Po konsultacji z 
inicjatorami i Urzędem powinny zostać 
ustalone specyfikacje badań i proces 
zlecenia zostanie uruchomiony
niezwłocznie.

Or. en

Poprawka 140
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego 
wykazano, że choć Urząd poczynił znaczne 
postępy w kwestii przejrzystości, to proces 
oceny ryzyka, zwłaszcza w kontekście 
procedur udzielania zezwoleń w łańcuchu 
rolno-spożywczym, nie zawsze jest 
uznawany za w pełni przejrzysty. Wynika 
to po części również z odmiennych reguł 
przejrzystości i poufności określonych nie 
tylko w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, 
lecz także w innych aktach prawnych Unii 
z dziedziny łańcucha rolno-spożywczego. 
Ich wzajemne oddziaływanie może mieć 
wpływ na akceptowalność oceny ryzyka 
przez ogół społeczeństwa.

(23) Jako strona konwencji z Aarhus 
Unia uznała, że w sprawach dotyczących 
środowiska dostęp do informacji i udział 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
poprawiają jakość i wdrożenie decyzji, 
przyczyniają się do wzrostu świadomości 
społecznej na temat zagadnień 
środowiska, dają społeczeństwu możliwość 
wyrażania obaw, a władzy publicznej 
możliwość ich należytego uwzględniania. 
W wyniku oceny adekwatności ogólnego 
prawa żywnościowego wykazano jednak, 
że choć Urząd poczynił znaczne postępy w
kwestii przejrzystości, to proces oceny 
ryzyka, zwłaszcza w kontekście procedur 
udzielania zezwoleń w łańcuchu rolno-
spożywczym, nie zawsze jest uznawany za 
w pełni przejrzysty. Wynika to po części 
również z odmiennych reguł przejrzystości 
i poufności określonych nie tylko w
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, lecz 
także w innych aktach prawnych Unii z
dziedziny łańcucha rolno-spożywczego. 
Ich wzajemne oddziaływanie może mieć 
wpływ na akceptowalność oceny ryzyka 
przez ogół społeczeństwa.
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Or. en

Poprawka 141
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego 
wykazano, że choć Urząd poczynił znaczne 
postępy w kwestii przejrzystości, to proces 
oceny ryzyka, zwłaszcza w kontekście 
procedur udzielania zezwoleń w łańcuchu 
rolno-spożywczym, nie zawsze jest 
uznawany za w pełni przejrzysty. Wynika 
to po części również z odmiennych reguł 
przejrzystości i poufności określonych nie 
tylko w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, 
lecz także w innych aktach prawnych Unii 
z dziedziny łańcucha rolno-spożywczego. 
Ich wzajemne oddziaływanie może mieć 
wpływ na akceptowalność oceny ryzyka 
przez ogół społeczeństwa.

(23) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego 
wykazano, że choć Urząd poczynił znaczne 
postępy w kwestii przejrzystości, to proces 
oceny ryzyka, zwłaszcza w kontekście 
procedur udzielania zezwoleń w łańcuchu 
rolno-spożywczym, pozostaje 
niewystarczająco przejrzysty.

Or. en

Poprawka 142
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego 
wykazano, że choć Urząd poczynił
znaczne postępy w kwestii przejrzystości, 
to proces oceny ryzyka, zwłaszcza w
kontekście procedur udzielania zezwoleń w
łańcuchu rolno-spożywczym, nie zawsze
jest uznawany za w pełni przejrzysty. 

(23) W wyniku oceny adekwatności 
ogólnego prawa żywnościowego 
wykazano, że choć Urząd poczynił pewne
postępy w kwestii przejrzystości, to proces 
oceny ryzyka, zwłaszcza w kontekście 
procedur udzielania zezwoleń w łańcuchu 
rolno-spożywczym, nie jest w pełni 
przejrzysty. Wynika to po części również z
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Wynika to po części również z
odmiennych reguł przejrzystości i
poufności określonych nie tylko w
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, lecz 
także w innych aktach prawnych Unii z
dziedziny łańcucha rolno-spożywczego.
Ich wzajemne oddziaływanie może mieć
wpływ na akceptowalność oceny ryzyka 
przez ogół społeczeństwa.

braku przejrzystości odnośnie do ocen 
ryzyka i reguł poufności, które są 
nadrzędne wobec interesu publicznego, 
określonego w art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 1049/2001, lecz także w innych aktach 
prawnych Unii z dziedziny łańcucha rolno-
spożywczego. Niestosowanie ogólnej 
zasady dotyczącej dostępu do dokumentów 
i wzajemne oddziaływanie przy 
ograniczonej przejrzystości ma wpływ na 
akceptowalność oceny ryzyka przez ogół 
społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia przejrzystości przynajmniej na obecnym poziomie odstępstwo od art. 4 
rozporządzenia 1049/2001 powinno nadal obowiązywać.

Poprawka 143
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Konwencja z Aarhus ustanawia 
szereg praw obywateli w odniesieniu do 
środowiska. Konwencja przewiduje prawo 
każdego obywatela do otrzymywania 
informacji dotyczących środowiska, które 
są w posiadaniu organów władzy 
publicznej, prawo do udziału w procesie 
podejmowania decyzji dotyczących 
środowiska oraz do procedur 
odwoławczych pozwalających na 
zakwestionowanie decyzji władz 
publicznych podjętych z naruszeniem 
dwóch wymienionych powyżej praw lub 
ogólnie prawa ochrony środowiska.

Or. en



AM\1162805PL.docx 59/155 PE627.781v01-00

PL

Poprawka 144
Martin Häusling

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 na jak najwcześniejszym etapie 
procesu oceny ryzyka.

Or. en

Poprawka 145
Anja Hazekamp

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 

(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 
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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.

procesu oceny ryzyka. Przepisy 
niniejszego rozporządzenia powinny 
odzwierciedlać znaczenie zasady 
przejrzystości w prawie pierwotnym UE 
oraz w traktatach międzynarodowych, 
których UE jest stroną, w tym w 
konwencji z Aarhus.

Or. en

Poprawka 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Wykorzystując Radę Odwoławczą 
Europejskiej Agencji Chemikaliów jako 
wzór, zgodnie z art. 89–93 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie 
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH), należy ustanowić 
Radę Odwoławczą EFSA w drodze aktów 
delegowanych.

Or. en

Uzasadnienie

Zarówno EMA, jak i EFSA posiadają pewnego rodzaju Radę Odwoławczą. Ma ona 
zapewniać wnioskodawcy możliwość ponownego zbadania opinii. Komisja powinna w drodze 
aktu delegowanego zapewnić taką samą możliwość w EFSA.

Poprawka 147
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Jeżeli Urząd jest proszony o
wydanie opinii w związku z procedurami 
udzielania zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii oraz mając na 
uwadze jego obowiązek zapewnienia 
publicznego dostępu do wszystkich 
informacji uzupełniających w odniesieniu 
do wniosków o uzyskanie wyników 
naukowych, Urząd powinien mieć 
obowiązek oceny wniosków o zachowanie 
poufności.

skreśla się

Or. en

Poprawka 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby określić, jaki poziom 
ujawnienia jest odpowiedni, odnośne 
prawa opinii publicznej do przejrzystości w
procesie oceny ryzyka powinny być 
wyważone z prawami wnioskodawców 
komercyjnych, przy uwzględnieniu celów 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

(27) Aby określić, jaki poziom 
ujawnienia jest odpowiedni, odnośne 
prawa opinii publicznej do przejrzystości w
procesie oceny ryzyka powinny być 
wyważone z prawami wnioskodawców 
komercyjnych, przy uwzględnieniu celów 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002
dotyczących wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia i życia ludzi oraz ochrony 
interesów konsumentów, jak również 
ochrony zdrowia i warunków życia 
zwierząt, zdrowia roślin i środowiska 
naturalnego.

Or. en

Uzasadnienie

Treść art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 178/2002.
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Poprawka 149
Mireille D'Ornano

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby określić, jaki poziom 
ujawnienia jest odpowiedni, odnośne 
prawa opinii publicznej do przejrzystości w
procesie oceny ryzyka powinny być 
wyważone z prawami wnioskodawców 
komercyjnych, przy uwzględnieniu celów 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

(27) Aby określić, jaki poziom 
ujawnienia jest odpowiedni, odnośne 
prawa opinii publicznej do przejrzystości w
procesie oceny ryzyka powinny być 
wyważone z prawami wnioskodawców 
komercyjnych, przy uwzględnieniu celów 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002, pod 
warunkiem że wnioskodawca jest w stanie 
udowodnić, że ujawnienie niektórych 
informacji byłoby ponad wszelką 
wątpliwość szkodliwe dla jego interesów 
handlowych.

Or. fr

Poprawka 150
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby określić, jaki poziom 
ujawnienia jest odpowiedni, odnośne
prawa opinii publicznej do przejrzystości w
procesie oceny ryzyka powinny być 
wyważone z prawami wnioskodawców 
komercyjnych, przy uwzględnieniu celów 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

(27) Celem niniejszego rozporządzenia
jest zapewnienie jak najpełniejszego 
stosowania prawa do publicznego dostępu 
do dokumentów Urzędu i zachęcenie do 
proaktywnego publikowania; musi ono 
być interpretowane w związku z 
rozporządzeniami nr 1049/2001 i 
1367/2006.

Or. en

Poprawka 151
Anja Hazekamp
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby określić, jaki poziom 
ujawnienia jest odpowiedni, odnośne 
prawa opinii publicznej do przejrzystości 
w procesie oceny ryzyka powinny być 
wyważone z prawami wnioskodawców 
komercyjnych, przy uwzględnieniu celów
rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

(27) Aby określić, jaki poziom 
ujawnienia jest odpowiedni, niniejsze 
rozporządzenie powinno uwzględniać i w 
pełni wdrażać przepisy dotyczące 
przejrzystości zawarte w konwencji z 
Aarhus, zapewniając jasność odnośnie do 
sposobu stosowania tych przepisów i 
przepisów rozporządzenia (WE) nr
1367/2006 w kontekście prawa 
żywnościowego UE.

Or. en

Poprawka 152
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby określić, jaki poziom 
ujawnienia jest odpowiedni, odnośne 
prawa opinii publicznej do przejrzystości 
w procesie oceny ryzyka powinny być 
wyważone z prawami wnioskodawców 
komercyjnych, przy uwzględnieniu celów 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

(27) Aby określić, jaki poziom
proaktywnego ujawnienia jest odpowiedni,
potrzeba zapewnienia przejrzystości w
procesie oceny ryzyka powinna być 
zrównoważona z prawami 
wnioskodawców komercyjnych, przy 
uwzględnieniu celów rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002.

Or. en

Poprawka 153
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27a) Przepisy dotyczące aktywnego 
rozpowszechniania określone w 
niniejszym rozporządzeniu nie mają w 
żaden sposób ograniczać zakresu praw 
przyznanych w rozporządzeniach nr 
1049/2001 i nr 1367/2006.

Or. en

Poprawka 154
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 
przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, zgromadzone dotychczas 
doświadczenie pokazuje, że pewne 
informacje są ogólnie uznawane za 
szczególnie chronione i powinny pozostać 
poufne w poszczególnych sektorowych 
procedurach udzielania zezwoleń. W
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 należy 
ustanowić horyzontalny wykaz informacji,
których ujawnienie może być uznawane za 
znacząco szkodliwe dla odnośnych 
interesów handlowych i których nie należy 
zatem ujawniać opinii publicznej („ogólny 
horyzontalny wykaz informacji 
poufnych”). Informacje takie powinno się 
ujawniać jedynie w bardzo ograniczonych 
i wyjątkowych okolicznościach
dotyczących przewidywalnych skutków dla 
zdrowia i pilnej potrzeby ochrony zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska.

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 
przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, zgromadzone dotychczas 
doświadczenie pokazuje, że pewne 
informacje są ogólnie uznawane za 
szczególnie chronione i powinny, po 
przedstawieniu możliwych do 
zweryfikowania uzasadnień – w każdym 
przypadku i dla każdej informacji 
wyjaśniających powód, dla którego 
publikacja znacząco, konkretnie i 
faktycznie wpłynęłaby na ochronę 
interesów handlowych – pozostać poufne 
w poszczególnych sektorowych 
procedurach udzielania zezwoleń. W 
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 należy 
ustanowić horyzontalny wyczerpujący
wykaz informacji, które mogłyby być 
traktowane jako poufne na żądanie i po 
spełnieniu opisanego powyżej warunku 
wstępnego („ogólny horyzontalny wykaz 
informacji poufnych”). Wyjątki od zasady 
przejrzystości powinny być stosowane
jedynie w bardzo ograniczonych i
wyjątkowych okolicznościach. Nawet jeśli 
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publikacja informacji zostanie uznana za 
szkodliwą dla interesów handlowych 
podmiotu gospodarczego, informacji nie 
można utajnić, jeżeli został złożony 
wniosek o dostęp do dokumentów 
spełniający warunki dotyczące ujawnienia 
określone w rozporządzeniu (WE) nr 
1367/2006 i rozporządzeniu nr 1049/2001.

Or. en

Poprawka 155
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 
przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, zgromadzone dotychczas 
doświadczenie pokazuje, że pewne 
informacje są ogólnie uznawane za 
szczególnie chronione i powinny pozostać 
poufne w poszczególnych sektorowych 
procedurach udzielania zezwoleń. W
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 należy 
ustanowić horyzontalny wykaz informacji, 
których ujawnienie może być uznawane za 
znacząco szkodliwe dla odnośnych 
interesów handlowych i których nie należy 
zatem ujawniać opinii publicznej („ogólny 
horyzontalny wykaz informacji 
poufnych”). Informacje takie powinno się 
ujawniać jedynie w bardzo ograniczonych 
i wyjątkowych okolicznościach 
dotyczących przewidywalnych skutków dla 
zdrowia i pilnej potrzeby ochrony zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska.

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 
przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 
należy ustanowić horyzontalny wykaz 
informacji, których ujawnienie jest 
wymagane zgodnie z konwencją z Aarhus 
i zasadami określonymi w rozporządzeniu 
(WE) 1367/2006 lub w celu ochrony 
zdrowia zwierząt i ludzi.

Or. en
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Poprawka 156
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 
przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, zgromadzone dotychczas 
doświadczenie pokazuje, że pewne 
informacje są ogólnie uznawane za 
szczególnie chronione i powinny pozostać 
poufne w poszczególnych sektorowych 
procedurach udzielania zezwoleń. W
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 należy 
ustanowić horyzontalny wykaz informacji, 
których ujawnienie może być uznawane za 
znacząco szkodliwe dla odnośnych 
interesów handlowych i których nie należy 
zatem ujawniać opinii publicznej („ogólny 
horyzontalny wykaz informacji 
poufnych”). Informacje takie powinno się 
ujawniać jedynie w bardzo ograniczonych 
i wyjątkowych okolicznościach 
dotyczących przewidywalnych skutków dla 
zdrowia i pilnej potrzeby ochrony zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska.

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 
przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, zgromadzone dotychczas 
doświadczenie pokazuje, że pewne 
informacje są ogólnie uznawane za 
szczególnie chronione i powinny pozostać 
poufne w poszczególnych sektorowych 
procedurach udzielania zezwoleń. W
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 należy 
ustanowić ogólny horyzontalny
wyczerpujący wykaz informacji, których 
ujawnienie może być uznawane za 
znacząco szkodliwe dla odnośnych 
interesów handlowych i których nie należy 
zatem ujawniać opinii publicznej („ogólny 
horyzontalny wykaz informacji 
poufnych”). Jednakże informacje te mogą 
być utajnione tylko wtedy, gdy 
wnioskodawca sprzeciwiający się ich 
ujawnieniu wykaże, za pomocą możliwych 
do zweryfikowania uzasadnień, że 
proaktywne ujawnienie znacząco 
zaszkodziłoby jego interesom handlowym.
Wyjątki od zasady przejrzystości należy 
interpretować w sposób ścisły. W każdym 
przypadku, nawet jeśli publikacja 
informacji zostanie uznana za szkodliwą 
dla interesów handlowych, informacji nie 
można utajnić, jeżeli wystąpiono z 
wnioskiem o ujawnienie i jest ono 
uzasadnione nadrzędnym interesem 
publicznym.

Or. en

Poprawka 157
Martin Häusling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 
przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, zgromadzone dotychczas 
doświadczenie pokazuje, że pewne 
informacje są ogólnie uznawane za 
szczególnie chronione i powinny pozostać 
poufne w poszczególnych sektorowych 
procedurach udzielania zezwoleń. W
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 należy 
ustanowić horyzontalny wykaz informacji,
których ujawnienie może być uznawane za
znacząco szkodliwe dla odnośnych
interesów handlowych i których nie należy 
zatem ujawniać opinii publicznej („ogólny 
horyzontalny wykaz informacji 
poufnych”). Informacje takie powinno się 
ujawniać jedynie w bardzo ograniczonych 
i wyjątkowych okolicznościach 
dotyczących przewidywalnych skutków dla 
zdrowia i pilnej potrzeby ochrony zdrowia 
ludzi, zdrowia zwierząt lub środowiska.

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 
przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, zgromadzone dotychczas 
doświadczenie pokazuje, że pewne 
informacje są ogólnie uznawane za 
szczególnie chronione i powinny pozostać 
poufne w poszczególnych sektorowych 
procedurach udzielania zezwoleń. W 
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 należy 
ustanowić horyzontalny wyczerpujący
wykaz informacji, które mogłyby być 
traktowane jako poufne ze względu na to, 
że ich ujawnienie znacząco zaszkodziłyby 
ochronie interesów handlowych („ogólny 
horyzontalny wykaz informacji 
poufnych”). Aby wystąpić z wnioskiem o 
zachowanie poufności, dane 
przedsiębiorstwo musi udowodnić, 
przedstawiając uzasadnienie, że 
proaktywne ujawnienie danej informacji 
znacząco zaszkodziłoby jego interesom 
handlowym. Jeśli jednak ujawnienie 
informacji jest uzasadniane nadrzędnym 
interesem publicznym, nie można udzielić 
zgody na zachowanie poufności.

Or. en

Poprawka 158
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 
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przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, zgromadzone dotychczas 
doświadczenie pokazuje, że pewne 
informacje są ogólnie uznawane za 
szczególnie chronione i powinny pozostać 
poufne w poszczególnych sektorowych 
procedurach udzielania zezwoleń. W
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 należy 
ustanowić horyzontalny wykaz informacji, 
których ujawnienie może być uznawane za 
znacząco szkodliwe dla odnośnych 
interesów handlowych i których nie należy 
zatem ujawniać opinii publicznej („ogólny 
horyzontalny wykaz informacji 
poufnych”). Informacje takie powinno się 
ujawniać jedynie w bardzo ograniczonych i
wyjątkowych okolicznościach dotyczących 
przewidywalnych skutków dla zdrowia i
pilnej potrzeby ochrony zdrowia ludzi, 
zdrowia zwierząt lub środowiska.

przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, zgromadzone dotychczas 
doświadczenie pokazuje, że pewne 
informacje są ogólnie uznawane za 
szczególnie chronione i powinny pozostać 
poufne w poszczególnych sektorowych 
procedurach udzielania zezwoleń. W
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 należy 
ustanowić horyzontalny wykaz informacji, 
których ujawnienie może być uznawane za 
znacząco szkodliwe dla odnośnych 
interesów handlowych i których nie należy 
zatem ujawniać opinii publicznej („ogólny 
horyzontalny wykaz informacji 
poufnych”). Informacje takie powinno się 
ujawniać jedynie w ograniczonych 
okolicznościach dotyczących 
przewidywalnych skutków dla zdrowia,
potrzeby ochrony zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt lub środowiska oraz w przypadku 
występowania nadrzędnego interesu 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli pozostawiony będzie taki zapis, nowy system doprowadzi do mniejszej przejrzystości niż 
w obecnej sytuacji.

Poprawka 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 
przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, zgromadzone dotychczas 
doświadczenie pokazuje, że pewne 
informacje są ogólnie uznawane za 
szczególnie chronione i powinny pozostać 
poufne w poszczególnych sektorowych 

(28) W związku z powyższym i w 
odniesieniu do procedur regulujących 
wnioski o udzielenie zezwolenia 
przewidzianych w prawie żywnościowym 
Unii, zgromadzone dotychczas 
doświadczenie pokazuje, że pewne 
informacje są ogólnie uznawane za 
szczególnie chronione i powinny pozostać 
poufne w poszczególnych sektorowych 
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procedurach udzielania zezwoleń. W
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 należy 
ustanowić horyzontalny wykaz informacji, 
których ujawnienie może być uznawane za 
znacząco szkodliwe dla odnośnych 
interesów handlowych i których nie należy 
zatem ujawniać opinii publicznej („ogólny 
horyzontalny wykaz informacji 
poufnych”). Informacje takie powinno się 
ujawniać jedynie w bardzo ograniczonych i
wyjątkowych okolicznościach dotyczących 
przewidywalnych skutków dla zdrowia i
pilnej potrzeby ochrony zdrowia ludzi, 
zdrowia zwierząt lub środowiska.

procedurach udzielania zezwoleń. W
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 należy 
ustanowić horyzontalny wykaz informacji, 
których ujawnienie może być uznawane za 
znacząco szkodliwe dla odnośnych 
interesów handlowych i których nie należy 
zatem ujawniać opinii publicznej („ogólny 
horyzontalny wykaz informacji 
poufnych”). Informacje takie powinno się 
ujawniać jedynie w bardzo ograniczonych i
wyjątkowych okolicznościach dotyczących 
przewidywalnych skutków dla zdrowia i
pilnej potrzeby ochrony zdrowia ludzi, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt lub 
środowiska.

Or. en

Poprawka 160
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Ze względu na potrzebę jasności i
większej pewności prawa należy określić 
szczegółowe wymogi proceduralne, 
których powinno się przestrzegać w
związku z wnioskiem o ujawnienie 
informacji przedkładanym do celów 
procedur udzielania zezwolenia na 
podstawie prawa żywnościowego Unii, 
które to informacje mają być traktowane z
zachowaniem poufności.

skreśla się

Or. en

Poprawka 161
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Konieczne jest również określenie 
szczegółowych wymogów w odniesieniu 
do ochrony danych osobowych do celów 
przejrzystości procesu oceny ryzyka, przy 
uwzględnieniu rozporządzenia (WE) nr
45/2001 Parlamentu Europejskiego i
Rady24 oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/67925. 
Żadne dane osobowe nie powinny w 
związku z tym być udostępniane opinii 
publicznej na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, chyba że jest to konieczne
i proporcjonalne do celów zapewnienia 
przejrzystości, niezależności i 
wiarygodności procesu oceny ryzyka, przy 
jednoczesnym zapobieganiu konfliktom 
interesów.

(30) Konieczne jest również określenie 
szczegółowych wymogów w odniesieniu 
do ochrony danych osobowych do celów 
przejrzystości procesu oceny ryzyka, przy 
uwzględnieniu rozporządzenia (WE) nr
45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
Dane osobowe powinny w związku z tym
być udostępniane opinii publicznej na 
podstawie niniejszego rozporządzenia
zawsze wtedy, gdy jest to konieczne do 
celów zapewnienia przejrzystości, 
niezależności i wiarygodności procesu 
oceny ryzyka oraz wspólnego interesu,
którym jest najwyższy poziom ochrony 
zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i 
środowiska naturalnego.

__________________ __________________

24 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 
1).

24 Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych przez instytucje i organy 
wspólnotowe i o swobodnym przepływie 
takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 
1).

25 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1).

25 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1).

Or. en

Poprawka 162
Mireille D'Ornano
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Ponadto, aby ocenić skuteczność i
efektywność poszczególnych przepisów 
mających zastosowanie do Urzędu, należy 
również przewidzieć przeprowadzanie 
przez Komisję oceny Urzędu, zgodnie ze 
wspólnym podejściem do agencji 
zdecentralizowanych. W ramach tej oceny 
należy w szczególności poddać 
przeglądowi procedury wyboru członków 
komitetu naukowego i paneli naukowych, 
ich stopień przejrzystości, efektywności 
kosztowej oraz zdolność do zapewnienia 
niezależności i kompetencji, a także do 
zapobiegania konfliktom interesów.

(33) Ponadto, aby ocenić skuteczność i
efektywność poszczególnych przepisów 
mających zastosowanie do Urzędu, należy 
również przewidzieć przeprowadzanie
oceny Urzędu przez Komisję, państwa 
członkowskie i ich organy sanitarne,
zgodnie ze wspólnym podejściem do 
agencji zdecentralizowanych. W ramach tej 
oceny należy w szczególności poddać 
przeglądowi procedury wyboru członków 
komitetu naukowego i paneli naukowych, 
ich stopień przejrzystości, efektywności 
kosztowej oraz zdolność do zapewnienia 
niezależności i kompetencji, a także do 
zapobiegania konfliktom interesów.

Or. fr

Poprawka 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) Ponadto, aby ocenić skuteczność i
efektywność poszczególnych przepisów 
mających zastosowanie do Urzędu, należy 
również przewidzieć przeprowadzanie 
przez Komisję oceny Urzędu, zgodnie ze 
wspólnym podejściem do agencji 
zdecentralizowanych. W ramach tej oceny 
należy w szczególności poddać 
przeglądowi procedury wyboru członków 
komitetu naukowego i paneli naukowych, 
ich stopień przejrzystości, efektywności 
kosztowej oraz zdolność do zapewnienia 
niezależności i kompetencji, a także do 
zapobiegania konfliktom interesów.

(33) Ponadto, aby ocenić skuteczność i
efektywność poszczególnych przepisów 
mających zastosowanie do Urzędu, należy 
również przeprowadzić niezależną ocenę
Urzędu. W ramach tej oceny należy w
szczególności poddać przeglądowi 
procedury wyboru członków komitetu 
naukowego i paneli naukowych, ich 
stopień przejrzystości, efektywności 
kosztowej oraz zdolność do zapewnienia 
niezależności i kompetencji, a także do 
zapobiegania konfliktom interesów.

Or. en
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Poprawka 164
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33a) W siódmym unijnym programie 
działań w zakresie środowiska 
priorytetowo potraktowano opracowanie i 
zastosowanie takiego podejścia, które 
pozwoli zbadać połączony wpływ 
produktów chemicznych na zdrowie 
ludzkie i środowisko. Uwzględnienie tzw. 
efektu koktajlu wymaga podejścia 
przekrojowego, ściślejszej współpracy 
między agencjami dokonującymi oceny na 
szczeblu europejskim i zdefiniowania
odpowiednich środków.

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce zaproponowano europejski proces oceny substancji chemicznych w ramach 
skoordynowanego podejścia dla wszystkich zainteresowanych sektorów i w zadaniu tym EFSA 
musi odgrywać kluczową rolę. Ponadto istotne jest, aby osoby oceniające włączyły ocenę 
efektu koktajlu do swoich prac w celu umożliwienia wdrożenia odpowiednich środków 
zarządzania.

Poprawka 165
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby zapewnić uwzględnienie 
specyfiki sektorowej dotyczącej informacji 
poufnych, należy wyważyć odnośne prawa 
opinii publicznej do przejrzystości w
procesie oceny ryzyka, w tym prawa 
wynikające z konwencji z Aarhus35, z

skreśla się
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prawami wnioskodawców komercyjnych, 
przy uwzględnieniu szczegółowych celów 
prawodawstwa sektorowego Unii oraz 
nabytego doświadczenia. Konieczna jest 
zatem zmiana dyrektywy 2001/18/WE, 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, aby 
przewidzieć dodatkowe informacje poufne 
w stosunku do tych określonych w
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002.

__________________

35 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 
264 z 25.9.2006, s. 13).

Or. en

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest osłabienie obecnych uprawnień w zakresie przejrzystości.

Poprawka 166
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby zapewnić uwzględnienie 
specyfiki sektorowej dotyczącej informacji 
poufnych, należy wyważyć odnośne prawa
opinii publicznej do przejrzystości w
procesie oceny ryzyka, w tym prawa 
wynikające z konwencji z Aarhus35, z
prawami wnioskodawców komercyjnych, 
przy uwzględnieniu szczegółowych celów 

(36) Aby zapewnić uwzględnienie 
specyfiki sektorowej dotyczącej informacji 
poufnych, należy wyważyć prawo opinii 
publicznej do korzystania z proaktywnego 
ujawniania informacji dotyczących 
procesu oceny ryzyka z prawami 
wnioskodawców komercyjnych, przy 
uwzględnieniu szczegółowych celów 
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prawodawstwa sektorowego Unii oraz 
nabytego doświadczenia. Konieczna jest 
zatem zmiana dyrektywy 2001/18/WE, 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, aby 
przewidzieć dodatkowe informacje poufne
w stosunku do tych określonych w
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002.

prawodawstwa sektorowego Unii oraz 
nabytego doświadczenia. Konieczna jest 
zatem zmiana dyrektywy 2001/18/WE, 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, aby 
przewidzieć dodatkowy wyczerpujący 
wykaz informacji poufnych w stosunku do 
tych określonych w rozporządzeniu (WE) 
nr 178/2002. Nowe przepisy dotyczące 
aktywnego rozpowszechniania zawarte w 
niniejszym rozporządzeniu i oceny 
wniosków o zachowanie poufności przez 
Urząd nie mogą w żaden sposób 
ograniczać zakresu praw przyznanych w 
rozporządzeniach nr 1049/2001 i nr 
1367/2006.

__________________ __________________

35 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 
264 z 25.9.2006, s. 13).

35 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 
264 z 25.9.2006, s. 13).

Or. en

Poprawka 167
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby zapewnić uwzględnienie 
specyfiki sektorowej dotyczącej informacji 
poufnych, należy wyważyć odnośne prawa 
opinii publicznej do przejrzystości w
procesie oceny ryzyka, w tym prawa 
wynikające z konwencji z Aarhus35, z

(36) Aby zapewnić uwzględnienie 
specyfiki sektorowej dotyczącej informacji 
poufnych, należy wyważyć prawa opinii 
publicznej do przejrzystości, w tym prawo 
do korzystania z proaktywnie 
ujawnianych informacji dotyczących 
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prawami wnioskodawców komercyjnych, 
przy uwzględnieniu szczegółowych celów 
prawodawstwa sektorowego Unii oraz 
nabytego doświadczenia. Konieczna jest 
zatem zmiana dyrektywy 2001/18/WE, 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, aby 
przewidzieć dodatkowe informacje poufne 
w stosunku do tych określonych w
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002.

procesu oceny ryzyka, z prawami 
wnioskodawców komercyjnych, przy 
uwzględnieniu szczegółowych celów 
prawodawstwa sektorowego Unii oraz 
nabytego doświadczenia. Konieczna jest 
zatem zmiana dyrektywy 2001/18/WE, 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, aby 
przewidzieć dodatkowe informacje poufne 
w stosunku do tych określonych w
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002. W 
żadnym wypadku nowe przepisy dotyczące 
aktywnego rozpowszechniania nie 
powinny ograniczać praw przyznanych w 
rozporządzeniach nr 1049/2001 i nr 
1367/2006 do uzyskania informacji na 
wniosek.

__________________ __________________

35 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 
264 z 25.9.2006, s. 13).

35 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 
264 z 25.9.2006, s. 13).

Or. en

Poprawka 168
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby zapewnić uwzględnienie 
specyfiki sektorowej dotyczącej informacji 
poufnych, należy wyważyć odnośne prawa 
opinii publicznej do przejrzystości w
procesie oceny ryzyka, w tym prawa 

(36) Aby zapewnić uwzględnienie 
specyfiki sektorowej dotyczącej informacji 
poufnych, należy wyważyć prawa
komercyjnych wnioskodawców z 
obowiązkiem proaktywnego ujawniania 
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wynikające z konwencji z Aarhus35, z
prawami wnioskodawców komercyjnych, 
przy uwzględnieniu szczegółowych celów 
prawodawstwa sektorowego Unii oraz 
nabytego doświadczenia. Konieczna jest 
zatem zmiana dyrektywy 2001/18/WE, 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, aby 
przewidzieć dodatkowe informacje poufne 
w stosunku do tych określonych w
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002.

informacji posiadanych przez organy UE 
oraz z odnośnymi prawami opinii 
publicznej do przejrzystości w procesie 
oceny ryzyka wynikającymi z konwencji z
Aarhus, wraz z prawem do dostępu do 
dokumentów na wniosek zgodnie z 
rozporządzeniem nr 1049/2001 i 
rozporządzeniem nr 1367/2006 
odpowiednio do wykładni Trybunału35.

__________________ __________________

35 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 
264 z 25.9.2006, s. 13).

35 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 
264 z 25.9.2006, s. 13).

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne sformułowanie mogłoby prowadzić do błędnej interpretacji, a nowe przepisy nie 
powinny wpływać na prawa obywateli do dostępu do dokumentów i informacji.

Poprawka 169
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) Aby zapewnić uwzględnienie 
specyfiki sektorowej dotyczącej informacji 
poufnych, należy wyważyć odnośne prawa 
opinii publicznej do przejrzystości w
procesie oceny ryzyka, w tym prawa
wynikające z konwencji z Aarhus35, z

(36) Aby zapewnić skuteczność
przejrzystości w procesie oceny ryzyka, w
tym wynikające z konwencji z Aarhus, 
konieczna jest zmiana dyrektywy 
2001/18/WE, rozporządzenia (WE) nr
1829/2003, rozporządzenia (WE) nr
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prawami wnioskodawców komercyjnych, 
przy uwzględnieniu szczegółowych celów 
prawodawstwa sektorowego Unii oraz 
nabytego doświadczenia. Konieczna jest
zatem zmiana dyrektywy 2001/18/WE, 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, 
rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 i
rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, aby 
przewidzieć dodatkowe informacje poufne 
w stosunku do tych określonych w
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002.

1831/2003, rozporządzenia (WE) nr
1935/2004 i rozporządzenia (WE) nr
1107/2009 w celu ułatwienia szybkiego 
ujawnienia szczegółowych informacji 
dotyczących zdrowia i środowiska 
związanych z tymi przepisami. Nowe 
przepisy dotyczące aktywnego 
rozpowszechniania nie naruszają praw 
dostępu do informacji ustanowionych w 
rozporządzeniach (WE) nr 1049/2001 i nr 
1367/2006.

__________________ __________________

35 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 
264 z 25.9.2006, s. 13).

35 Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie zastosowania 
postanowień Konwencji z Aarhus o
dostępie do informacji, udziale 
społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w
sprawach dotyczących środowiska do 
instytucji i organów Wspólnoty (Dz.U. L 
264 z 25.9.2006, s. 13).

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące prawodawstwo zapewnia pewien poziom przejrzystości, który nie powinien być 
ograniczony ze względu na prawa komercyjnych wnioskodawców. Doświadczenie pokazało, 
że obywatele i organy potrzebują lepszego dostępu i większej przejrzystości, aby lepiej 
funkcjonować.

Poprawka 170
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36a) Ocena adekwatności ogólnego 
prawa żywnościowego uwidoczniła 
również brak przejrzystości procesu 
zarządzania ryzykiem. Istnieje potrzeba 
lepszego informowania opinii publicznej o 
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rozważanych opcjach zarządzania 
ryzykiem, poziomie ochrony zdrowia 
konsumentów i zdrowia zwierząt oraz 
środowiska, jaki można osiągnąć w 
ramach każdej z tych opcji, a także o 
czynnikach innych niż wyniki oceny 
ryzyka, które są brane pod uwagę przez 
podmioty zarządzające ryzykiem oraz 
sposobie ich wzajemnego wyważenia w 
procesie podejmowania decyzji.

Or. en

Poprawka 171
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby jeszcze bardziej zacieśnić 
powiązanie między podmiotami 
oceniającymi ryzyko i zarządzającymi 
ryzykiem na szczeblu unijnym i krajowym
oraz zwiększyć spójność w informowaniu 
o ryzyku, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w celu 
przyjęcia ogólnego planu informowania o
ryzyku w kwestiach dotyczących łańcucha 
rolno-spożywczego. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 

(37) Aby jeszcze bardziej zacieśnić 
powiązanie między podmiotami 
oceniającymi ryzyko i zarządzającymi 
ryzykiem na szczeblu unijnym i krajowym,
jak również z innymi zainteresowanymi 
stronami w łańcuchu żywnościowym, 
takimi jak podmioty gospodarcze, 
organizacje konsumentów i inne 
organizacje społeczeństwa 
obywatelskiego, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w celu 
przyjęcia ogólnego planu informowania o
ryzyku w kwestiach dotyczących łańcucha 
rolno-spożywczego. W ogólnym planie 
informowania o ryzyku należy określić 
praktyczne ustalenia dotyczące 
publicznego udostępniania niezbędnych 
informacji w celu osiągnięcia wysokiego 
poziomu przejrzystości procesu 
zarządzania ryzykiem. Dlatego szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
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udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 172
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Aby jeszcze bardziej zacieśnić 
powiązanie między podmiotami 
oceniającymi ryzyko i zarządzającymi
ryzykiem na szczeblu unijnym i krajowym
oraz zwiększyć spójność w informowaniu 
o ryzyku, należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu w celu 
przyjęcia ogólnego planu informowania o
ryzyku w kwestiach dotyczących łańcucha 
rolno-spożywczego. Szczególnie ważne 
jest, aby w czasie prac przygotowawczych 
Komisja prowadziła stosowne konsultacje, 
w tym na poziomie ekspertów, oraz aby 
konsultacje te prowadzone były zgodnie z 
zasadami określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 

(37) Aby usprawnić interaktywną 
wymianę informacji w całym procesie 
analizy ryzyka między podmiotami 
oceniającymi ryzyko i zarządzającymi 
ryzykiem na szczeblu unijnym i krajowym,
jak również z podmiotami gospodarczymi 
z łańcucha żywnościowego, organizacjami 
konsumentów i innymi organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego, należy 
przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 
Traktatu w celu przyjęcia ogólnego planu 
informowania o ryzyku w kwestiach 
dotyczących łańcucha rolno-spożywczego. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów, oraz aby konsultacje te 
prowadzone były zgodnie z zasadami 
określonymi w Porozumieniu 
międzyinstytucjonalnym w sprawie 
lepszego stanowienia prawa z dnia 13 
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instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać 
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

kwietnia 2016 r. W szczególności, aby 
zapewnić udział na równych zasadach 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
przygotowaniu aktów delegowanych, 
instytucje te otrzymują wszelkie 
dokumenty w tym samym czasie co 
eksperci państw członkowskich, a eksperci 
tych instytucji mogą systematycznie brać
udział w posiedzeniach grup eksperckich 
Komisji zajmujących się przygotowaniem 
aktów delegowanych.

Or. en

Poprawka 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Rodzaj informacji, które należy 
podawać do wiadomości publicznej, 
pozostaje bez uszczerbku dla 
rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
30 maja 2001 r. w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji, prawa 
krajowego lub unijnego dotyczącego 
publicznego dostępu do dokumentów 
urzędowych.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nr 1049/2001 stanowi, że wniosek o dostęp do dokumentu urzędowego można 
odrzucić jedynie w przypadku, gdy instytucja dojdzie do wniosku, że informacje objęte są 
którymkolwiek z wyjątków przewidzianych w art. 4.

Poprawka 174
Martin Häusling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Ponadto w ogólnym planie 
informowania o ryzyku należy określić 
praktyczne ustalenia dotyczące 
publicznego udostępniania niezbędnych 
informacji w celu osiągnięcia wysokiego 
poziomu przejrzystości procesu 
zarządzania ryzykiem.

Or. en

Poprawka 175
Jytte Guteland

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) Przepisy dotyczące tego, jakie 
informacje powinny być podawane do 
wiadomości publicznej, pozostają bez 
uszczerbku dla rozporządzenia (WE) nr 
1049/2001, a także przepisów krajowych 
lub unijnych dotyczących publicznego 
dostępu do dokumentów urzędowych.

Or. en

Poprawka 176
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Biorąc pod uwagę, że w siódmym 
europejskim planie działania na rzecz 
środowiska ustanowiono jako priorytet 
przyjęcie wspólnej metodyki wykrywania i 
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analizowania oddziaływania różnych 
substancji występujących w połączeniu ze 
sobą oraz zapobiegania takiemu 
oddziaływaniu w przypadku stosowania 
chemikaliów, należy przeznaczyć 
wystarczające środki na badanie tego 
oddziaływania i wzmocnić współpracę 
między agencjami państw członkowskich 
w tym zakresie.

Or. en

Poprawka 177
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40a) Niedawne wydarzenia związane z 
bezpieczeństwem żywności pokazały, że 
istnieje potrzeba ustanowienia 
odpowiednich środków w sytuacjach 
stanu zagrożenia, które zapewnią, by 
wszelka żywność, niezależnie od jej typu i 
pochodzenia, oraz wszelka pasza była 
poddawana wspólnym środkom w 
przypadku poważnego zagrożenia zdrowia 
ludzkiego, zdrowia zwierząt lub 
środowiska naturalnego. To kompleksowe 
podejście do nadzwyczajnych środków 
bezpieczeństwa żywności powinno 
pozwolić na podjęcie skutecznych działań 
i uniknięcie sztucznych rozbieżności w 
traktowaniu poważnego ryzyka 
związanego z żywnością lub paszą, 
obejmujących zharmonizowaną i jednolitą 
procedurę zarządzania systemem 
ostrzegania o zagrożeniach związanych z 
żywnością.

Or. es

Uzasadnienie

Rozporządzeniem nr 178/2002 (art. 50–54) ustanowiono system wczesnego ostrzegania o 
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niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF) oraz podstawowe przepisy dotyczące jego 
zakresu i działania. Następnie stwierdzono niedociągnięcia, które wymagały jego zmiany 
przez przyjęcie rozporządzenia nr 16/2011 – to rozporządzenie nie obejmowało 
zharmonizowanej procedury działania dla wszystkich państw członkowskich oraz koniecznego 
wzmocnienia uprawnień Komisji w zakresie zarządzania ostrzeganiem. Istnieje potrzeba 
ustanowienia wspólnej, obowiązkowej i wzmocnionej procedury zarządzania ostrzeganiem o 
zagrożeniach związanych z żywnością.

Poprawka 178
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) po motywie 2 dodaje się motyw w
brzmieniu:

„Mając na uwadze, że produkty spożywcze 
mają bezpośredni związek po pierwsze ze 
zdrowiem obywateli, a po drugie ze 
zdolnością do samowystarczalności 
żywnościowej Unii Europejskiej, należy 
zastosować zasadę preferencji 
wspólnotowej, określoną jako 
uprzywilejowane traktowanie towarów 
wytworzonych w Unii Europejskiej, której 
celem jest zachęcenie państwa 
członkowskiego do prowadzenia 
negocjacji handlowych raczej ze swoimi 
partnerami niż na rynku światowym.”;

Or. fr

Poprawka 179
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Motyw 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) po motywie 4 dodaje się motyw w
brzmieniu:

„Podczas podpisywania umów 
handlowych Unia Europejska musi mieć 
pewność, że przepisy dotyczące żywności w 
partnerskich państwach trzecich 
zapewniają co najmniej taką samą 
ochronę w obszarze bezpieczeństwa 
żywności co przepisy europejskie, tak aby 
zagwarantować bezpieczeństwo 
konsumentów i nie tworzyć nierówności w 
dziedzinie konkurencji z produktami 
europejskimi.”; 

Or. fr

Poprawka 180
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) w art. 1 ust. 2 wprowadza się 
następujące zmiany:

2. Do celów ust. 1 niniejsze 
rozporządzenie ustanawia ogólne zasady 
regulujące sprawy żywności i pasz w 
ogólnym ujęciu, a bezpieczeństwo 
żywności i pasz w szczególności, na 
poziomie Wspólnoty i krajowym, a także 
na poziomie międzynarodowym podczas 
realizacji umów handlowych podpisanych 
między Unią Europejską a państwami 
trzecimi.

Or. fr



AM\1162805PL.docx 85/155 PE627.781v01-00

PL

Poprawka 181
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) w art. 4 wprowadza się następujące 
zmiany:

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

1. Niniejszy rozdział dotyczy 
wszystkich etapów produkcji, 
przetwarzania i dystrybucji żywności oraz 
pasz produkowanych dla zwierząt 
hodowlanych lub używanych do żywienia 
zwierząt hodowlanych.

2. Zasady ustanowione w art. 5–10 
stanowią ogólne ramy o charakterze 
poziomym, do których należy się stosować 
podczas podejmowania środków.

3. Istniejące zasady i procedury 
prawa żywnościowego zostaną jak 
najszybciej dostosowane, nie później 
jednak niż do dnia 1 stycznia 2007 r., aby 
były zgodne z przepisami art. 5–10.

4. Do tego czasu oraz w drodze 
odstępstwa od przepisów ust. 2, istniejące 
ustawodawstwo będzie wdrażane z 
uwzględnieniem zasad określonych w art. 
5–10.

5. Podczas zawierania umów 
handlowych Komisja musi upewnić się, że 
państwa trzecie będące partnerami 
handlowymi przestrzegają zasad 
przyjętych w niniejszym rozdziale.

Or. fr

Poprawka 182
Pilar Ayuso
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) w art. 5 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany: 

„Artykuł 5

1. Prawo żywnościowe ma za zadanie 
osiągnięcie co najmniej jednego z 
ogólnych celów dotyczących wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi 
oraz ochrony interesów konsumentów, z 
uwzględnieniem uczciwych praktyk w 
handlu żywnością, biorąc pod uwagę, tam 
gdzie jest to właściwe, ochronę zdrowia i 
dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i 
środowiska naturalnego. Warunkiem 
uwzględnienia ostatnich z wymienionych 
kwestii jest występowanie poważnego 
ryzyka dla zdrowia.”; 

Or. es

Uzasadnienie

Doświadczenie pokazuje, że EFSA jest przeciążona zadaniami wychodzącymi poza zakres 
stosowania normy, zwłaszcza w obszarze dobrostanu zwierząt i ochrony zdrowia roślin, które 
nie zawsze są bezpośrednio związane z bezpieczeństwem żywności i które zbiegają się z 
zadaniami innych agencji. Konieczne jest oddzielenie tych dwóch kwestii i uwzględnianie 
dobrostanu zwierząt i ochrony roślin tylko wtedy, gdy wiąże się to z poważnym zagrożeniem 
dla zdrowia.

Poprawka 183
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie

„1. W celu osiągnięcia ogólnego celu, 
jakim jest wysoki poziom ochrony zdrowia 
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i życia ludzkiego oraz środowiska 
naturalnego, prawo żywnościowe powinno 
opierać się na analizie ryzyka, z wyjątkiem 
sytuacji, w której nie jest to właściwe ze 
względu na okoliczności lub charakter 
środka.”

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce dodaje się wyrażenie „oraz środowiska naturalnego”. Jako że ogólne 
prawo żywnościowe obejmuje kwestie takie jak GMO i pestycydy, należy wspomnieć tu 
również o środowisku naturalnym. Zezwolenie na uprawę lub wprowadzanie do obrotu 
zmodyfikowanych genetycznie organizmów, roślin lub zwierząt oraz zezwolenie dla substancji 
aktywnych w pestycydach wywiera znaczący wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. 
Ochrona zdrowia ludzi jest częścią polityki środowiskowej UE.

Poprawka 184
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. „Ocena ryzyka powinna opierać 
się na wszystkich istniejących dowodach 
naukowych i być podejmowana w sposób 
niezależny, obiektywny i przejrzysty.”

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Uzasadnienie

W sprawie glifosatu wnioskodawca przedstawił jedynie 52 % dostępnych publikacji 
naukowych wraz z własnymi badaniami. W oparciu o punktację Klimischa niemiecki 
Federalny Instytut Oceny Ryzyka, sprawozdawca dla EFSA, sklasyfikował większość z tych 
badań jako posiadające „ograniczoną wartość” i mające niewielki wpływ na wyniki jego 
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oceny. To skłania EFSA do przykładania większej wagi do własnych badań wnioskodawcy. 
Odrzucenie publikacji poddanych wzajemnej ocenie nie powinno być możliwe w ocenie 
ryzyka.

Poprawka 185
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1a) art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. „W szczególnych okolicznościach, 
gdy po dokonaniu oceny dostępnych 
informacji stwierdzono niebezpieczeństwo 
zaistnienia skutków szkodliwych dla 
zdrowia, ale nadal brak jest pewności 
naukowej, w oczekiwaniu na dalsze 
informacje naukowe umożliwiające 
bardziej wszechstronną ocenę ryzyka 
przyjmuje się środki zarządzania ryzykiem 
konieczne do zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia wybrane we 
Wspólnocie”.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie nakazu („przyjmuje się”) w miejsce możliwości („mogą zostać przyjęte”). W 
odniesieniu do dokumentacji dotyczącej glifosatu EFSA i Komisja powinny stosować zasadę 
ostrożności podczas podejmowania decyzji, ponieważ „stwierdzono niebezpieczeństwo 
zaistnienia skutków szkodliwych dla zdrowia, ale nadal brak jest pewności naukowej” 
zgodnie z art. 7. Zamiast przyjmować „tymczasowe środki zarządzania ryzykiem” (art. 7) 
organy zdawały się stosować zasadę, że „wątpliwość należy rozstrzygać na korzyść 
substancji”. Dlatego gdy zastosowanie ma zasada ostrożności, tymczasowe środki 
zarządzania ryzykiem są, a nie „mogą” być przyjmowane.

Poprawka 186
Anja Hazekamp
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do informowania o ryzyku, 
z uwzględnieniem odpowiednich ról 
podmiotów oceniających ryzyko i
zarządzających ryzykiem, dąży się do 
następujących celów:

W odniesieniu do informowania o ryzyku, 
z uwzględnieniem odpowiednich ról 
podmiotów oceniających ryzyko i
zarządzających ryzykiem, należy 
przyczyniać się do osiągnięcia ogólnego 
celu rozporządzenia dążąc do
następujących celów informowania o 
ryzyku:

Or. en

Uzasadnienie

Celem informowania o ryzyku jest przede wszystkim przyczynianie się do osiągnięcia 
ogólnego celu prawodawstwa, jakim jest wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i ochrona 
interesów konsumentów.

Poprawka 187
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) szerzenie wiedzy na temat 
konkretnych kwestii rozpatrywanych 
podczas całego procesu analizy ryzyka i
ułatwianie zrozumienia tych kwestii;

a) dbanie o przejrzystość, szerzenie 
wiedzy na temat konkretnych kwestii 
rozpatrywanych podczas całych procesów
analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem i
ułatwianie zrozumienia tych kwestii;

Or. en

Poprawka 188
Anja Hazekamp
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dbanie o spójność i przejrzystość 
przy formułowaniu zaleceń dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

b) dbanie o spójność i przejrzystość 
przy formułowaniu zaleceń dotyczących 
zarządzania ryzykiem, aby osiągnąć 
najwyższy poziom ochrony zdrowia ludzi i 
zwierząt oraz środowiska naturalnego;

Or. en

Poprawka 189
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dbanie o spójność i przejrzystość 
przy formułowaniu zaleceń dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

b) dbanie o wysoki poziom ochrony 
zdrowia i środowiska oraz przejrzystość 
przy formułowaniu zaleceń dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

Or. en

Poprawka 190
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dbanie o spójność i przejrzystość 
przy formułowaniu zaleceń dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

b) dbanie o spójność i przejrzystość 
przy formułowaniu zaleceń i decyzji
dotyczących zarządzania ryzykiem;
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Or. nl

Poprawka 191
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dbanie o spójność i przejrzystość 
przy formułowaniu zaleceń dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

b) dbanie o spójność i przejrzystość 
przy formułowaniu opcji i zaleceń 
dotyczących zarządzania ryzykiem;

Or. en

Poprawka 192
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dbanie o spójność i przejrzystość
przy formułowaniu zaleceń dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

b) dbanie o spójność, przejrzystość i
jasność przy formułowaniu zaleceń 
dotyczących zarządzania ryzykiem;

Or. fr

Poprawka 193
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dbanie o spójność i przejrzystość
przy formułowaniu zaleceń dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

b) dbanie o przejrzystość i jasność
przy formułowaniu opcji i zaleceń 
dotyczących zarządzania ryzykiem;

Or. en

Poprawka 194
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie solidnej podstawy do 
zrozumienia decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

c) zapewnienie naukowych podstaw
do zrozumienia decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem, w tym informacji
na temat:

Or. en

Poprawka 195
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie solidnej podstawy do 
zrozumienia decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

c) zapewnienie solidnej podstawy do 
zrozumienia decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem; w tym informacji 
na temat:

Or. en
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Poprawka 196
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie solidnej podstawy do 
zrozumienia decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

c) zapewnienie solidnej podstawy
naukowej do zrozumienia decyzji 
dotyczących zarządzania ryzykiem;

Or. fr

Poprawka 197
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnienie solidnej podstawy do 
zrozumienia decyzji dotyczących 
zarządzania ryzykiem;

c) zapewnienie solidnych naukowych 
podstaw do zrozumienia decyzji 
dotyczących zarządzania ryzykiem;

Or. en

Poprawka 198
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) rozważane opcje zarządzania 
ryzykiem, w tym, w stosownych 
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przypadkach, możliwość przyjęcia 
środków tymczasowych w rozumieniu art. 
7 niniejszego rozporządzenia;

Or. en

Poprawka 199
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cb) zakres, w jakim różne rozważane 
opcje zarządzania ryzykiem 
odzwierciedlają stopień niepewności 
oceny ryzyka oraz poziom ochrony 
zdrowia konsumentów i zwierząt oraz 
ochrony środowiska, jaki umożliwiłaby 
każda z tych opcji;

Or. en

Poprawka 200
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera c c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

cc) jak przewidziano w art. 6 ust. 3 
niniejszego rozporządzenia, czynniki inne 
niż wyniki oceny ryzyka, które zostały 
rozważone przez podmioty zarządzające 
ryzykiem, oraz sposób wzajemnego 
wyważenia tych czynników;
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Or. en

Poprawka 201
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwiększanie publicznego 
zrozumienia procesu analizy ryzyka w celu 
zwiększenia zaufania do jego wyników;

d) zwiększanie publicznego 
zrozumienia procesu analizy ryzyka w celu 
zwiększenia zaufania do jego wyników, w 
tym zapewnienie jasnych i spójnych 
informacji dotyczących odpowiednich 
zadań, uprawnień i obowiązków 
podmiotów przeprowadzających ocenę 
ryzyka i zarządzających ryzykiem;

Or. nl

Poprawka 202
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) zwiększanie publicznego 
zrozumienia procesu analizy ryzyka w celu 
zwiększenia zaufania do jego wyników;

d) zwiększanie publicznego 
zrozumienia procesu analizy ryzyka w celu 
zwiększenia odpowiedzialności co do jego 
wyników;

Or. en

Poprawka 203
Martin Häusling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zachęcanie do odpowiedniego
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron; oraz

e) zachęcanie do zrównoważonego
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym podmiotów 
gospodarczych w łańcuchu 
żywnościowym, organizacji konsumentów 
i innych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego; oraz

Or. en

Poprawka 204
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zachęcanie do odpowiedniego
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron; oraz

e) zachęcanie do zrównoważonego
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym podmiotów 
gospodarczych w łańcuchu 
żywnościowym, organizacji konsumentów 
i innych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego; oraz

Or. en

Poprawka 205
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera f
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zapewnienie odpowiedniej
wymiany informacji z zainteresowanymi 
stronami w odniesieniu do ryzyka 
związanego z łańcuchem rolno-
spożywczym.

f) zapewnienie przejrzystej i 
sprawiedliwej wymiany informacji z tymi
zainteresowanymi stronami w odniesieniu 
do ryzyka związanego z łańcuchem rolno-
spożywczym.

Or. en

Poprawka 206
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) zapewnienie odpowiedniej
wymiany informacji z zainteresowanymi 
stronami w odniesieniu do ryzyka 
związanego z łańcuchem rolno-
spożywczym.

f) zapewnienie sprawiedliwej
wymiany informacji z zainteresowanymi 
stronami w odniesieniu do ryzyka 
związanego z łańcuchem rolno-
spożywczym.

Or. en

Poprawka 207
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 a – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) zwalczanie rozpowszechniania 
nieprawidłowych informacji i źródeł 
nieprawidłowych informacji.

Or. nl
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Uzasadnienie

Komisja musi być w stanie reagować na wprowadzające w błąd doniesienia medialne lub 
nieprawidłowe bądź błędne informacje przekazywane przez media lub organy krajowe. Jest to 
sprawa pilna ze względu na rynek wewnętrzny w Unii. W trakcie kryzysu z fipronilem w 2017 
r. stwierdzono, że informowanie o ryzyku w Unii w dziedzinie bezpieczeństwa żywności nie 
jest optymalne, zharmonizowane i nie jest stosowane proporcjonalnie we wszystkich 
państwach członkowskich.

Poprawka 208
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 b – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnia się interaktywną 
wymianę dokładnych, odpowiednich i
aktualnych informacji w oparciu o zasady 
przejrzystości, otwartości i zdolności 
reagowania;

a) zapewnia się interaktywną 
wymianę dokładnych, kompletnych i
aktualnych informacji, w tym ze
wszystkimi zainteresowanymi stronami, w
oparciu o zasady przejrzystości, otwartości 
i zdolności reagowania;

Or. en

Poprawka 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 b – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewnia się interaktywną 
wymianę dokładnych, odpowiednich i
aktualnych informacji w oparciu o zasady 
przejrzystości, otwartości i zdolności 
reagowania;

a) zapewnia się interaktywną 
wymianę dokładnych, odpowiednich, 
istotnych i aktualnych informacji w
oparciu o zasady przejrzystości, otwartości 
i zdolności reagowania;
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Or. en

Poprawka 210
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 b – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uwzględnia się postrzeganie 
ryzyka;

c) uwzględnia się brak równowagi w 
reprezentacji różnych interesów;

Or. en

Poprawka 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 b – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uwzględnia się postrzeganie
ryzyka;

c) odnosi się do kwestii postrzegania
ryzyka i błędnego postrzegania ryzyka;

Or. en

Poprawka 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 b – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnia się dostępność e) zapewnia się dostępność 
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informacji, również podmiotom 
niezaangażowanym bezpośrednio w dany 
proces, z uwzględnieniem poufności i
ochrony danych osobowych.

informacji, również podmiotom 
niezaangażowanym bezpośrednio w dany 
proces.

Or. en

Poprawka 213
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 b – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnia się dostępność 
informacji, również podmiotom 
niezaangażowanym bezpośrednio w dany 
proces, z uwzględnieniem poufności i
ochrony danych osobowych.

e) zapewnia się dostępność 
informacji, również podmiotom 
niezaangażowanym bezpośrednio w dany 
proces.

Or. en

Poprawka 214
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 b – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnia się dostępność 
informacji, również podmiotom 
niezaangażowanym bezpośrednio w dany 
proces, z uwzględnieniem poufności i
ochrony danych osobowych.

e) zapewnia się dostępność 
informacji, również podmiotom 
niezaangażowanym bezpośrednio w dany 
proces.

Or. en
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Poprawka 215
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 b – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnia się dostępność 
informacji, również podmiotom 
niezaangażowanym bezpośrednio w dany 
proces, z uwzględnieniem poufności i
ochrony danych osobowych.

e) zapewnia się dostępność 
informacji, również podmiotom 
niezaangażowanym bezpośrednio w dany 
proces, z uwzględnieniem poufności
danych i własności intelektualnej oraz
ochrony danych osobowych.

Or. en

Poprawka 216
Guillaume Balas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 b – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) zapewnia się dostępność 
informacji, również podmiotom 
niezaangażowanym bezpośrednio w dany 
proces, z uwzględnieniem poufności i
ochrony danych osobowych.

e) zapewnia się dostępność 
informacji, również podmiotom 
niezaangażowanym bezpośrednio w dany 
proces, z uwzględnieniem ochrony danych 
osobowych.

Or. en

Poprawka 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 b – litera e a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) formułuje się podejścia w celu 
lepszego informowania o różnicy między 
zagrożeniem i ryzykiem.

Or. en

Poprawka 218
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 c – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określa stosowne podstawowe 
narzędzia i kanały, które należy 
wykorzystywać do celów informowania o
ryzyku, z uwzględnieniem potrzeb 
odpowiednich docelowych grup 
odbiorców; oraz

b) określa stosowne podstawowe 
narzędzia i kanały, które należy 
wykorzystywać do celów informowania o
ryzyku, z uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia równomiernego 
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym podmiotów 
gospodarczych łańcucha żywnościowego, 
organizacji konsumenckich, zdrowotnych 
i innych organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 219
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 c – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) określa stosowne podstawowe 
narzędzia i kanały, które należy 

b) określa stosowne podstawowe 
narzędzia i kanały, które należy 
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wykorzystywać do celów informowania o
ryzyku, z uwzględnieniem potrzeb 
odpowiednich docelowych grup 
odbiorców; oraz

wykorzystywać do celów informowania o
ryzyku, z uwzględnieniem potrzeby 
zapewnienia równomiernego 
zaangażowania wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym podmiotów 
gospodarczych łańcucha żywnościowego, 
organizacji konsumenckich i innych 
organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

Or. en

Poprawka 220
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 c – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ustanawia odpowiednie 
mechanizmy, aby zwiększyć spójność 
informowania o ryzyku wśród podmiotów 
oceniających ryzyko i zarządzających 
ryzykiem, oraz zapewnia otwarty dialog 
między wszystkimi zainteresowanymi 
stronami.

c) ustanawia odpowiednie 
mechanizmy, aby zwiększyć spójność 
informowania o ryzyku wśród podmiotów 
oceniających ryzyko i zarządzających 
ryzykiem, w tym przez systematyczne 
uznawanie i wyjaśnianie, tam, gdzie one 
istnieją, rozbieżności w ocenie naukowej 
lub w ocenie akceptowalnego poziomu 
ryzyka;

Or. en

Poprawka 221
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 c – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) określa praktyczne ustalenia i 
ramy czasowe udostępnienia 
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społeczeństwu informacji, o których mowa 
w art. 55a ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do nowego art. 55a zgodnie z propozycją sprawozdawcy („Przejrzystość oceny 
ryzyka”). 

Poprawka 222
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 c – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) określa praktyczne ustalenia i 
ramy czasowe publicznego udostępnienia 
następujących informacji:

Or. en

Poprawka 223
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 c – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) porządki obrad i szczegółowe 
protokoły z posiedzeń komitetu 
naukowego Urzędu, paneli naukowych i 
grup roboczych;

Or. en
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Poprawka 224
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 c – ustęp 2 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

dc) na wczesnym etapie procesu 
zarządzania ryzykiem rozważany projekt 
środków zarządzania ryzykiem;

Or. en

Poprawka 225
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 c – ustęp 2 – litera d e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

de) porządki obrad i szczegółowe 
protokoły posiedzeń grup roboczych 
ekspertów rządowych, w ramach których 
omawiane są środki zarządzania 
ryzykiem;

Or. en

Poprawka 226
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 c – ustęp 2 – litera d f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

df) porządki obrad i szczegółowe 
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sprawozdania podsumowujące z posiedzeń 
komitetów regulacyjnych, na których 
środki zarządzania ryzykiem są omawiane 
i poddawane pod głosowanie, przy 
uwzględnieniu wyjaśnienia głosów 
poszczególnych państw członkowskich 
oraz informacji, o których mowa w art. 8a 
lit. c).

Or. en

Poprawka 227
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 c – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja przyjmuje ogólny plan 
informowania o ryzyku w terminie do dnia 
[two years from the date of application of
this Regulation] r. i aktualizuje go, z
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego oraz zdobytego 
doświadczenia.”;

3. Komisja przyjmuje ogólny plan 
informowania o ryzyku w terminie do dnia 
[two years from the date of application of 
this Regulation] r. i aktualizuje go, z
uwzględnieniem postępu naukowo-
technicznego, zdobytego doświadczenia i 
oczekiwań społecznych.”;

Or. en

Poprawka 228
Annie Schreijer-Pierik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8d

Przejrzystość informowania o ryzyku

1. Komisja, Urząd i państwa 
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członkowskie wykonują swoje działania w 
ramach informowania o ryzyku w 
obszarze prawa żywnościowego z wysokim 
poziomem przejrzystości. Ich podejście i 
środki stosowane w celu zapewnienia 
przejrzystości informowania o ryzyku 
określa się ze szczególnym 
uwzględnieniem ogólnych zasad 
informowania o ryzyku, o których mowa 
w art. 8b niniejszego rozporządzenia, oraz 
po uprzedniej konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, a w 
stosownych przypadkach również z 
głównymi producentami w łańcuchu.

2. W celu spełnienia wymogów ust. 1 
Komisja i Urząd powinny wydać stosowne 
wytyczne.

Or. nl

Uzasadnienie

Obowiązek dotyczący bardziej rygorystycznych zasad przejrzystości powinien mieć również 
zastosowanie do wszystkich informacji o ryzyku przekazywanych przez organy krajowe, 
Urząd i samą Komisję. Kryzys z fipronilem w 2017 r. pokazał, że informowanie o ryzyku w 
państwach członkowskich nie jest zharmonizowane i nie jest zgodne z europejskimi 
wytycznymi i europejskimi ocenami ryzyka. Ponadto w jednym lub kilku państwach 
członkowskich miała miejsce nieproporcjonalna komunikacja ze strony organów krajowych.

Poprawka 229
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 9

Konsultacje społeczne

Podczas przeprowadzania analizy ryzyka 
oraz przygotowywania, oceny i przeglądu 
prawa żywnościowego – z wyjątkiem 
przypadku, gdy pilność sprawy na to nie 
pozwala – powinny mieć miejsce otwarte i 
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przejrzyste konsultacje publiczne, 
bezpośrednio lub za pośrednictwem 
organów przedstawicielskich.”

Or. en

Uzasadnienie

Dodać: „przeprowadzania analizy ryzyka oraz”. Niniejsza poprawka dotycząca zasady 
przejrzystości regulującej rozporządzenie nr 178/2002 jest zgodna z intencją Komisji, aby 
zwiększyć przejrzystość podczas procesu analizy ryzyka.

Poprawka 230
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. art. 10 otrzymuje brzmienie:

1. Bez uszczerbku dla stosowania 
przepisów prawa wspólnotowego i 
krajowego w sprawie dostępu do 
dokumentów, w sytuacjach, w których 
istnieją uzasadnione podstawy, aby 
podejrzewać, że żywność lub pasza może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi lub 
zwierząt, wówczas władze publiczne 
podejmą stosowne i terminowe kroki w 
celu poinformowania opinii publicznej o 
charakterze ryzyka dla zdrowia, określając 
możliwie najdokładniej odnośne produkty, 
ryzyko, jakie mogą one stanowić, oraz 
środki podjęte lub planowane w celu 
zapobieżenia ryzyku, jego zmniejszenia 
lub eliminacji. Niniejszy ustęp ma 
zastosowanie również w przypadku 
podejrzewanych niezgodności 
wynikających z potencjalnie umyślnych 
naruszeń obowiązujących przepisów 
unijnych popełnionych w ramach 
nieuczciwych lub oszukańczych praktyk.

2. W celu zapewnienia jednolitego 
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wdrożenia ust. 1 niniejszego artykułu 
Komisja przyjmuje akty wykonawcze 
dotyczące zasad jego stosowania w 
terminie 12 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 231
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 22 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) w art. 22 ust. 7 akapit drugi 
uzupełnia się zdaniem:

„Działa we współpracy z pozostałymi 
agencjami Unii Europejskiej 
odpowiadającymi za ocenę.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zapewnienie EFSA mandatu prawnego i możliwości koordynacji 
między agencjami, ponieważ jest to konieczne na poziomie przekrojowym do uwzględnienia 
wszystkich rodzajów narażenia na substancje chemiczne, na które mogą być narażeni ludzie i 
środowisko.

Poprawka 232
Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w art. 23 wprowadza się następujące 
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zmiany:

Urząd realizuje następujące zadania:

a) dostarcza instytucjom Wspólnoty i 
państwom członkowskim możliwie 
najlepsze opinie naukowe we wszystkich 
przypadkach wynikających z przepisów 
wspólnotowych i na każde zagadnienie, 
które jest objęte jego misją;

b) promuje i koordynuje w podejściu 
przekrojowym opracowanie jednolitych 
metod oceny ryzyka w dziedzinach 
podlegających jego kompetencji, 
zwłaszcza z uwzględnieniem 
oddziaływania różnych substancji 
chemicznych występujących w połączeniu 
ze sobą mogących mieć wpływ na zdrowie 
ludzkie i środowisko;

c) zapewnia Komisji wsparcie 
naukowe i techniczne w obszarach 
objętych misją Urzędu, a na żądanie 
udziela pomocy w zakresie interpretacji i 
uznawania opinii dotyczących oceny 
ryzyka;

d) zleca badania naukowe niezbędne 
do wykonania powierzonej mu misji;

e) poszukuje, zbiera, zestawia, 
analizuje i podsumowuje dane naukowe i 
techniczne w dziedzinach objętych jego 
misją;

f) podejmuje działania zmierzające 
do identyfikacji i opisu wyłaniającego się 
ryzyka w dziedzinach objętych jego misją;

g) ustanawia system sieci organizacji 
działających w obszarach objętych misją 
Urzędu i ponosi odpowiedzialność za ich 
funkcjonowanie;

h) na żądanie Komisji, udziela 
pomocy naukowej i technicznej w zakresie 
wdrażanych przez nią procedur 
dotyczących bezpieczeństwa żywności i 
pasz;

i) na żądanie Komisji, udziela 
pomocy naukowej i technicznej w zakresie 
doskonalenia współpracy między 
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Wspólnotą, krajami kandydującymi, 
organizacjami międzynarodowymi i 
państwami trzecimi w dziedzinach 
objętych misją Urzędu;

j) zapewnia szybkie, wiarygodne, 
obiektywne i wyczerpujące informowanie 
społeczeństwa i zainteresowanych stron w 
dziedzinach objętych misją Urzędu;

k) przedstawia niezależne, własne 
wnioski i zalecenia w dziedzinach objętych 
misją Urzędu;

l) podejmuje wszelkie inne zadania 
zlecone przez Komisję w dziedzinach 
objętych misją Urzędu.

Or. fr

Poprawka 233
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 23 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b) art. 23 lit. b) otrzymuje brzmienie:

b) wspiera i koordynuje w podejściu 
przekrojowym opracowanie jednolitych 
metod oceny ryzyka w dziedzinach 
objętych jego misją, zwłaszcza z 
uwzględnieniem oddziaływania różnych 
substancji chemicznych występujących w 
połączeniu ze sobą mogących mieć wpływ 
na zdrowie ludzkie i środowisko;

Or. fr

Uzasadnienie

W poprawce zaproponowano europejski proces oceny substancji chemicznych w ramach 
skoordynowanego podejścia dla wszystkich zainteresowanych sektorów i w zadaniu tym EFSA 
musi odgrywać kluczową rolę. Ponadto istotne jest, aby osoby oceniające włączyły ocenę 
oddziaływania różnych substancji występujących w połączeniu ze sobą do swoich prac w celu 
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umożliwienia wdrożenia odpowiednich środków zarządzania.

Poprawka 234
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 c (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c) w art. 24 dodaje się następujące 
elementy:

da) komitet deontologiczny;

db) komitet odpowiedzialny za wybór 
badań weryfikujących.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest zaproponowanie, aby przejrzystość, która jest celem wniosku 
dotyczącego rozporządzenia, była przedmiotem spójnego podejścia do zasad dotyczących 
konfliktu interesów, i powołanie komitetu deontologicznego w EFSA.

Poprawka 235
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 25 – ustęp 1 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeden członek powołany przez 
Parlament Europejski, z prawem głosu;

b) dwaj członkowie i zastępcy 
członków powoływani przez Parlament 
Europejski i reprezentujący Parlament 
Europejski, z prawem głosu;

Or. en
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Poprawka 236
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 25 – ustęp 1 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeden członek powołany przez 
Parlament Europejski, z prawem głosu;

b) dwóch członków i dwóch 
zastępców członków powołanych przez 
Parlament Europejski, z prawem głosu;

Or. en

Poprawka 237
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 25 – ustęp 1 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeden członek powołany przez 
Parlament Europejski, z prawem głosu;

b) dwóch członków i dwóch 
zastępców członków powołanych przez 
Parlament Europejski, z prawem głosu;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie do obecnej praktyki w innych agencjach.

Poprawka 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 25 – ustęp 1 a – litera b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeden członek powołany przez 
Parlament Europejski, z prawem głosu;

b) jeden członek i zastępca członka 
powołani przez Parlament Europejski, z 
prawem głosu;

Or. en

Poprawka 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 25 – ustęp 1 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) jeden członek powołany przez 
Parlament Europejski, z prawem głosu;

b) dwaj członkowie powołani przez 
Parlament Europejski, z prawem głosu;

Or. en

Poprawka 240
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 25 – ustęp 1 a – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czterej członkowie z prawem głosu
reprezentujący społeczeństwo 
obywatelskie i interesy związane z
łańcuchem żywnościowym, a mianowicie: 
jeden członek reprezentujący organizacje 
konsumenckie, jeden – organizacje 
pozarządowe związane z ochroną 
środowiska, jeden – organizacje rolnicze i
jeden – organizacje branżowe. Członkowie 
ci zostają powołani przez Radę w 
konsultacji z Parlamentem Europejskim na 

c) pięciu członków z prawem głosu
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie i łańcuch żywnościowy, a 
mianowicie: jeden członek reprezentujący 
organizacje konsumenckie, jeden –
organizacje pozarządowe związane z 
ochroną środowiska, jeden – organizacje
pozarządowe związane ze zdrowiem 
publicznym, jeden – organizacje zajmujące 
się zdrowiem zwierząt, jeden – przemysł 
rolno-spożywczy. Członkowie ci zostają 
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podstawie wykazu sporządzonego przez 
Komisję, który zawiera liczbę kandydatów 
przewyższającą liczbę przewidzianych do 
obsadzenia stanowisk. Wykaz sporządzony 
przez Komisję jest przekazywany 
Parlamentowi Europejskiemu wraz z 
odpowiednimi dokumentami 
referencyjnymi. Tak szybko, jak to jest 
możliwe, i w przeciągu trzech miesięcy od 
powiadomienia Parlament Europejski może 
przedłożyć swoje opinie do rozpatrzenia 
Radzie, która następnie powołuje 
powyższych członków.

powołani przez Radę w konsultacji z 
Parlamentem Europejskim na podstawie 
wykazu sporządzonego przez Komisję, 
który zawiera liczbę kandydatów 
przewyższającą liczbę przewidzianych do 
obsadzenia stanowisk. Wykaz sporządzony 
przez Komisję jest przekazywany 
Parlamentowi Europejskiemu wraz z 
odpowiednimi dokumentami 
referencyjnymi. Tak szybko, jak to jest 
możliwe, i w przeciągu trzech miesięcy od 
powiadomienia Parlament Europejski może 
przedłożyć swoje opinie do rozpatrzenia 
Radzie, która następnie powołuje 
powyższych członków.

Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia nr 178/2008 jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
ludzi. Przedstawiciel organizacji zajmujących się zdrowiem musi być włączony do składu 
zarządu. Zarząd zapewnia, by Urząd wykonywał swoją misję, mianuje członków paneli 
naukowych i przyjmuje program Urzędu. Dlatego wyznaczeni członkowie powinni 
reprezentować swoje organizacje i wnosić wkład, ale ich rolą nie powinno być 
reprezentowanie lub lobbowanie na rzecz interesów branży.

Poprawka 241
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 25 – ustęp 1 a – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czterej członkowie z prawem głosu 
reprezentujący społeczeństwo 
obywatelskie i interesy związane z
łańcuchem żywnościowym, a mianowicie:
jeden członek reprezentujący organizacje 
konsumenckie, jeden – organizacje 
pozarządowe związane z ochroną 
środowiska, jeden – organizacje rolnicze i
jeden – organizacje branżowe. 
Członkowie ci zostają powołani przez 

c) czterej członkowie z prawem głosu 
reprezentujący społeczeństwo 
obywatelskie, a mianowicie: dwóch
członków reprezentujących organizacje 
konsumenckie i dwóch – organizacje 
pozarządowe związane z ochroną 
środowiska. Członkowie ci zostają 
powołani przez Radę w konsultacji z 
Parlamentem Europejskim na podstawie 
wykazu sporządzonego przez Komisję, 
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Radę w konsultacji z Parlamentem 
Europejskim na podstawie wykazu 
sporządzonego przez Komisję, który 
zawiera liczbę kandydatów przewyższającą 
liczbę przewidzianych do obsadzenia 
stanowisk. Wykaz sporządzony przez 
Komisję jest przekazywany Parlamentowi 
Europejskiemu wraz z odpowiednimi 
dokumentami referencyjnymi. Tak szybko, 
jak to jest możliwe, i w przeciągu trzech 
miesięcy od powiadomienia Parlament 
Europejski może przedłożyć swoje opinie 
do rozpatrzenia Radzie, która następnie 
powołuje powyższych członków.

który zawiera liczbę kandydatów 
przewyższającą liczbę przewidzianych do 
obsadzenia stanowisk. Wykaz sporządzony 
przez Komisję jest przekazywany 
Parlamentowi Europejskiemu wraz z 
odpowiednimi dokumentami 
referencyjnymi. Tak szybko, jak to jest 
możliwe, i w przeciągu trzech miesięcy od 
powiadomienia Parlament Europejski może 
przedłożyć swoje opinie do rozpatrzenia 
Radzie, która następnie powołuje 
powyższych członków.

Or. en

Uzasadnienie

Zarząd EFSA jest wizytówką EFSA, zapewniającą neutralność i obiektywność Urzędu. 
Zazwyczaj branża zwraca się do EFSA w sprawach dotyczących zatwierdzania produktów. 
Uwzględnienie przedstawicieli branży i rolników w zarządzie EFSA z pewnością nie 
pomogłoby przywrócić zaufania publicznego do EFSA. Zgodnie z art. 42 Urząd wciąż ma 
możliwość skontaktowania się z przedstawicielami branży lub rolników w przypadku gdy 
zajdzie taka potrzeba.

Poprawka 242
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 25 – ustęp 1 a – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) czterej członkowie z prawem głosu
reprezentujący społeczeństwo 
obywatelskie i interesy związane z
łańcuchem żywnościowym, a mianowicie: 
jeden członek reprezentujący organizacje 
konsumenckie, jeden – organizacje 
pozarządowe związane z ochroną 
środowiska, jeden – organizacje rolnicze i
jeden – organizacje branżowe. Członkowie 
ci zostają powołani przez Radę w 
konsultacji z Parlamentem Europejskim na 

c) pięciu członków z prawem głosu
reprezentujących społeczeństwo 
obywatelskie i interesy pracowników 
łańcucha żywnościowego, a mianowicie: 
jeden członek reprezentujący organizacje
ochrony zdrowia, jeden – organizacje
konsumenckie, jeden – organizacje 
pozarządowe związane z ochroną 
środowiska, jeden – organizacje rolnicze i 
jeden – organizacje branżowe. Członkowie 
ci zostają powołani przez Radę w 
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podstawie wykazu sporządzonego przez 
Komisję, który zawiera liczbę kandydatów 
przewyższającą liczbę przewidzianych do 
obsadzenia stanowisk. Wykaz sporządzony 
przez Komisję jest przekazywany 
Parlamentowi Europejskiemu wraz z 
odpowiednimi dokumentami 
referencyjnymi. Tak szybko, jak to jest 
możliwe, i w przeciągu trzech miesięcy od 
powiadomienia Parlament Europejski może 
przedłożyć swoje opinie do rozpatrzenia 
Radzie, która następnie powołuje 
powyższych członków.

konsultacji z Parlamentem Europejskim na 
podstawie wykazu sporządzonego przez 
Komisję, który zawiera liczbę kandydatów 
przewyższającą liczbę przewidzianych do 
obsadzenia stanowisk. Wykaz sporządzony 
przez Komisję jest przekazywany 
Parlamentowi Europejskiemu wraz z 
odpowiednimi dokumentami 
referencyjnymi. Tak szybko, jak to jest 
możliwe, i w przeciągu trzech miesięcy od 
powiadomienia Parlament Europejski może 
przedłożyć swoje opinie do rozpatrzenia 
Radzie, która następnie powołuje 
powyższych członków.

Or. en

Poprawka 243
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Kadencja członków oraz zastępców 
członków trwa cztery lata. Jednakże
kadencja członków, o których mowa w ust.
1a lit. a) i b), jest bezterminowa. Kadencja 
członków, o których mowa w ust. 1a lit. c), 
może zostać odnowiona tylko raz.”;

2. Kadencja członków oraz zastępców 
członków trwa cztery lata. Kadencja 
członków, o których mowa w ust. 1a lit. c), 
może zostać odnowiona tylko raz.”;

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia przeglądu i zapewnienia przestrzegania zasad dobrej administracji nie 
powinna obowiązywać bezterminowa kadencja. Jest to zgodne z obecną praktyką w innych 
agencjach.

Poprawka 244
Martin Häusling
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 26 – ustęp 2 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. w art. 26 ust. 2 dodaje się literę w 
brzmieniu: 

„ha) zapewnienie braku konfliktu 
interesów w Urzędzie oraz pełnego 
stosowania zasad regulujących analizę 
ryzyka, zgodnie z art. 6 niniejszego 
rozporządzenia.”;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektor zarządzający Urzędu nie powinien odpowiadać wyłącznie za zadania 
administracyjne. Powinien również dbać o stosowanie przez Urząd wszystkich zasad i celów 
ogólnego prawa żywnościowego, a zwłaszcza zasad regulujących analizę ryzyka.

Poprawka 245
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 27 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) art. 27 ust. 4 lit. d) otrzymuje 
brzmienie:

„d) w przypadku wykrycia przez Urząd 
lub państwo członkowskie wyłaniającego 
się zagrożenia lub możliwości wystąpienia 
zagrożenia. W takim przypadku oraz gdy 
istnieje kompetencja dzielona w zakresie 
analizy ryzyka związanego z produktem, to 
wyłaniające się zagrożenie lub możliwość 
wystąpienia zagrożenia nie mogą pozostać 
bez oceny i muszą być należycie 
zarządzane przez Urząd lub właściwe 
organy państw członkowskich.”;
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Or. en

Uzasadnienie

Nowe sformułowanie po „wyłaniającego się zagrożenia...”. W dokumentacji dotyczącej 
glifosatu EFSA zidentyfikował możliwość wystąpienia ryzyka dotyczącego mieszaniny 
substancji czynnej z niektórymi składnikami obojętnymi, ale ze względu na dzieloną 
kompetencję z właściwymi organami państw członkowskich to zidentyfikowane zagrożenie nie 
zostało ocenione i pozostało w pełni niezarządzane. EFSA nie powinien mieć możliwości 
uchylania się od odpowiedzialności w tego rodzaju kontekście.

Poprawka 246
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) na końcu ust. 3 dodaje się zdanie 
w brzmieniu:

„Ekspertami naukowymi są naukowcy, 
którzy aktywnie prowadzą badania i 
publikują swoje wyniki badań w 
recenzowanych czasopismach 
naukowych.”;

Or. en

Uzasadnienie

Zdanie to zostałoby dodane do obecnego zdania „W skład komitetu naukowego wchodzą 
przewodniczący paneli naukowych i sześciu niezależnych ekspertów naukowych, którzy nie są 
członkami któregokolwiek z paneli naukowych”. Przepis ten jest konieczny do zapewnienia 
doskonałości opinii EFSA. Obecnie wielu „ekspertów naukowych” to urzędnicy, którzy 
wydali niewiele publikacji lub nigdy niczego nie opublikowali.

Poprawka 247
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera -a (nowa)
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Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-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 jakości opinii EFSA. Obecnie wielu „ekspertów 
naukowych” to urzędnicy, którzy wydali niewiele publikacji lub nigdy niczego nie 
opublikowali.

Poprawka 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Członkowie komitetu naukowego, 
którzy nie są członkami paneli naukowych, 
i dodatkowi członkowie, o których mowa 
w ust. 5b, są powoływani przez zarząd
działający na wniosek dyrektora 
zarządzającego, na okres pięciu lat z
możliwością ponownego wyznaczenia, po 
uprzednim ogłoszeniu wezwania do 
składania deklaracji zainteresowania w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
w stosownych wiodących wydawnictwach 
naukowych i na stronie internetowej 
Urzędu.”;

5. Członkowie komitetu naukowego, 
którzy nie są członkami paneli naukowych,
członkowie paneli naukowych i dodatkowi 
członkowie, o których mowa w ust. 5a, są 
powoływani przez zarząd na okres pięciu 
lat z możliwością ponownego wyznaczenia
zgodnie z następującą procedurą:

a) zaproszenie do wyrażenia 
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zainteresowania jest publikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
w odpowiednich czołowych publikacjach 
naukowych oraz na stronie internetowej 
Urzędu;

b) państwa członkowskie zapewniają 
szerokie rozpowszechnianie zaproszeń do 
wyrażenia zainteresowania w środowisku 
naukowym;

c) na podstawie otrzymanych 
wniosków oraz zgodnie z prowadzoną 
przez Urząd polityką niezależności oraz 
przepisami wykonawczymi Urzędu 
mającymi zastosowanie do członków 
paneli naukowych dyrektor zarządzający 
sporządza dla każdego panelu naukowego 
wykaz ekspertów z większą liczbą 
kandydatów niż liczba członków, którzy 
mają zostać powołani. Dyrektor 
zarządzający nie może sporządzać takiego 
wykazu, jeżeli jest w stanie uzasadnić, że z 
powodu otrzymanej liczby wniosków nie 
jest możliwe sporządzenie dłuższego 
wykazu, przy uwzględnieniu kryteriów 
wyboru określonych w lit. d) niniejszego 
ustępu. Dyrektor zarządzający przekazuje 
wykaz zarządowi w celu powołania 
członków;

d) wyznaczanie dokonywane przez 
państwa członkowskie, wybór przez 
dyrektora zarządzającego oraz powołanie 
przez zarząd odbywają się na podstawie 
następujących kryteriów:

(i) wysoki poziom wiedzy naukowej;

(ii) niezależność i brak konfliktu 
interesów zgodnie z art. 37 ust. 2 oraz 
polityką Urzędu w zakresie niezależności i
przepisami wykonawczymi Urzędu 
dotyczącymi niezależności członków 
paneli naukowych;

(iii) spełnianie wymagań dotyczących 
określonej multidyscyplinarnej wiedzy 
fachowej potrzebnej w panelu, do którego 
dana osoba ma zostać powołana, oraz 
władanie odpowiednimi językami;
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e) przy ostatecznym powoływaniu 
członków zarząd zapewnia możliwie 
najszerszą pod względem geograficznym 
reprezentację.

Or. en

Poprawka 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Członkowie komitetu naukowego, 
którzy nie są członkami paneli naukowych, 
i dodatkowi członkowie, o których mowa 
w ust. 5b, są powoływani przez zarząd 
działający na wniosek dyrektora 
zarządzającego, na okres pięciu lat z
możliwością ponownego wyznaczenia, po 
uprzednim ogłoszeniu wezwania do 
składania deklaracji zainteresowania w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
w stosownych wiodących wydawnictwach 
naukowych i na stronie internetowej 
Urzędu.

5. Członkowie komitetu naukowego, 
którzy nie są członkami paneli naukowych, 
i członkowie paneli naukowych są 
powoływani przez zarząd działający na 
wniosek dyrektora zarządzającego, na 
okres pięciu lat z możliwością ponownego 
wyznaczenia, po uprzednim ogłoszeniu 
wezwania do składania deklaracji 
zainteresowania w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, w stosownych 
wiodących wydawnictwach naukowych i 
na stronie internetowej Urzędu. Urząd 
ogłasza zaproszenie do wyrażenia
zainteresowania po przeprowadzeniu 
konsultacji z zarządem na temat kryteriów 
i dziedzin wiedzy fachowej.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większe zaangażowanie zarządu EFSA, w którym są reprezentowane 
państwa członkowskie, w proces mianowania ekspertów do paneli naukowych EFSA. Zwalnia 
ona również państwa członkowskie z obowiązku ogłaszania zaproszeń do wyrażenia
zainteresowania na szczeblu krajowym, ponieważ takie czynności mogą wiązać się z ryzykiem 
wprowadzenia silnej niejednorodności w stosowaniu zasad niezależności ekspertów z państw 
członkowskich.



AM\1162805PL.docx 123/155 PE627.781v01-00

PL

Poprawka 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„5a. Członkowie paneli naukowych są 
powoływani przez zarząd na pięcioletnią 
kadencję z możliwością ponownego 
wyznaczenia zgodnie z następującą 
procedurą:

skreśla się

a) dyrektor zarządzający po 
konsultacji z zarządem przesyła państwom 
członkowskim wniosek dotyczący 
określonej multidyscyplinarnej wiedzy 
fachowej niezbędnej w każdym panelu 
naukowym i wskazuje liczbę ekspertów, 
których państwa członkowskie mają 
wyznaczyć. Dyrektor wykonawczy 
powiadamia państwa członkowskie o 
prowadzonej przez Urząd polityce 
niezależności oraz o przepisach 
wykonawczych Urzędu mających 
zastosowanie do członków paneli 
naukowych. Państwa członkowskie 
ogłaszają wezwanie do składania 
deklaracji zainteresowania jako podstawę 
dla wyznaczenia członków panelu. 
Dyrektor zarządzający informuje zarząd o
wnioskach wysłanych do państw 
członkowskich;

b) państwa członkowskie wyznaczają 
ekspertów, tak aby wspólnie osiągnąć 
liczbę wskazaną przez dyrektora 
zarządzającego. Każde państwo 
członkowskie wyznacza co najmniej 12 
ekspertów naukowych. Państwa 
członkowskie mogą przy tym wyznaczyć 
również obywateli innych państw 
członkowskich; 

c) na podstawie wyznaczenia 
dokonanego przez państwa członkowskie 
dyrektor zarządzający sporządza dla 
każdego panelu naukowego wykaz 
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ekspertów liczący więcej kandydatów niż 
liczba członków, którzy mają zostać 
powołani. Dyrektor zarządzający nie może 
sporządzać takiego wykazu, jeżeli jest w 
stanie uzasadnić, że z powodu otrzymanej 
liczby wyznaczonych ekspertów nie jest 
możliwe sporządzenie dłuższego wykazu, 
przy uwzględnieniu kryteriów wyboru 
określonych w lit. d) niniejszego ustępu. 
Dyrektor zarządzający przekazuje wykaz 
zarządowi w celu powołania członków;

d) wyznaczanie dokonywane przez 
państwa członkowskie, wybór przez 
dyrektora zarządzającego oraz powołanie 
przez zarząd odbywają się na podstawie 
następujących kryteriów:

(i) wysoki poziom wiedzy naukowej;

(ii) niezależność i brak konfliktu 
interesów zgodnie z art. 37 ust. 2 oraz 
polityką Urzędu w zakresie niezależności i
przepisami wykonawczymi Urzędu 
dotyczącymi niezależności członków 
paneli naukowych;

(iii) spełnianie wymagań dotyczących 
określonej multidyscyplinarnej wiedzy 
fachowej potrzebnej w panelu, do którego 
dana osoba ma zostać powołana, oraz 
władanie odpowiednimi językami;

e) przy ostatecznym powoływaniu 
członków zarząd zapewnia możliwie 
najszerszą pod względem geograficznym 
reprezentację. 

Or. en

Poprawka 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się ust. 5a–5g w brzmieniu: b) dodaje się ust. 5a–5f w brzmieniu:

„5a. Członkowie paneli naukowych są 
powoływani przez zarząd na pięcioletnią 
kadencję z możliwością ponownego 
wyznaczenia zgodnie z następującą
procedurą:

„5a. Jeżeli Urząd stwierdzi, że w
jednym lub kilku panelach brakuje 
określonej wiedzy fachowej, dyrektor 
zarządzający proponuje dodatkowych 
członków panelu do powołania przez 
zarząd zgodnie z procedurą określoną w
ustępach.

a) dyrektor zarządzający po 
konsultacji z zarządem przesyła państwom 
członkowskim wniosek dotyczący 
określonej multidyscyplinarnej wiedzy 
fachowej niezbędnej w każdym panelu 
naukowym i wskazuje liczbę ekspertów, 
których państwa członkowskie mają 
wyznaczyć. Dyrektor wykonawczy 
powiadamia państwa członkowskie o 
prowadzonej przez Urząd polityce 
niezależności oraz o przepisach 
wykonawczych Urzędu mających 
zastosowanie do członków paneli 
naukowych. Państwa członkowskie 
ogłaszają wezwanie do składania 
deklaracji zainteresowania jako podstawę 
dla wyznaczenia członków panelu. 
Dyrektor zarządzający informuje zarząd o
wnioskach wysłanych do państw 
członkowskich;

b) państwa członkowskie wyznaczają
ekspertów, tak aby wspólnie osiągnąć 
liczbę wskazaną przez dyrektora 
zarządzającego. Każde państwo 
członkowskie wyznacza co najmniej 12 
ekspertów naukowych. Państwa 
członkowskie mogą przy tym wyznaczyć 
również obywateli innych państw 
członkowskich;

c) na podstawie wyznaczenia 
dokonanego przez państwa członkowskie 
dyrektor zarządzający sporządza dla 
każdego panelu naukowego wykaz 
ekspertów liczący więcej kandydatów niż 
liczba członków, którzy mają zostać 
powołani. Dyrektor zarządzający nie może 
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sporządzać takiego wykazu, jeżeli jest w 
stanie uzasadnić, że z powodu otrzymanej 
liczby wyznaczonych ekspertów nie jest 
możliwe sporządzenie dłuższego wykazu, 
przy uwzględnieniu kryteriów wyboru 
określonych w lit. d) niniejszego ustępu. 
Dyrektor zarządzający przekazuje wykaz 
zarządowi w celu powołania członków;

d) wyznaczanie dokonywane przez 
państwa członkowskie, wybór przez 
dyrektora zarządzającego oraz powołanie 
przez zarząd odbywają się na podstawie 
następujących kryteriów:

(i) wysoki poziom wiedzy naukowej;

(ii) niezależność i brak konfliktu 
interesów zgodnie z art. 37 ust. 2 oraz 
polityką Urzędu w zakresie niezależności i
przepisami wykonawczymi Urzędu 
dotyczącymi niezależności członków 
paneli naukowych;

(iii) spełnianie wymagań dotyczących 
określonej multidyscyplinarnej wiedzy 
fachowej potrzebnej w panelu, do którego 
dana osoba ma zostać powołana, oraz 
władanie odpowiednimi językami;

e) przy ostatecznym powoływaniu 
członków zarząd zapewnia możliwie 
najszerszą pod względem geograficznym 
reprezentację.

5b. Jeżeli Urząd stwierdzi, że w
jednym lub kilku panelach brakuje 
określonej wiedzy fachowej, dyrektor 
zarządzający proponuje dodatkowych 
członków panelu do powołania przez 
zarząd zgodnie z procedurą określoną w
ust. 5.

5b. Zarząd przyjmuje, na podstawie 
wniosku dyrektora zarządzającego, zasady 
dotyczące szczegółowej organizacji i
harmonogramu procedur ustanowionych
w ust. 5a i 5a niniejszego artykułu.

5c. Zarząd przyjmuje, na podstawie 
wniosku dyrektora wykonawczego, zasady 
dotyczące szczegółowej organizacji i
harmonogramu procedur ustanowionych
w ust. 5a i 5b niniejszego artykułu.

5c. Członkowie paneli naukowych 
działają niezależnie i są wolni od 
konfliktu interesów, jak przewidziano w
art. 37 ust. 2 oraz środkach wewnętrznych 
Urzędu. Dysponują środkami 
pozwalającymi im poświęcić niezbędny 
czas i wysiłek, aby wnieść wkład w prace 
Urzędu, nie otrzymują instrukcji na 
poziomie krajowym, a ich niezależny 
wkład naukowy do systemu oceny ryzyka 
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na poziomie Unii uznawany jest za 
zadanie priorytetowe w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego.

5d. Państwa członkowskie
wprowadzają środki zapewniające, by 
członkowie paneli naukowych działali 
niezależnie i byli wolni od konfliktu 
interesów, jak przewidziano w art. 37 ust.
2 oraz środkach wewnętrznych Urzędu. 
Państwa członkowskie zapewniają, by 
członkowie paneli naukowych 
dysponowali środkami pozwalającymi im 
poświęcić niezbędny czas i wysiłek, aby
wnieść wkład w prace Urzędu. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby członkowie 
paneli naukowych nie otrzymywali oni 
żadnych instrukcji na jakimkolwiek 
poziomie krajowym oraz aby ich 
niezależny wkład naukowy do systemu 
oceny ryzyka na poziomie Unii został 
uznany za zadanie priorytetowe w zakresie 
ochrony bezpieczeństwa łańcucha 
żywnościowego.

5d. W stosownych przypadkach
państwa członkowskie zapewniają, aby
organy publiczne zatrudniające tych 
ekspertów naukowych i organy 
odpowiedzialne za ustalanie priorytetów 
dla organów naukowych, które 
zatrudniają tych ekspertów, wdrożyły 
środki, które są konieczne do zapewnienia 
spełnienia warunków, o których mowa w 
ust. 5c.

5e. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organy publiczne zatrudniające tych 
ekspertów naukowych oraz organy 
odpowiedzialne za ustalanie priorytetów 
dla organów naukowych, które
zatrudniają tych ekspertów, wdrożyły 
środki przewidziane w ust. 5d. 

5e. Urząd wspiera zadania paneli przez 
organizowanie ich pracy, w szczególności 
prac przygotowawczych, które mają zostać 
podjęte przez personel Urzędu lub przez 
wyznaczone krajowe organizacje 
naukowe, o których mowa w art. 36, w 
tym przez organizowanie możliwości 
opracowania opinii naukowych, które
mają zostać poddane wzajemnej 
weryfikacji przez panele, a następnie przez 
nie przyjęte.

5f. Urząd wspiera zadania paneli 
przez organizowanie ich pracy, w 
szczególności prac przygotowawczych, 
które mają zostać podjęte przez personel 
Urzędu lub przez wyznaczone krajowe 
organizacje naukowe, o których mowa w 
art. 36, w tym przez organizowanie 
możliwości opracowania opinii 
naukowych, które mają zostać poddane 
wzajemnej weryfikacji przez panele, a 
następnie przez nie przyjęte.

5f. W skład każdego panelu wchodzi 
nie więcej niż 21 członków.”;

5g. W skład każdego panelu wchodzi 
nie więcej niż 21 członków.”;
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Or. en

Poprawka 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 a – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dyrektor zarządzający po 
konsultacji z zarządem przesyła państwom 
członkowskim wniosek dotyczący 
określonej multidyscyplinarnej wiedzy 
fachowej niezbędnej w każdym panelu 
naukowym i wskazuje liczbę ekspertów, 
których państwa członkowskie mają 
wyznaczyć. Dyrektor wykonawczy
powiadamia państwa członkowskie o 
prowadzonej przez Urząd polityce 
niezależności oraz o przepisach 
wykonawczych Urzędu mających 
zastosowanie do członków paneli 
naukowych. Państwa członkowskie 
ogłaszają wezwanie do składania 
deklaracji zainteresowania jako podstawę 
dla wyznaczenia członków panelu. 
Dyrektor zarządzający informuje zarząd o
wnioskach wysłanych do państw 
członkowskich;

a) dyrektor zarządzający sporządza 
projekt listy rezerwowej odpowiednich 
kandydatów zawierającej co najmniej 
dwukrotnie więcej kandydatów niż liczba 
członków paneli naukowych. Dyrektor 
zarządzający przekazuje projekt listy 
rezerwowej zarządowi, precyzując 
określoną multidyscyplinarną wiedzę 
fachową niezbędną w każdym panelu 
naukowym, i wskazuje liczbę ekspertów, 
których państwa członkowskie mają 
wyznaczyć. Dyrektor wykonawczy
przypomina zarządowi o polityce 
niezależności oraz o przepisach 
wykonawczych Urzędu mających 
zastosowanie do członków paneli 
naukowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większe zaangażowanie zarządu EFSA, w którym są reprezentowane 
państwa członkowskie, w proces mianowania ekspertów do paneli naukowych EFSA. Zwalnia 
ona również państwa członkowskie z obowiązku ogłaszania zaproszeń do wyrażenia
zainteresowania na szczeblu krajowym, ponieważ takie czynności mogą wiązać się z ryzykiem 
wprowadzenia silnej niejednorodności w stosowaniu zasad niezależności ekspertów z państw 
członkowskich.
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Poprawka 253
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) państwa członkowskie wyznaczają
ekspertów, tak aby wspólnie osiągnąć 
liczbę wskazaną przez dyrektora 
zarządzającego. Każde państwo 
członkowskie wyznacza co najmniej 12 
ekspertów naukowych. Państwa 
członkowskie mogą przy tym wyznaczyć 
również obywateli innych państw 
członkowskich;

b) państwa członkowskie mogą 
wówczas wyznaczyć ekspertów we 
wskazanych dziedzinach, ale muszą 
dokonać tego na podstawie zaproszenia do 
wyrażenia zainteresowania. 
Wyznaczonymi ekspertami są naukowcy, 
którzy aktywnie prowadzą badania i 
publikują swoje wyniki badań w 
recenzowanych czasopismach naukowych. 
Państwa członkowskie mogą przy tym 
wyznaczyć również obywateli innych 
państw członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 20 sprawozdawcy. Przepis ten jest konieczny do zapewnienia 
doskonałości opinii EFSA. Obecnie wielu „ekspertów naukowych” to urzędnicy, którzy 
wydali niewiele publikacji lub nigdy niczego nie opublikowali.

Poprawka 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 a – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) państwa członkowskie wyznaczają 
ekspertów, tak aby wspólnie osiągnąć 
liczbę wskazaną przez dyrektora
zarządzającego. Każde państwo 
członkowskie wyznacza co najmniej 12 
ekspertów naukowych. Państwo 

b) najpóźniej trzy miesiące po 
otrzymaniu projektu listy rezerwowej 
zarząd wyraża opinię na temat 
kandydatów wskazanych przez dyrektora
wykonawczego;
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członkowskie może wyznaczyć obywateli 
innych państw członkowskich;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większe zaangażowanie zarządu EFSA, w którym są reprezentowane 
państwa członkowskie, w proces mianowania ekspertów do paneli naukowych EFSA. Zwalnia 
ona również państwa członkowskie z obowiązku ogłaszania zaproszeń do wyrażenia
zainteresowania na szczeblu krajowym, ponieważ takie czynności mogą wiązać się z ryzykiem 
wprowadzenia silnej niejednorodności w stosowaniu zasad niezależności ekspertów z państw 
członkowskich.

Poprawka 255
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 a – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) oprócz ekspertów, którzy zostali 
wyznaczeni przez państwa członkowskie, 
Urząd publikuje zaproszenie do wyrażenia 
zainteresowania w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, w odpowiednich 
czołowych publikacjach naukowych i na 
swojej stronie internetowej oraz aktywnie 
kontaktuje się z odpowiednimi 
instytucjami akademickimi zajmującymi 
się różnymi dziedzinami wiedzy. Państwa 
członkowskie zapewniają szerokie 
rozpowszechnianie zaproszeń do 
wyrażenia zainteresowania w środowisku 
naukowym;

Or. en

Uzasadnienie

W oparciu o poprawkę 21 sprawozdawcy. 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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Poprawka 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 a – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) na podstawie wyznaczenia 
dokonanego przez państwa członkowskie
dyrektor zarządzający sporządza dla 
każdego panelu naukowego wykaz 
ekspertów liczący więcej kandydatów niż 
liczba członków, którzy mają zostać 
powołani. Dyrektor zarządzający nie może 
sporządzać takiego wykazu, jeżeli jest w 
stanie uzasadnić, że z powodu otrzymanej 
liczby wyznaczonych ekspertów nie jest 
możliwe sporządzenie dłuższego wykazu, 
przy uwzględnieniu kryteriów wyboru 
określonych w lit. d) niniejszego ustępu. 
Dyrektor zarządzający przekazuje wykaz 
zarządowi w celu powołania członków;

c) na podstawie preferencji 
wskazanych przez zarząd dyrektor 
zarządzający sporządza dla każdego panelu 
naukowego listę rezerwową kandydatów 
liczącą więcej kandydatów niż liczba 
członków, którzy mają zostać powołani. W 
ramach tej procedury dyrektor 
zarządzający uwzględnia opinie zarządu. 
Dyrektor zarządzający nie może 
sporządzać takiego wykazu, jeżeli jest w 
stanie uzasadnić, że z powodu otrzymanej 
liczby wyznaczonych ekspertów nie jest 
możliwe sporządzenie dłuższego wykazu, 
przy uwzględnieniu kryteriów wyboru 
określonych w lit. d) niniejszego ustępu. 
Dyrektor zarządzający przekazuje wykaz 
zarządowi w celu powołania członków;

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większe zaangażowanie zarządu EFSA, w którym są reprezentowane 
państwa członkowskie, w proces mianowania ekspertów do paneli naukowych EFSA. Zwalnia 
ona również państwa członkowskie z obowiązku ogłaszania zaproszeń do wyrażenia
zainteresowania na szczeblu krajowym, ponieważ takie czynności mogą wiązać się z ryzykiem 
wprowadzenia silnej niejednorodności w stosowaniu zasad niezależności ekspertów z państw 
członkowskich.

Poprawka 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
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Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 a – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyznaczanie dokonywane przez
państwa członkowskie, wybór przez 
dyrektora zarządzającego oraz powołanie 
przez zarząd odbywają się na podstawie 
następujących kryteriów:

d) wstępny wybór dokonany przez
dyrektora zarządzającego, preferencje 
zarządu, wybór przez dyrektora 
zarządzającego oraz powołanie przez 
zarząd odbywają się na podstawie 
następujących kryteriów:

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest większe zaangażowanie zarządu EFSA, w którym są reprezentowane 
państwa członkowskie, w proces mianowania ekspertów do paneli naukowych EFSA. Zwalnia 
ona również państwa członkowskie z obowiązku ogłaszania zaproszeń do wyrażenia`
zainteresowania na szczeblu krajowym, ponieważ takie czynności mogą wiązać się z ryzykiem 
wprowadzenia silnej niejednorodności w stosowaniu zasad niezależności ekspertów z państw 
członkowskich.

Poprawka 258
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 a – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) wysoki poziom wiedzy naukowej; (i) wysoki poziom wiedzy naukowej;
obejmuje to przynajmniej warunek, że 
ekspert aktywnie prowadzi badania i 
publikuje wyniki badań w recenzowanych 
czasopismach naukowych;

Or. en

Poprawka 259
Simona Bonafè
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 a – litera d – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) spełnianie wymagań dotyczących 
określonej multidyscyplinarnej wiedzy 
fachowej potrzebnej w panelu, do którego 
dana osoba ma zostać powołana, oraz 
władanie odpowiednimi językami;

(iii) spełnianie wymagań dotyczących
kompetencji koniecznych do 
przeprowadzania oceny określonej
substancji i wymagań dotyczących 
określonej multidyscyplinarnej wiedzy 
fachowej potrzebnej w panelu, do którego 
dana osoba ma zostać powołana, oraz 
władanie odpowiednimi językami;

Or. en

Poprawka 260
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 a – litera d – podpunkt iii a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iiia) zapewnienie dostosowania wiedzy 
specjalistycznej panelu odpowiedzialnego 
za dokonanie oceny do kompetencji 
wymaganych do jej przeprowadzenia, 
udowodnienie zrozumienia danej tematyki 
i przyjęcie najbardziej odpowiedniej 
metodyki, która musi być inna w 
przypadku związków chemicznych 
uzyskanych w drodze syntezy chemicznej i 
w przypadku naturalnych substancji 
złożonych.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że przedsiębiorstwa są skłonne inwestować w badania w celu wykazania skuteczności i 
bezpieczeństwa produktów wykonanych z naturalnych substancji, panel odpowiedzialny za 
ocenę musi dysponować odpowiednią wiedzą fachową, aby zagwarantować, by przyjęte 
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kryteria w konieczny sposób uwzględniały właściwości tych substancji, oraz aby określić 
odpowiednie, w przypadku braku właściwych lub w pełni odpowiednich standardów na 
poziomie międzynarodowym.

Poprawka 261
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Jeżeli Urząd stwierdzi, że w
jednym lub kilku panelach brakuje 
określonej wiedzy fachowej, dyrektor 
zarządzający proponuje dodatkowych 
członków panelu do powołania przez 
zarząd zgodnie z procedurą określoną w
ust. 5.

5b. Jeżeli Urząd stwierdzi, że w
jednym lub kilku panelach brakuje 
określonej wiedzy fachowej, dyrektor 
zarządzający proponuje dodatkowych 
członków panelu do powołania przez 
zarząd zgodnie z procedurą określoną w
ust. 5. Tacy dodatkowi eksperci mogą być 
powoływani na krótką kadencję, w tym w 
celu współpracy przy analizie ryzyka 
pojedynczego wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma powodu, aby nie zmieniać osób reprezentujących Komisję i Parlament w zarządzie.

Poprawka 262
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Jeżeli Urząd stwierdzi, że w
jednym lub kilku panelach brakuje 
określonej wiedzy fachowej, dyrektor 
zarządzający proponuje dodatkowych 
członków panelu do powołania przez 

5b. Jeżeli zarząd stwierdzi, że w
jednym lub kilku panelach brakuje 
określonej wiedzy fachowej, dyrektor 
zarządzający proponuje dodatkowych 
członków panelu do powołania przez 
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zarząd zgodnie z procedurą określoną w
ust. 5.

zarząd zgodnie z procedurą określoną w
ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę szeroki zakres odpowiedniej wiedzy fachowej zarządu oraz jego rolę i 
odpowiedzialność w mianowaniu członków panelu naukowego, wskazane jest, aby sam zarząd 
identyfikował ewentualne braki w wiedzy specjalistycznej paneli.

Poprawka 263
Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Jeżeli Urząd stwierdzi, że w
jednym lub kilku panelach brakuje 
określonej wiedzy fachowej, dyrektor 
zarządzający proponuje dodatkowych 
członków panelu do powołania przez 
zarząd zgodnie z procedurą określoną w
ust. 5.

5b. Jeżeli zarząd stwierdzi, że w
jednym lub kilku panelach brakuje 
określonej wiedzy fachowej, dyrektor 
zarządzający proponuje dodatkowych
członków panelu do powołania przez 
zarząd zgodnie z procedurą określoną w
ust. 5.

Or. en

Poprawka 264
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 c a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5ca. Powody mianowania członków 
paneli są udostępniane publicznie na 
specjalnej stronie internetowej EFSA z 
odniesieniem do kryteriów wyboru 
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określonych w art. 28 ust. 5a lit. d).

Or. en

Poprawka 265
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5d. Państwa członkowskie 
wprowadzają środki zapewniające, by
członkowie paneli naukowych działali
niezależnie i byli wolni od konfliktu 
interesów, jak przewidziano w art. 37 ust. 2 
oraz środkach wewnętrznych Urzędu.
Państwa członkowskie zapewniają, by 
członkowie paneli naukowych 
dysponowali środkami pozwalającymi im 
poświęcić niezbędny czas i wysiłek, aby 
wnieść wkład w prace Urzędu. Państwa 
członkowskie zapewniają, aby członkowie 
paneli naukowych nie otrzymywali oni
żadnych instrukcji na jakimkolwiek 
poziomie krajowym oraz aby ich 
niezależny wkład naukowy do systemu 
oceny ryzyka na poziomie Unii został 
uznany za zadanie priorytetowe w zakresie 
ochrony bezpieczeństwa łańcucha 
żywnościowego.

5d. Członkowie paneli naukowych
działają niezależnie i są wolni od konfliktu 
interesów, jak przewidziano w art. 37 ust. 2 
oraz środkach wewnętrznych Urzędu.
Dysponują środkami pozwalającymi im 
poświęcić niezbędny czas i wysiłek, aby 
wnieść wkład w prace Urzędu, nie 
otrzymują żadnych instrukcji na 
jakimkolwiek poziomie krajowym, a ich 
niezależny wkład naukowy do systemu 
oceny ryzyka na poziomie Unii uznawany 
jest za zadanie priorytetowe w zakresie 
ochrony bezpieczeństwa łańcucha 
żywnościowego.

Or. en

Poprawka 266
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 e
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5e. Państwa członkowskie zapewniają, 
aby organy publiczne zatrudniające tych 
ekspertów naukowych oraz organy 
odpowiedzialne za ustalanie priorytetów 
dla organów naukowych, które zatrudniają 
tych ekspertów, wdrożyły środki
przewidziane w ust. 5d.

5e. W stosownych przypadkach
państwa członkowskie zapewniają, aby 
organy publiczne zatrudniające tych 
ekspertów naukowych oraz organy 
odpowiedzialne za ustalanie priorytetów 
dla organów naukowych, które zatrudniają 
tych ekspertów, wdrożyły środki konieczne 
do zapewnienia spełnienia warunków, o 
których mowa w ust. 5d.

Or. en

Poprawka 267
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 5 f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5f. Urząd wspiera zadania paneli 
przez organizowanie ich pracy, w 
szczególności prac przygotowawczych, 
które mają zostać podjęte przez personel 
Urzędu lub przez wyznaczone krajowe 
organizacje naukowe, o których mowa w 
art. 36, w tym przez organizowanie 
możliwości opracowania opinii 
naukowych, które mają zostać poddane 
wzajemnej weryfikacji przez panele, a 
następnie przez nie przyjęte.

skreśla się

Or. en

Uzasadnienie

Może to doprowadzić do sytuacji, w której powszechną praktyką stanie się przygotowywanie 
przez pracowników EFSA opinii naukowych, które mają być potem rutynowo zatwierdzane 
przez panele naukowe. Jest to niedopuszczalne, ponieważ podważałoby całą koncepcję 
niezależnych ekspertów naukowych dostarczających opinie naukowe, zgodnie z art. 28.
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Poprawka 268
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera c
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 – ustęp 9 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„liczby członków w każdym panelu 
naukowym w granicach maksymalnej 
liczby przewidzianej w ust. 5g.”;

„liczby członków w każdym panelu 
naukowym w granicach maksymalnej 
liczby przewidzianej w ust. 5f.”;

Or. en

Poprawka 269
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera c a (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 b – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) w ust. 9 po pkt 9 dodaje się punkt:

9a) możliwości, aby wnioskodawcy 
mogli analizować krytyczne obszary 
budzące obawy w związku z nowymi 
danymi, w maksymalnym okresie 6 
miesięcy, chyba że zostanie to uzgodnione 
inaczej z EFSA, i przed publikacją 
projektu opinii Urzędu. 

Or. en

Uzasadnienie

W trakcie procesu, w którym EFSA dokonuje przeglądu dokumentacji, agencja może napotkać 
pewne krytyczne obszary budzące obawy (co w wielu przypadkach wiąże się z brakiem 
konkretnych danych), które znajdują odzwierciedlenie w ostatecznej opinii naukowej. 
Niemniej jednak po uwzględnieniu tych obaw w ostatecznej opinii EFSA proces nie pozwala 
wnioskodawcom na odniesienie się do takich obaw, nawet jeśli w wielu przypadkach można 
by je łatwo wyjaśnić za pomocą konkretnych już istniejących danych.
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Poprawka 270
Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„1. Powołuje się komitet 
deontologiczny odpowiedzialny za 
zapobieganie konfliktom interesów. W 
skład komitetu wchodzi sześciu członków 
mianowanych na wniosek zarządu na 
okres na 5 lat.

2. Do komitetu deontologicznego 
odpowiedzialnego za zapobieganie 
konfliktom interesów mogą zwraca się:

– członkowie zarządu Urzędu,

– komitet naukowy;

– panele naukowe;

– dyrektor zarządzający Urzędu;

– pracownicy Urzędu.

3. Zasady działania komitetu 
deontologicznego określa regulamin.”;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zwiększenie przejrzystości i przeciwdziałanie konfliktom interesów, a 
rozporządzenie musi zawierać przepisy definiujące komitet deontologiczny.

Poprawka 271
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 29 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) na końcu art. 29 ust. 6 dodaje się 
zdanie:

„Nie umożliwiają one wyłączania a priori 
niektórych dowodów naukowych, 
zwłaszcza gdy zostały one opublikowane 
po procesie oceny wzajemnej.”;

Or. en

Uzasadnienie

W dokumentacji dotyczącej glifosatu wnioskodawca przedstawił jedynie 52 % dostępnych 
publikacji naukowych wraz z własnymi badaniami. Większość z tych badań zostało 
sklasyfikowanych jako posiadające „ograniczoną wartość”, dlatego miały niewielki wpływ na 
ocenę. Ta tendencyjność metodologiczna skłoniła EFSA do przykładania większej wagi do 
własnych badań wnioskodawcy. Przeciwnie, agencja CIRC w swojej analizie opierała się 
tylko na recenzowanych publikacjach. Takie odrzucenie a priori recenzowanych publikacji 
nie powinno być możliwe w analizie ryzyka prowadzonej w oparciu o zasadę ostrożności, 
zgodnie z art. 7.

Poprawka 272
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 30 b – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) w art. 30 po ust. 4 dodaje się ustęp 
w brzmieniu:

„4a. Jeżeli stwierdzono istotne 
rozbieżności w kwestiach naukowych, a 
organ, o którym mowa, jest organem w 
systemie ONZ, Urząd powinien być 
zobligowany do współpracy w dążeniu do 
wyeliminowania rozbieżności, aby określić 
dokładny zakres potencjalnego ryzyka dla 
zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt i 
środowiska oraz jego wpływ na te kwestie, 
bądź też przedstawienia Komisji 
wspólnego dokumentu wyjaśniającego 
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sporne kwestie naukowe i określającego 
dane, co do których brak jest pewności. 
Takie wyjaśnienie lub dokument ze 
zbadania sprawy powinny zostać 
opublikowane.”

Or. en

Uzasadnienie

W związku z brakiem zaufania opinii publicznej do procesu i krytycznym nastawieniem do 
badań naukowych, nie jest wskazane lekceważenie sytuacji, w których występują istotne 
rozbieżności w odniesieniu do kwestii naukowych ze strony WHO lub UNEP bądź innych 
struktur ONZ. Państwa członkowskie i Komisja powinny wywierać wszelki możliwy wpływ, 
aby odpowiednie organy współpracowały na rzecz zdrowia publicznego.

Poprawka 273
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu udziela porad w sprawie 
odnośnych przepisów i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia. Porady 
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 
zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe.

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu może udzielić porad w formie 
pisemnej w sprawie odnośnych przepisów i
wymaganej treści wniosku o udzielenie 
zezwolenia.

Personel Urzędu udzielający porady, o 
których mowa w ust. 1, nie uczestniczy w 
pracach naukowych, w tym w rozumieniu 
art. 28 ust. 5 lit. f), które są bezpośrednio 
lub pośrednio istotne dla wniosku 
stanowiącego przedmiot porady.

Porady udzielone przez personel Urzędu 
są dokumentowane oraz publikowane na 
stronie internetowej Urzędu niezwłocznie 
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po tym, jak zostały udzielone. Przyczyni 
się to do sporządzenia dokumentu „Często 
zadawane pytania”, aby opracowywać 
bardziej kompleksowe wytyczne dla 
wnioskodawców i ograniczyć potrzebę 
indywidualnej korespondencji. Udzielone 
porady pozostają bez uszczerbku i nie są 
wiążące dla późniejszej oceny wniosków o
udzielenie zezwolenia przeprowadzanej 
przez panele naukowe.

W terminie [36 miesięcy po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia] Komisja 
oceni wpływ niniejszego artykułu na 
funkcjonowanie Urzędu. Szczególną 
uwagę zwraca się na dodatkowe 
obciążenie pracą i mobilizację 
pracowników Urzędu oraz na to, czy 
spowodował on jakąkolwiek zmianę w 
przydziale zasobów Urzędu kosztem 
działań leżących w interesie publicznym.

Or. en

Poprawka 274
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia
w obszarze prawa żywnościowego 
personel Urzędu udziela porad w sprawie 
odnośnych przepisów i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia. Porady
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 
zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe.

Na podstawie otrzymanych pytań Urząd 
publikuje wytyczne w sprawie odnośnych 
przepisów i wymaganej treści wniosku o 
udzielenie zezwolenia. Informacje
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 
zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe. Urząd dopilnowuje, aby 
pracownicy zajmujący się przetwarzaniem 
i udzielaniem informacji wnioskodawcom 
nie należeli do zespołu ani panelu 
naukowego oceniającego wniosek o 
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udzielenie zezwolenia, w odniesieniu do 
którego udzielali oni informacji. Urząd 
rejestruje i publikuje każde zapytanie i 
treść informacji dostarczonych przez 
Urząd w odpowiedzi na nie.

Or. en

Poprawka 275
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu udziela porad w sprawie 
odnośnych przepisów i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia. Porady 
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 
zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe.

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu zapewnia możliwość konsultacji, 
podczas których wyjaśnia się, jakie 
informacje są wymagane oraz sposób 
przeprowadzenia różnych testów i badań 
w celu zapewnienia jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności 
planowanego produktu. Porady udzielone 
przez personel Urzędu pozostają bez 
uszczerbku i nie są wiążące dla późniejszej 
oceny wniosków o udzielenie zezwolenia 
przeprowadzanej przez panele naukowe.
Personel Urzędu udzielający porad nie 
uczestniczy w przygotowawczych pracach 
naukowych, które są bezpośrednio lub 
pośrednio istotne dla wniosku 
stanowiącego przedmiot porady.

Or. en

Poprawka 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
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Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu udziela porad w sprawie 
odnośnych przepisów i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia. Porady 
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 
zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe.

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu udziela porad w sprawie 
odnośnych przepisów i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia. Urząd 
oferuje również odbywające się przed 
złożeniem wniosku spotkania z 
personelem EFSA lub ekspertami 
naukowymi niezaangażowanymi w ocenę 
odnośnego produktu w celu omówienia 
informacji wymaganych na poparcie 
wniosku, w tym niezbędnych testów, 
badań oraz badań klinicznych, traktując 
MŚP w sposób priorytetowy. Porady 
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 
zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe.

Or. en

Poprawka 277
Giovanni La Via

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu udziela porad w sprawie 
odnośnych przepisów i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia. Porady 
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu udziela porad w sprawie 
odnośnych przepisów i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia. Porady 
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 
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zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe.

zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe. Porady ułatwiłyby zrozumienie 
wymagań dotyczących badań, które mają 
zostać przeprowadzone, i służyłyby 
ustanowieniu wytycznych dotyczących 
kryteriów stosowanych w badaniach, w 
przypadku gdy nie ma protokołów 
międzynarodowych lub nie są one 
odpowiednie w danym przypadku.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty badań prowadzonych przez potencjalnych wnioskodawców są wysokie, w zależności 
od charakteru badania koszt może wzrosnąć nawet do milionów. Ważna jest możliwość 
wymiany informacji z Urzędem, a w szczególności personelem, który będzie koordynował i 
nadzorował prace ekspertów naukowych. Zagwarantuje to zgodność wyników badań z celem 
oceny naukowej. Ponadto w niektórych przypadkach konieczne jest określenie odpowiednich 
uzgodnionych kryteriów przed przystąpieniem do badań.

Poprawka 278
Simona Bonafè

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu udziela porad w sprawie 
odnośnych przepisów i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia. Porady 
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 
zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe.

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu udziela porad w sprawie 
odnośnych przepisów i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia. Porady 
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 
zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe. Porady ułatwiłyby zrozumienie 
wymagań dotyczących badań, które mają 
zostać przeprowadzone, i służyłyby 
ustanowieniu wytycznych dotyczących 
kryteriów do stosowania w badaniach, gdy
nie ma protokołów międzynarodowych lub 
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nie są one odpowiednie w danym 
przypadku.

Or. en

Poprawka 279
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu udziela porad w sprawie 
odnośnych przepisów i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia. Porady 
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 
zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe.

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy 
ubiegającego się o udzielenie zezwolenia w
obszarze prawa żywnościowego personel 
Urzędu udziela porad w sprawie 
odnośnych przepisów i wymaganej treści 
wniosku o udzielenie zezwolenia. Porady 
udzielone przez personel Urzędu pozostają 
bez uszczerbku i nie są wiążące dla 
późniejszej oceny wniosków o udzielenie 
zezwolenia przeprowadzanej przez panele 
naukowe. Aby zapewnić przejrzystość tego 
procesu, porady powinny być podawane 
do wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zgodności z duchem motywu 17 wniosku.

Poprawka 280
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 a – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Porady udzielone przez personel Urzędu 
są udostępniane publicznie na stronie 
internetowej Urzędu. Pozostają one bez 
uszczerbku i nie są wiążące dla późniejszej 
oceny wniosków o udzielenie zezwolenia, 
przeprowadzanej przez panele naukowe.

Or. en

Poprawka 281
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 a – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ciągu 36 miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja oceni 
wpływ niniejszego artykułu na 
funkcjonowanie Urzędu. Szczególną 
uwagę zwraca się na dodatkowe 
obciążenie pracą i mobilizację 
pracowników Urzędu oraz na to, czy 
spowodował on jakąkolwiek zmianę w 
przydziale zasobów Urzędu kosztem 
działań leżących w interesie publicznym.

Or. en

Poprawka 282
Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijny 
rejestr badań zleconych przez podmioty 
gospodarcze w celu uzyskania zezwolenia 
na podstawie unijnego prawa 
żywnościowego. Podmioty gospodarcze 
niezwłocznie powiadamiają Urząd o 
przedmiocie wszelkich badań zleconych na 
poparcie przyszłego wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd. Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd.

1. Niniejszym ustanawia się unijny 
rejestr badań zleconych przez podmioty 
gospodarcze starające się o uzyskanie
zezwolenia lub odnowienie zezwolenia na 
podstawie unijnego prawa żywnościowego. 
Podmioty gospodarcze niezwłocznie 
powiadamiają Urząd o przedmiocie i 
specyfikacji wszystkich badań zleconych w 
UE i poza jej granicami na poparcie 
przyszłego wniosku o udzielenie 
zezwolenia lub odnowienie zezwolenia na 
podstawie prawa żywnościowego Unii. 
Rejestr jest prowadzony przez Urząd.

Or. en

Poprawka 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijny 
rejestr badań zleconych przez podmioty 
gospodarcze w celu uzyskania zezwolenia 
na podstawie unijnego prawa 
żywnościowego. Podmioty gospodarcze 
niezwłocznie powiadamiają Urząd o 
przedmiocie wszelkich badań zleconych na 
poparcie przyszłego wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd. Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd.

1. Niniejszym ustanawia się unijny 
rejestr badań zleconych przez podmioty 
gospodarcze starające się o uzyskanie
zezwolenia lub odnowienie zezwolenia na 
podstawie unijnego prawa żywnościowego. 
Podmioty gospodarcze niezwłocznie 
powiadamiają Urząd o przedmiocie 
wszelkich badań zleconych w UE lub poza 
jej granicami na poparcie przyszłego 
wniosku o udzielenie zezwolenia lub 
odnowienie zezwolenia na podstawie 
prawa żywnościowego Unii. Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd.

Or. en
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Poprawka 284
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijny 
rejestr badań zleconych przez podmioty 
gospodarcze w celu uzyskania zezwolenia 
na podstawie unijnego prawa 
żywnościowego. Podmioty gospodarcze 
niezwłocznie powiadamiają Urząd o 
przedmiocie wszelkich badań zleconych na 
poparcie przyszłego wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd. Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd.

1. Niniejszym ustanawia się unijny 
rejestr badań zleconych przez podmioty 
gospodarcze w celu uzyskania zezwolenia 
na podstawie unijnego prawa 
żywnościowego. Podmioty gospodarcze 
niezwłocznie powiadamiają Urząd o 
przedmiocie i głównych pytaniach 
badawczych wszelkich badań zleconych na 
poparcie przyszłego wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd. Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd.

Or. en

Poprawka 285
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijny 
rejestr badań zleconych przez podmioty 
gospodarcze w celu uzyskania zezwolenia
na podstawie unijnego prawa 
żywnościowego. Podmioty gospodarcze 
niezwłocznie powiadamiają Urząd o 
przedmiocie wszelkich badań zleconych na 
poparcie przyszłego wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd. Rejestr jest 

1. Niniejszym ustanawia się unijny 
rejestr badań zleconych przez podmioty 
gospodarcze w związku z zezwoleniem, o 
które podmioty te ubiegają się na 
podstawie unijnego prawa żywnościowego. 
Podmioty gospodarcze niezwłocznie 
powiadamiają Urząd o przedmiocie 
wszelkich badań związanych z przyszłym 
wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 
podstawie prawa żywnościowego Unii. 
Rejestr jest prowadzony przez Urząd.
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prowadzony przez Urząd.

Or. en

Poprawka 286
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązek powiadomienia 
określony w ust. 1 ma również 
zastosowanie do laboratoriów unijnych 
wykonujących te badania.

2. Obowiązek powiadomienia 
określony w ust. 1 ma również 
zastosowanie do wszystkich instytucji 
wykonujących badania, w tym
laboratoriów, instytutów lub 
uniwersytetów.

Or. en

Poprawka 287
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Dane z testów, które zostały 
zlecone, ale nie zostały zarejestrowane, 
nie są wykorzystywane w ocenie ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten gwarantuje, że wnioskodawcy nie będą stosowali podejścia selektywnego, 
wybierając odpowiadające im wyniki badań, ale wszystkie z nich będą znane i dostępne, co 
pozwoli na pełną ocenę.
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Poprawka 288
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Nie można udzielić zezwolenia w 
odniesieniu do przedmiotu wniosku, o ile 
nie zostaną przedstawione wszystkie dane 
ze wszystkich zarejestrowanych badań.

Or. en

Poprawka 289
Martin Häusling

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 w zorganizowany 
sposób na specjalnej stronie witryny 
Urzędu w publicznym rejestrze badań po 
wpłynięciu odnośnego wniosku o 
udzielenie zezwolenia i niezwłocznie po 
podjęciu przez Urząd decyzji o ujawnieniu 
załączonych badań zgodnie z art. 38 oraz 
art. 39–39f. Publikacja zawsze zawiera 
nazwiska autorów badań, z wyjątkiem 
osób fizycznych uczestniczących w 
badaniach na kręgowcach. Informacje 
będące przedmiotem powiadomienia są 
podawane do wiadomości publicznej w 
zorganizowany sposób na specjalnej 
stronie witryny Urzędu w publicznym 
rejestrze badań po wpłynięciu odnośnego 
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wniosku o udzielenie zezwolenia i 
niezwłocznie po podjęciu przez Urząd 
decyzji o ujawnieniu załączonych badań 
zgodnie z art. 38 oraz art. 39–39f. 
Publikacja zawsze zawiera nazwiska 
autorów badań, z wyjątkiem osób 
fizycznych uczestniczących w badaniach 
na kręgowcach.

Or. en

Uzasadnienie

Zalecenie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich: umożliwia to innym badaczom 
replikowanie eksperymentów, a opinii publicznej sprawdzenie, czy może wystąpić konfliktów 
interesów.

Poprawka 290
Anja Hazekamp

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.

Or. en

Poprawka 291
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 3
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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 opublikowaniu jego projektu 
opinii naukowej zgodnie z art. 38 oraz art. 
39–39f.

Or. en

Poprawka 292
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 38 b – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy Urząd zwraca się 
do wnioskodawcy o dodatkowe dane i 
otrzymuje je, dane te, oznaczone jako 
takie, są również dodawane do unijnego 
rejestru i udostępniane publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten dodano na zalecenie Rzecznika Praw Obywatelskich, aby uniknąć publicznego 
poczucia, że dokumentacja jest niekompletna.

Poprawka 293
Anja Hazekamp

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Urząd określa w swych zasadach 
wewnętrznych praktyczne ustalenia 
dotyczące wykonywania obowiązku 
powiadamiania określonego w ust. 1 i 2, w
tym konsekwencje niespełnienia 
obowiązku powiadamiania. Ustalenia te 
muszą być jednak zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia i innymi 
przepisami sektorowego prawa 
żywnościowego Unii.

4. Urząd określa w swych zasadach 
wewnętrznych praktyczne ustalenia 
dotyczące wykonywania obowiązku 
powiadamiania określonego w ust. 1 i 2, w
tym konsekwencje niespełnienia 
obowiązku powiadamiania. Ustalenia te 
muszą być jednak zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia i innymi 
przepisami sektorowego prawa 
żywnościowego Unii. Ubiegając się o 
uzyskanie zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii, podmioty 
gospodarcze mogą opierać się wyłącznie 
na badaniach, które podmioty te i 
laboratoria unijne należycie zgłosiły 
Urzędowi.

Or. en

Poprawka 294
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Urząd określa w swych zasadach 
wewnętrznych praktyczne ustalenia 
dotyczące wykonywania obowiązku 
powiadamiania określonego w ust. 1 i 2, w
tym konsekwencje niespełnienia 
obowiązku powiadamiania. Ustalenia te 
muszą być jednak zgodne z przepisami 
niniejszego rozporządzenia i innymi 
przepisami sektorowego prawa 
żywnościowego Unii.

4. Urząd określa w swych zasadach 
wewnętrznych praktyczne ustalenia 
dotyczące wykonywania obowiązku 
powiadamiania określonego w ust. 1 i 2. 
Ustalenia te muszą być jednak zgodne z 
przepisami niniejszego rozporządzenia i 
innymi przepisami sektorowego prawa 
żywnościowego Unii.

Or. en
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Uzasadnienie

Konsekwencje niespełnienia obowiązku powiadomienia nie powinny być pozostawione do 
określenia w zasadach wewnętrznych. Powinny być określone w akcie podstawowym (zob. 
poprawka poniżej).

Poprawka 295
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Na mocy aktu delegowanego 
Komisja określa sankcje w przypadku 
niestosowania się do obowiązku 
powiadomienia.

Or. en

Poprawka 296
Martin Häusling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 b – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Niespełnienie obowiązku 
powiadomienia skutkuje odrzuceniem
wniosku o udzielenie zezwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niespełnienie formalnych wymogów określonych w rozporządzeniu powinno naturalnie 
prowadzić do odrzucenia wniosku wnioskodawcy o udzielenie zezwolenia.
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