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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka. 

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu 
żywnościowym, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego 
prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do 
środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 
1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie 
(WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], 
rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu 
wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w 
sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, 
enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 
[w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie 
nowej żywności]
(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0179),

– 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. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jak również opinie przedstawione przez 
Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisję Rybołówstwa oraz Komisję Prawną (A8-
0000/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

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. Należy przy tym uwzględnić role
podmiotów oceniających ryzyko i 
zarządzających ryzykiem oraz zapewnić 
ich wzajemną niezależność.

Or. de

Poprawka 2

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

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie motywu do wniosków Komisji dotyczących zarządu w art. 25 ust. 1a lit. c).

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
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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. Ponadto zaobserwowano 
spadek liczby kandydatów ubiegających 
się o członkostwo w panelach naukowych. 
Dwie trzecie ekspertów z paneli 
naukowych pochodzi z sześciu państw 
członkowskich. Ponieważ Zjednoczone 
Królestwo zapewnia obecnie około 20 % 
ekspertów krajowych, problem ze 
znalezieniem odpowiednich ekspertów 
nasili się po wystąpieniu Zjednoczonego 
Królestwa z UE. Należy zatem wzmocnić 
ten system, tak 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. de

Uzasadnienie

Wyjaśnienie przyczyn problemów kadrowych Urzędu.

Poprawka 4

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 

(14) Aby zachować niezależność oceny 
ryzyka od zarządzania ryzykiem oraz od 
innych interesów na szczeblu Unii, 
wyznaczanie członków paneli naukowych i 
ich powołanie przez zarząd Urzędu 
powinny opierać się na surowych 
kryteriach zapewniających doskonałość i 
niezależność ekspertów, a jednocześnie 
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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.

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.

Or. de

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Porównanie między agencjami UE 
pokazuje, że Urząd potrzebuje na wydanie 
zezwolenia do 55 miesięcy, czyli pięć razy 
dłużej niż Europejska Agencja Leków 
(EMA). Zniechęca to przedsiębiorstwa do 
inwestowania w innowacyjne produkty, a 
w perspektywie długoterminowej osłabia 
konkurencyjność UE. Ponadto 
długotrwałe procedury wydawania 
zezwoleń podważają zaufanie do Urzędu. 
Należy zatem pilnie zapewnić skuteczność 
oceny ryzyka, zwiększając zasoby kadrowe 
i finansowe.

Or. de

Poprawka 6

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) 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.

Or. de

Uzasadnienie

Publikowanie szczegółów konsultacji przed złożeniem wniosku mogłoby dać konkurentom 
dostęp do szczególnie chronionych informacji na temat strategii biznesowych i koncepcji 
produktów. Informacje dotyczące projektu badania, uznawane przez EFSA za przydatne lub 
niezbędne, byłyby szczególnie pomocne dla MŚP, które nie posiadają wystarczającego 
doświadczenia.

Poprawka 7

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 złożeniu
odnośnego wniosku o udzielenie 
zezwolenia i opublikowaniu opinii 
naukowej przez Urząd.

Or. de

Uzasadnienie

Dane naukowe i badania oraz wszelkie inne informacje dotyczące poparcia wniosków o 
udzielenie zezwolenia powinny być upubliczniane dopiero po opublikowaniu wyników badań 
naukowych przez Urząd. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają dostęp 
do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 8

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 

(21) Badania, w tym testy, przedkładane 
zgodnie z dyrektywą 2004/10/WE 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 ustanowić udoskonalony 
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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.

system audytów, w ramach którego 
laboratoria przeprowadzające takie badania 
i testy byłyby weryfikowane przez Biuro 
Komisji ds. Żywności i Weterynarii 
(FVO).

Or. de

Uzasadnienie

Dyrektywa 2004/10/WE harmonizuje przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne 
odnoszące się do stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania 
na potrzeby badań substancji chemicznych. Biuro ds. Żywności i Weterynarii z siedzibą w 
Irlandii zapewnia skuteczne systemy kontroli i ocenia przestrzeganie unijnych norm w UE 
oraz w państwach trzecich eksportujących do UE. W przyszłości FVO powinno również 
przeprowadzać audyty laboratoriów w państwach trzecich, jeżeli powierza im się badania w 
celu złożenia wniosku do EFSA.

Poprawka 9

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 

(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 
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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).

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. de

Uzasadnienie

Należy wyraźnie oddzielić proces oceny ryzyka od procesu zarządzania ryzykiem. Decyzję o 
konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań weryfikujących należy pozostawić w gestii 
Urzędu, np. ze względu na sprzeczne wyniki badań. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że 
badania weryfikujące będą zlecane pod presją polityczną.

Poprawka 10

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. 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.

Or. de
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Uzasadnienie

Publikacja informacji w momencie publikacji opinii naukowej Urzędu uwzględnia zarówno 
publiczny dostęp, jak i ochronę inwestycji oraz własności intelektualnej.

Poprawka 11

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, zasady 
proporcjonalności oraz porozumienia 
TRIPS.

Or. de

Uzasadnienie

Uzupełnienie zgodnie ze wzmianką o ochronie własności intelektualnej w motywie 25. 
Porozumienie TRIPS jest międzynarodowym porozumieniem w sprawie handlowych aspektów 
praw własności intelektualnej.

Poprawka 12

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 

(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 
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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.

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 w razie 
wystąpienia pilnej potrzeby ochrony 
zdrowia ludzi, zdrowia zwierząt lub 
środowiska.

Or. de

Uzasadnienie

Powtórzenie.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) Ponieważ zmiany zawarte w 
niniejszym wniosku przyznają Urzędowi 
szerokie uprawnienia w zakresie oceny 
ryzyka i oceny poufności, konieczne jest 
znaczne zwiększenie budżetu Urzędu 
zgodnie z załącznikiem 3 do wniosku 
Komisji. Propozycja finansowania jest co 
prawda zgodna z wieloletnimi ramami 
finansowymi, jednak może wymagać 
wykorzystania specjalnych instrumentów 
określonych w rozporządzeniu Rady (UE, 
Euratom) nr 1311/2013. Jeżeli negocjacje 
między Parlamentem a państwami 
członkowskimi dotyczące budżetu UE nie 
pozostawią marginesu na niezbędne 
środki budżetowe, Komisja będzie musiała 
zaproponować alternatywny wniosek w 
sprawie finansowania w ramach aktu 
delegowanego.
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Or. de

Uzasadnienie

W świetle wpływu brexitu na budżet UE wynik negocjacji w sprawie wieloletnich ram 
finansowych jest nadal całkowicie otwarty. Jeżeli Rada Ministrów i Parlament Europejski nie 
uzgodnią odpowiedniego budżetu dla EFSA, obarczymy Urząd mandatem, którego nie będzie 
w stanie wypełnić przy obecnych zasobach finansowych i kadrowych. Na tę okoliczność 
należy rozważyć alternatywne rozwiązanie do celów negocjacji na temat wniosku Komisji.

Poprawka 14

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) informowanie konsumentów o 
strategiach zapobiegania ryzyku;

Or. de

Uzasadnienie

Strategie zapobiegania ryzyku, takie jak informacje na temat właściwego mycia i gotowania 
produktów mięsnych i drobiowych, stanowią ważny element informowania o ryzyku.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fb) zwalczanie źródeł fałszywych 
informacji oraz ich rozpowszechniania.

Or. de
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Uzasadnienie

Komisja mogłaby na przykład reagować na wprowadzające w błąd doniesienia medialne za 
pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8d

Przejrzystość informowania o ryzyku

1) Komisja Europejska, Urząd i 
państwa 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 z uwzględnieniem 
ogólnych zasad informowania o ryzyku, o 
których mowa w art. 8b niniejszego 
rozporządzenia, oraz po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami.

2) W celu spełnienia wymogów ust. 1 
Komisja Europejska i Urząd mogą wydać 
stosowne wytyczne.

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg ustanowienia bardziej rygorystycznych zasad dotyczących przejrzystości powinien 
mieć również zastosowanie do informowania o ryzyku.

Poprawka 17

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

c) pięciu członków 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, 
jeden – przemysł agrochemiczny i jeden –
przemysł spożywczy. Członkowie ci zostają 
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. de

Uzasadnienie

Interesy producentów w obszarze GMO i środków ochrony roślin z jednej strony oraz 
producentów środków spożywczych i dodatków z drugiej strony są całkowicie rozbieżne. 
Dlatego w zarządzie powinno zasiadać dwóch przedstawicieli przemysłu.

Poprawka 18

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, 5. Członkowie komitetu naukowego, 
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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.

którzy nie są członkami 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.

Or. de

Poprawka 19

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 po 
konsultacji z zarządem przesyła państwom 
członkowskim wniosek dotyczący 
określonej multidyscyplinarnej wiedzy 
fachowej niezbędnej w każdym panelu 
naukowym i wskazuje liczbę potrzebnych 
ekspertów. Dyrektor wykonawczy 
powiadamia państwa członkowskie o 
prowadzonej przez Urząd polityce 
niezależności oraz o przepisach 
wykonawczych Urzędu mających 
zastosowanie do członków paneli 
naukowych. Dyrektor zarządzający 
informuje zarząd o wniosku wysłanym do 
państw członkowskich;

Or. de
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Poprawka 20

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
członkowskie może wyznaczyć obywateli 
innych państw członkowskich;

b) państwa członkowskie mogą 
wówczas wyznaczyć ekspertów w 
wymienionych dziedzinach, jeżeli 
powołują się przy tym na wezwanie do 
składania deklaracji zainteresowania.
Państwa członkowskie mogą przy tym
wyznaczyć również obywateli innych 
państw członkowskich;

Or. de

Uzasadnienie

Należy zapobiec sytuacji, w której niezależność Urzędu będzie zagrożona poprzez większe 
zaangażowanie państw członkowskich i ich polityczną ingerencję. Dlatego trzeba zadbać o to, 
aby Urząd – równolegle do wyznaczania ekspertów naukowych przez państwa członkowskie –
mógł sporządzać własny wykaz ekspertów i wybierać ich na jego podstawie. Ponadto państwa 
członkowskie nie powinny być zobowiązane do wyznaczania ekspertów.

Poprawka 21

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 wezwanie do składania 
deklaracji zainteresowania w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, w 
odpowiednich wiodących publikacjach 
naukowych oraz na swojej stronie 
internetowej.
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Or. de

Poprawka 22

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) przy uwzględnieniu ewentualnego
wyznaczenia dokonanego przez państwa 
członkowskie oraz na podstawie wezwania 
do składania deklaracji zainteresowania
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;

Or. de

Poprawka 23

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. 

5d. Państwa członkowskie 
wprowadzają środki zapewniające, by 
wyznaczeni przez nie członkowie paneli 
naukowych działali niezależnie i byli wolni 
od konfliktu interesów, jak przewidziano w 
art. 37 ust. 2 oraz środkach wewnętrznych 
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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.

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.

Or. de

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5fa. Urząd oferuje członkom paneli 
obszerne szkolenia na temat procesu 
oceny ryzyka.

Or. de

Uzasadnienie

Nie wszyscy eksperci naukowi znają procedury i zasady oceny ryzyka.

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na prośbę potencjalnego wnioskodawcy Urząd publikuje przewodnik zawierający 
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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.

pytania i odpowiedzi, w którym wyjaśnia 
się wymogi administracyjne i naukowe 
związane z wnioskiem o udzielenie 
zezwolenia. Na prośbę potencjalnego 
wnioskodawcy ubiegającego się o 
udzielenie zezwolenia w obszarze prawa 
żywnościowego Urząd oferuje ponadto 
możliwość konsultacji, podczas których 
wyjaśnia się wymogi dotyczące treści oraz 
sposób przeprowadzenia różnych testów i 
badań w celu zapewnienia jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności 
planowanego produktu. Porady udzielone 
przez Urząd pozostają bez uszczerbku i nie 
są wiążące dla późniejszej oceny 
wniosków o udzielenie zezwolenia,
przeprowadzanej przez panele naukowe.

Or. de

Uzasadnienie

Dostosowanie do struktury i sformułowań w procesie konsultacji z udziałem Europejskiej 
Agencji Leków.

Poprawka 26

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.

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 w 
UE lub poza jej granicami na poparcie 
przyszłego wniosku o udzielenie 
zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii. Rejestr jest 
prowadzony przez Urząd.
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Or. de

Uzasadnienie

Konieczne jest również uwzględnienie laboratoriów w państwach trzecich poza UE.

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Zlecone badania uwzględniają 
dyrektywę 2010/63/UE w sprawie ochrony 
zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych.

Or. de

Poprawka 28

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 i po podjęciu przez 
Urząd decyzji o ujawnieniu załączonych 
badań zgodnie z art. 38 oraz art. 39–39f, a 
także po opublikowaniu przez Urząd jego 
opinii naukowej.

Or. de
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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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 29

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. Niniejszy artykuł nie ma 
zastosowania do badań zleconych przed 
dniem [data wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia].

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązek publikowania badań nie powinien obowiązywać z mocą wsteczną.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Na mocy aktu delegowanego 
Komisja określa sankcje w przypadku 
niestosowania się do obowiązku 
sprawozdawczego.

Or. de



PE623.765v02-00 26/51 PR\1159518PL.docx

PL

Uzasadnienie

Sankcje nie mogą być określane przez Urząd.

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Urząd konsultuje się z 
zainteresowanymi stronami i z opinią 
publiczną w sprawie badań 
przedstawionych na poparcie wniosków o 
udzielenie zezwolenia po ich podaniu do 
wiadomości publicznej przez Urząd 
zgodnie z art. 38 i art. 39–39f w celu 
stwierdzenia, czy dostępne są inne istotne 
dane naukowe lub badania w kwestii 
będącej przedmiotem wniosku o udzielenie 
zezwolenia. Niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przedkładania przez 
wnioskodawców jakichkolwiek 
uzupełniających informacji w trakcie 
procesu oceny ryzyka.

2. W ciągu dwóch miesięcy Urząd
konsultuje się z zainteresowanymi 
stronami i z opinią publiczną w sprawie 
badań przedstawionych na poparcie 
wniosków o udzielenie zezwolenia po ich 
podaniu do wiadomości publicznej przez 
Urząd zgodnie z art. 38 i art. 39–39f w celu 
stwierdzenia, czy dostępne są inne istotne 
dane naukowe lub badania w kwestii 
będącej przedmiotem wniosku o udzielenie 
zezwolenia. Niniejszy przepis nie ma 
zastosowania do przedkładania przez 
wnioskodawców jakichkolwiek 
uzupełniających informacji w trakcie 
procesu oceny ryzyka.

Or. de

Uzasadnienie

Fazę konsultacji należy ująć w jasne ramy czasowe, aby procedura wydawania zezwolenia 
miała ogólnie jaśniejszą strukturę czasową.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Eksperci Komisji przeprowadzają kontrole, 
w tym audyty, w celu uzyskania pewności, 

Eksperci Komisji z Biura ds. Żywności i 
Weterynarii przeprowadzają kontrole, w 
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że obiekty badawcze spełniają 
odpowiednie normy dotyczące 
przeprowadzania testów i badań 
przedłożonych Urzędowi w ramach 
wniosku o udzielenie zezwolenia na 
podstawie prawa żywnościowego Unii. 
Kontrole te są organizowane we 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich.

tym audyty, w celu uzyskania pewności, że 
obiekty badawcze w UE i w państwach 
trzecich spełniają odpowiednie normy 
dotyczące przeprowadzania testów i badań 
przedłożonych Urzędowi w ramach 
wniosku o udzielenie zezwolenia na 
podstawie prawa żywnościowego Unii. 
Kontrole te są organizowane we 
współpracy z właściwymi organami 
państw członkowskich lub odnośnych 
państw trzecich.

Or. de

Uzasadnienie

Biuro ds. Żywności i Weterynarii zapewnia skuteczne systemy kontroli i ocenia przestrzeganie 
unijnych norm w UE oraz w państwach trzecich eksportujących do UE. Ma to miejsce 
głównie w ramach inspekcji biura przeprowadzanych w państwach członkowskich i w 
państwach trzecich eksportujących do UE.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla obowiązku 
wnioskodawców ubiegających się o 
zezwolenie na podstawie prawa 
żywnościowego polegającego na 
wykazaniu bezpieczeństwa przedmiotu 
przedłożonego w celu objęcia systemem 
zezwoleń, Komisja może, w wyjątkowych 
okolicznościach, zwrócić się do Urzędu o 
zlecenie badań naukowych w celu 
weryfikacji dowodów wykorzystanych w 
procesie oceny ryzyka. Zlecone badania 
mogą mieć szerszy zakres niż dowody 
będące przedmiotem weryfikacji.

Bez uszczerbku dla obowiązku 
wnioskodawców ubiegających się o 
zezwolenie na podstawie prawa 
żywnościowego, polegającego na 
wykazaniu bezpieczeństwa przedmiotu 
przedłożonego w celu objęcia systemem 
zezwoleń, w przypadku sprzecznych 
wyników naukowych Urząd może zlecić 
badania naukowe w celu weryfikacji 
dowodów wykorzystanych w procesie 
oceny ryzyka. Zlecone badania mogą mieć 
szerszy zakres niż dowody będące 
przedmiotem weryfikacji.

Or. de
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Uzasadnienie

Należy wyraźnie oddzielić proces oceny ryzyka od procesu zarządzania ryzykiem. Decyzję o 
konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań weryfikujących należy pozostawić w gestii 
Urzędu, np. ze względu na sprzeczne wyniki badań. Ansonsten besteht die Gefahr dass 
Überprüfungsstudien auf politischen Druck hin in Auftrag gegeben werden.Die Formulierung 
"außergewöhnliche Umstände" lässt zu viel Spielraum.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dane naukowe, badania i inne 
informacje na poparcie wniosków o 
udzielenie zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii, w tym uzupełniające 
informacje dostarczone przez 
wnioskodawców, jak również inne dane 
naukowe i informacje na poparcie 
wniosków o uzyskanie wyników 
naukowych, w tym opinii naukowej, 
złożonych przez Parlament Europejski, 
Komisję i państwa członkowskie, z 
uwzględnieniem ochrony danych 
poufnych i ochrony danych osobowych 
zgodnie z art. 39–39f;

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł musi mieć lepszą strukturę. Sprawozdawca dokonuje podziału na informacje, które 
wymagają natychmiastowej publikacji, oraz informacje, które należy opublikować dopiero w 
chwili przyjęcia przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jego opinii naukowej.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje, na których opierają się 
jego wyniki naukowe, w tym opinie 
naukowe, z uwzględnieniem ochrony 
danych poufnych i ochrony danych 
osobowych zgodnie z art. 39–39f;

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł musi mieć lepszą strukturę. Sprawozdawca dokonuje podziału na informacje, które 
wymagają natychmiastowej publikacji, oraz informacje, które należy opublikować dopiero w 
chwili przyjęcia przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jego opinii naukowej.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 38 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) porady udzielone przez Urząd 
potencjalnym wnioskodawcom na etapie 
poprzedzającym złożenie wniosku zgodnie 
z art. 32a i 32c.

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Artykuł musi mieć lepszą strukturę. Sprawozdawca dokonuje podziału na informacje, które 
wymagają natychmiastowej publikacji, oraz informacje, które należy opublikować dopiero w 
chwili przyjęcia przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jego opinii naukowej.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a a
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 38 – ustęp 1 -a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) dodaje się ust. 1 lit. -a) w 
następującym brzmieniu:

1 -a. Wraz z publikacją opinii naukowej 
Urząd podaje do wiadomości publicznej 
również następujące informacje:

a) dane naukowe, badania i inne 
informacje na poparcie wniosków o 
udzielenie zezwolenia na podstawie prawa 
żywnościowego Unii; obejmuje to 
uzupełniające informacje dostarczone 
przez wnioskodawców, jak również inne 
dane naukowe i informacje na poparcie 
wniosków o uzyskanie opinii naukowej, 
składanych przez Parlament Europejski, 
Komisję i państwa członkowskie, z 
uwzględnieniem ochrony danych 
poufnych i ochrony danych osobowych 
zgodnie z art. 39–39f;

b) informacje, na których opierają się 
jego wyniki naukowe, w tym opinie 
naukowe, z uwzględnieniem ochrony 
danych poufnych i ochrony danych 
osobowych zgodnie z art. 39–39f;

c) informacje na temat konsultacji 
przeprowadzonych przez Urząd z 
potencjalnymi wnioskodawcami na etapie 
poprzedzającym złożenie wniosku, zgodnie 
z art. 32a i 32c.

Or. de

Uzasadnienie

Eine bessere Strukturierung des Artikels ist notwendig. Die Berichterstatterin nimmt eine 
Einteilung vor in a) Informationen, die unmittelbar veröffentlicht werden sollen und b) 
Informationen, die erst zum Zeitpunkt der Annahme der wissenschaftlichen Stellungnahme 
der EFSA veröffentlicht werden sollen. Wissenschaftliche Daten und Studien sowie sonstige 
Informationen zur Stützung von Zulassungsanträgen sollten erst dann veröffentlicht werden, 
wenn die Behörde ihre wissenschaftlichen Ergebnisse veröffentlicht. Ansonsten besteht die 
Gefahr, dass Wettbewerber Zugang zu Informationen über innovative Produktideen oder 
Herstellungsprozesse erhalten. Außerdem besteht ansonsten die Gefahr der politischen 
Einflussnahme auf den Prozess der Risikobewertung.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 39 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) informacje handlowe ujawniające 
źródła zaopatrzenia, udział w rynku lub 
strategię biznesową wnioskodawcy; oraz

3) informacje handlowe ujawniające 
źródła zaopatrzenia, udział w rynku, 
innowacyjne koncepcje produktów lub 
strategię biznesową wnioskodawcy; oraz

Or. de

Uzasadnienie

Sama publikacja nazwy przedsiębiorstwa w związku z badaną substancją może stanowić dla 
konkurentów wskazówkę, że chodzi o innowacyjny produkt.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 39 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Urząd określa w swych zasadach 
wewnętrznych praktyczne ustalenia 
dotyczące stosowania zasad poufności, 
zgodnie z ust. 1–4.

Or. de

Uzasadnienie

Cztery kryteria dotyczące wykazu pozytywnego są do tej pory zbyt ogólnikowe. Dlatego 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności powinien ustalić dokładne zasady.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
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Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 39 b – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) niezwłocznie podaje do 
wiadomości publicznej wersję niemającą 
charakteru poufnego przedłożoną przez 
wnioskodawcę;

skreśla się

Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 39 b – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informuje wnioskodawcę na piśmie 
o swoim zamiarze ujawnienia informacji 
wraz z uzasadnieniem, zanim Urząd 
formalnie podejmie decyzję w sprawie 
wniosku o zachowanie poufności. Jeżeli 
wnioskodawca nie zgadza się z oceną 
Urzędu, może wyrazić swoją opinię lub 
wycofać swój wniosek o udzielenie 
zezwolenia w ciągu dwóch tygodni od 
dnia, w którym powiadomiono go o 
stanowisku Urzędu;

c) informuje wnioskodawcę na piśmie 
o swoim zamiarze ujawnienia informacji 
wraz z uzasadnieniem, zanim Urząd 
formalnie podejmie decyzję w sprawie 
wniosku o zachowanie poufności. Jeżeli 
wnioskodawca nie zgadza się z oceną 
Urzędu, może wyrazić swoją opinię lub 
wycofać swój wniosek o udzielenie 
zezwolenia w ciągu jednego miesiąca od 
dnia, w którym powiadomiono go o 
stanowisku Urzędu;

Or. de

Uzasadnienie

Wnioskodawcy muszą w takim przypadku zadbać najpierw o pewność prawną co do kwestii, 
czy planowana publikacja danych dotyczy tajemnic handlowych wymagających szczególnej 
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ochrony. Zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie posiadają własnego działu 
prawnego, potrzebują w tym celu więcej czasu.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 39 b – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) podaje do wiadomości publicznej 
wszelkie dodatkowe dane i informacje, w 
odniesieniu do których wniosek o 
zachowanie poufności nie został uznany za 
uzasadniony, nie wcześniej niż dwa 
tygodnie po powiadomieniu 
wnioskodawcy o swojej decyzji, zgodnie z 
lit. d).

e) publikuje dane i informacje 
zawarte we wniosku o udzielenie 
zezwolenia i niemające charakteru 
poufnego dopiero wówczas, kiedy zgodnie 
z niniejszym artykułem podjęto ostateczną 
decyzję w sprawie wniosku o zachowanie 
poufności, a Urząd opublikował swoją 
opinię naukową. Jeżeli na podstawie art. 
39 lit. c) wnioskodawca wycofa wniosek o 
udzielenie zezwolenia, ponieważ 
planowana przez Urząd publikacja 
informacji jest jego zdaniem zbyt 
obszerna, wówczas Urząd, Komisja i 
państwa członkowskie rezygnują z 
publikacji wszelkich informacji na temat 
wniosku o udzielenie zezwolenia.

Or. de

Uzasadnienie

Wissenschaftliche Daten und Studien sowie sonstige Informationen zur Stützung von 
Zulassungsanträgen sollten erst dann veröffentlicht werden, wenn die Behörde ihre 
wissenschaftlichen Ergebnisse veröffentlicht. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
Wettbewerber Zugang zu Informationen über innovative Produktideen oder 
Herstellungsprozesse erhalten. Außerdem besteht ansonsten die Gefahr der politischen 
Einflussnahme auf den Prozess der Risikobewertung. Zieht ein Hersteller seinen Antrag 
zurück, gibt es keine Notwendigkeit die Veröffentlichung der Information zu betreiben.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 39 d – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urząd udostępnia Komisji i 
państwom członkowskim, na ich prośbę, 
wszystkie znajdujące się w jego 
posiadaniu informacje dotyczące wniosku 
o udzielenie zezwolenia lub wniosku 
Parlamentu Europejskiego, Komisji lub 
państw członkowskich o uzyskanie 
wyników naukowych, w tym opinii 
naukowej, chyba że wskazano inaczej w 
szczegółowych przepisach prawa 
żywnościowego Unii.

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Sformułowanie zapewniłoby także Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim 
dostęp do poufnych informacji. Tego rodzaju informacje powinny jednak być przeznaczone 
jedynie dla Urzędu przeprowadzającego ocenę ryzyka.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 39 d – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i państwa członkowskie 
wprowadzają niezbędne środki, aby 
informacje otrzymane przez nie na 
podstawie prawa żywnościowego Unii, w 
odniesieniu do których wnioskowano o 
poufne traktowanie, nie były podawane do 
wiadomości publicznej do czasu podjęcia 
przez Urząd decyzji w sprawie wniosku o 
zachowanie poufności i uprawomocnienia 
się tej decyzji. Komisja i państwa 
członkowskie wprowadzają również 
niezbędne środki, aby informacje, w 
przypadku których Urząd zgodził się na 
poufne traktowanie, nie zostały podane do 
wiadomości publicznej.

2. Komisja i państwa członkowskie 
wprowadzają niezbędne środki, aby 
informacje otrzymane przez nie na 
podstawie prawa żywnościowego Unii nie 
były podawane do wiadomości publicznej 
do czasu podjęcia przez Urząd decyzji w 
sprawie wniosku o zachowanie poufności i 
opublikowania jego opinii naukowej. 
Komisja i państwa członkowskie 
wprowadzają również niezbędne środki, 
aby informacje, w przypadku których 
Urząd zgodził się na poufne traktowanie, 
nie zostały podane do wiadomości 
publicznej.
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Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 39 d – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli wnioskodawca w ramach 
procedury udzielania zezwolenia wycofuje 
lub wycofał wniosek, Urząd, Komisja i 
państwa członkowskie przestrzegają 
poufności informacji handlowych i 
przemysłowych, na którą zgodził się Urząd 
zgodnie z art. 39–39f. Wniosek o 
udzielenie zezwolenia uznaje się za 
wycofany z chwilą otrzymania pisemnego 
wniosku przez właściwy organ, który 
otrzymał pierwotny wniosek. Jeżeli 
wycofanie wniosku o udzielenie 
zezwolenia ma miejsce przed podjęciem 
przez Urząd decyzji w sprawie odnośnego 
wniosku o zachowanie poufności, Urząd, 
Komisja i państwa członkowskie nie 
podają do publicznej wiadomości 
informacji, o których poufność wniesiono.

3. Jeżeli wnioskodawca w ramach 
procedury udzielania zezwolenia wycofuje 
lub wycofał wniosek, Urząd, Komisja i 
państwa członkowskie przestrzegają 
poufności informacji handlowych i 
przemysłowych, na którą zgodził się Urząd 
zgodnie z art. 39–39f. Wniosek o 
udzielenie zezwolenia uznaje się za 
wycofany z chwilą otrzymania pisemnego 
wniosku przez właściwy organ, który 
otrzymał pierwotny wniosek. Jeżeli 
wycofanie wniosku o udzielenie 
zezwolenia ma miejsce przed podjęciem 
przez Urząd decyzji w sprawie odnośnego 
wniosku o zachowanie poufności, Urząd, 
Komisja i państwa członkowskie nie 
podają do publicznej wiadomości żadnych 
informacji o planowanym wniosku.

Or. de

Uzasadnienie

W przypadku wycofania wniosku przed opublikowaniem opinii przez EFSA nie należy 
zapewniać dostępu do informacji i badań.
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Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 32 e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
ujawnienie nazwisk i adresów osób 
fizycznych zaangażowanych w badania na 
kręgowcach lub w uzyskanie informacji 
toksykologicznych uważa się za znacząco 
szkodliwe dla prywatności i integralności 
tych osób fizycznych i dane te nie są 
podawane do wiadomości publicznej, 
chyba że jest to uzasadnione nadrzędnym 
interesem publicznym.

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 
ujawnienie nazwisk i adresów osób 
fizycznych zaangażowanych w badania na 
kręgowcach lub w uzyskanie informacji 
toksykologicznych uważa się za znacząco 
szkodliwe dla prywatności i integralności 
tych osób fizycznych i dane te nie są 
podawane do wiadomości publicznej.

Or. de

Uzasadnienie

Z uwagi na brak definicji pojęcia „nadrzędnego interesu publicznego” należy usunąć 
powyższy fragment.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 39 f – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów art. 38 ust. 1 lit. c) oraz w 
celu zapewnienia efektywnego 
przetwarzania skierowanych do Urzędu 
wniosków o uzyskanie wyników 
naukowych przyjmuje się standardowe 
formaty danych i pakiety oprogramowania 
umożliwiające przedkładanie, 
przeszukiwanie, kopiowanie i drukowanie 
dokumentów, przy zapewnieniu zgodności 
z wymogami regulacyjnymi określonymi w 
prawie żywnościowym Unii. Te projekty 
standardowych formatów danych i 

1. Do celów art. 38 ust. 1 lit. c) oraz w 
celu zapewnienia efektywnego 
przetwarzania skierowanych do Urzędu 
wniosków o uzyskanie wyników 
naukowych przyjmuje się standardowe 
formaty danych i pakiety oprogramowania 
umożliwiające przedkładanie, 
przeszukiwanie, kopiowanie i drukowanie 
dokumentów; przy zapewnieniu zgodności 
z wymogami regulacyjnymi określonymi w 
prawie żywnościowym Unii oraz 
wykonalności w przypadku małych i 
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pakietów oprogramowania nie opierają się 
na zastrzeżonych normach i w miarę 
możliwości zapewniają interoperacyjność z 
istniejącymi metodami przekazywania 
danych.

średnich przedsiębiorstw. Te projekty 
standardowych formatów danych i 
pakietów oprogramowania nie opierają się 
na zastrzeżonych normach i w miarę 
możliwości zapewniają interoperacyjność z 
istniejącymi metodami przekazywania 
danych.

Or. de

Uzasadnienie

MŚP mają ograniczone możliwości techniczne. Dlatego też również one powinny mieć 
możliwość korzystania ze standardowych formatów danych bez znajomości lub konieczności 
posiadania najnowszych programów komputerowych.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 55 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9a) po art. 55 dodaje się art. 55a w 
brzmieniu:

„Artykuł 55a

Przejrzystość zarządzania ryzykiem

1. Komisja Europejska i państwa 
członkowskie wykonują swoje działania w 
ramach zarządzania ryzykiem w obszarze 
prawa żywnościowego z wysokim 
poziomem przejrzystości. W szczególności 
bezzwłocznie podają do wiadomości 
publicznej:

a) porządki obrad i protokoły 
posiedzeń grupy roboczej państw 
członkowskich, w ramach której 
omawiane są wszelkie środki zarządzania 
ryzykiem, oraz 

b) porządki obrad, sprawozdania i 
wnioski legislacyjne, które zostaną 
przedłożone do zatwierdzenia, w tym 
wyniki głosowań komisji, które przyjęły 
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wnioski legislacyjne, a w szczególności 
komitetu, o którym mowa w art. 58 
rozporządzenia.

2. Do każdego wniosku 
legislacyjnego Komisja Europejska 
załącza uzasadnienie zawierające 
następujące elementy:

a) powody i cele środków,

b) uzasadnienie środków na 
podstawie wniosków dotyczących 
konieczności i proporcjonalności,

c) wpływ środków na społeczeństwo i 
przedsiębiorstwa spożywcze, w oparciu o 
wyniki oceny skutków, oraz

d) wynik konsultacji publicznych 
zgodnie z art. 9 niniejszego 
rozporządzenia.”;

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg ustanowienia bardziej rygorystycznych zasad dotyczących przejrzystości powinien 
mieć również zastosowanie do zarządzania ryzykiem. W tym względzie Komisja i państwa 
członkowskie powinny być zobowiązane do publikowania w szczególności protokołów 
posiedzeń grupy roboczej oraz wyników głosowania w komisjach stałych.  Przywrócenie 
zaufania obywateli do bezpieczeństwa żywności jest możliwe jedynie w przypadku, gdy cały 
proces analizy ryzyka podlegać będzie tym samym zasadom przejrzystości.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie później niż pięć lat po dacie, o 
której mowa w art. [entry into force of the 
Regulation amending the GFL], a 
następnie co pięć lat Komisja 
przeprowadza ocenę wyników działalności
Urzędu pod kątem realizacji jego celów, 
mandatu, zadań, procedur, a także pod 

2. Nie później niż pięć lat po dacie, o 
której mowa w art. [entry into force of the 
Regulation amending the GFL], a 
następnie co pięć lat Urząd we współpracy 
z Komisją zleca niezależną zewnętrzną
ocenę swojej działalności pod kątem 
realizacji jego celów, mandatu, zadań, 
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kątem lokalizacji zgodnie z wytycznymi 
Komisji. W trakcie oceny badana jest 
ewentualna potrzeba zmiany mandatu 
Urzędu oraz skutki finansowe takiej 
zmiany.

procedur, a także pod kątem lokalizacji. W 
trakcie oceny badana jest ewentualna 
potrzeba zmiany mandatu Urzędu oraz 
skutki finansowe takiej zmiany. W ocenie 
brane są pod uwagę opinie 
zainteresowanych stron, zarówno na 
poziomie Wspólnoty, jak i na poziomie 
krajowym.

Or. de

Uzasadnienie

Oceny Urzędu powinni dokonywać niezależni eksperci zewnętrzni, tak jak miało to miejsce do 
tej pory.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 61 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zarząd Urzędu bada wnioski z 
oceny i przedstawia Komisji takie 
rekomendacje, jakie mogą być niezbędne 
odnośnie do zmian w Urzędzie.

Or. de

Uzasadnienie

W celu zachowania niezależności Urzędu EFSA powinien przedkładać wnioski w sprawie 
ewentualnych dostosowań.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
Artykuł 61 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeśli Komisja uzna, że dalsze 
działanie Urzędu w odniesieniu do 
powierzonych mu celów, mandatu i zadań 
nie jest już uzasadnione, może 
wnioskować o odpowiednią zmianę lub 
uchylenie odpowiednich przepisów 
niniejszego rozporządzenia.

skreśla się

Or. de

Uzasadnienie

Na mocy powyższego ustępu Komisja mogłaby samodzielnie odebrać Urzędowi jego 
uprawnienia. Podjęcie tak daleko idącej decyzji powinno być jednak zastrzeżone dla 
prawodawcy europejskiego.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4
Dyrektywa 2001/18/WE
Artykuł 28 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku konsultacji z 
odpowiednim Komitetem Naukowym na 
podstawie ust. 1 podaje on do publicznej 
wiadomości zgłoszenie/wniosek, istotne 
informacje na poparcie tego wniosku oraz 
wszelkie informacje uzupełniające 
dostarczone przez 
zgłaszającego/wnioskodawcę, a także 
swoje opinie naukowe zgodnie z art. 38 i 
art. 39–39f rozporządzenia (WE) nr 
178/2002, które stosuje się odpowiednio, 
oraz art. 25 niniejszej dyrektywy.

4. W przypadku konsultacji z 
odpowiednim Komitetem Naukowym na 
podstawie ust. 1 podaje on do publicznej 
wiadomości zgłoszenie/wniosek, istotne 
informacje na poparcie tego wniosku oraz 
wszelkie informacje uzupełniające 
dostarczone przez 
zgłaszającego/wnioskodawcę, wraz ze 
swoją opinią naukową zgodnie z art. 38 i 
art. 39–39f rozporządzenia (WE) nr 
178/2002, które stosuje się odpowiednio, 
oraz art. 25 niniejszej dyrektywy.

Or. de

Uzasadnienie

Dane naukowe i badania oraz wszelkie inne informacje dotyczące poparcia wniosków o 
udzielenie zezwolenia powinny być upubliczniane dopiero po opublikowaniu przez Urząd 
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wyników badań naukowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 9
Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urząd publicznie udostępnia 
wniosek o wydanie zezwolenia, istotne 
informacje na poparcie tego wniosku oraz 
wszelkie uzupełniające informacje 
dostarczone przez wnioskodawcę, a także 
swoje opinie naukowe i opinie właściwych 
organów, o których mowa w art. 4 
dyrektywy 2001/18/WE, zgodnie z art. 38, 
39–39f i 40 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002 oraz z uwzględnieniem art. 30 
niniejszego rozporządzenia.

1. Urząd publicznie udostępnia 
wniosek o wydanie zezwolenia, istotne 
informacje na poparcie tego wniosku oraz 
wszelkie uzupełniające informacje 
dostarczone przez wnioskodawcę, a także 
opinie właściwych organów, o których 
mowa w art. 4 dyrektywy 2001/18/WE, 
wraz ze swoją opinią naukową, zgodnie z 
art. 38, 39–39f i 40 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002 oraz z uwzględnieniem art. 30 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zapewnia publiczny dostęp do 
wniosku i wszelkich informacji 
dostarczonych przez wnioskodawcę, 

c) zapewnia publiczny dostęp do 
wniosku i wszelkich informacji 
dostarczonych przez wnioskodawcę, a 
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zgodnie z art. 18. także do swojej opinii naukowej, zgodnie z 
art. 18.

Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urząd podaje do publicznej 
wiadomości wniosek o zezwolenie, istotne 
informacje na poparcie tego wniosku oraz 
wszelkie uzupełniające informacje 
dostarczone przez wnioskodawcę, a także 
swoje opinie naukowe zgodnie z art. 38, 
39–39f i 40 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002, które stosuje się odpowiednio.

1. Urząd podaje do publicznej 
wiadomości wniosek o zezwolenie, istotne 
informacje na poparcie tego wniosku oraz 
wszelkie uzupełniające informacje 
dostarczone przez wnioskodawcę, wraz ze 
swoją opinią naukową, zgodnie z art. 38, 
39–39f i 40 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002, które stosuje się odpowiednio.

Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
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Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnia publiczny dostęp do 
wniosku, istotnych informacji na poparcie 
tego wniosku i wszelkich dodatkowych 
informacji dostarczonych przez 
wnioskodawcę, zgodnie z art. 14 i 15.

(ii) zapewnia publiczny dostęp do 
wniosku, istotnych informacji na poparcie 
tego wniosku i wszelkich dodatkowych 
informacji dostarczonych przez 
wnioskodawcę, a także do swojej opinii 
naukowej, zgodnie z art. 14 i 15.

Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 2065/2003
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urząd ogłasza publicznie wniosek
o zezwolenie, istotne informacje na 
poparcie tego wniosku oraz wszelkie 
dodatkowe informacje dostarczone przez 
wnioskodawcę, a także swoje opinie 
naukowe, zgodnie z art. 38, 39–39f i 40 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

1. Urząd zapewnia publiczny dostęp 
do wniosku o zezwolenie, istotnych 
informacji na poparcie tego wniosku oraz 
wszelkich dodatkowych informacji 
dostarczonych przez wnioskodawcę, a 
także swojej opinii naukowej, zgodnie z 
art. 38, 39–39f i 40 rozporządzenia (WE) 
nr 178/2002.

Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
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dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 1 – litera a
Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) zapewnia publiczny dostęp do 
wniosku, istotnych informacji na poparcie 
tego wniosku i wszelkich informacji 
uzupełniających dostarczonych przez 
wnioskodawcę, zgodnie z art. 19 i 20.

(ii) zapewnia publiczny dostęp do 
wniosku, istotnych informacji na poparcie 
tego wniosku i wszelkich informacji 
uzupełniających dostarczonych przez 
wnioskodawcę, a także do swojej opinii 
naukowej, zgodnie z art. 19 i 20.

Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004
Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Urząd podaje do publicznej 
wiadomości wniosek o udzielenie 
zezwolenia, istotne informacje na poparcie 
tego wniosku oraz wszelkie uzupełniające 
informacje dostarczone przez 
wnioskodawcę, a także swoje opinie 
naukowe zgodnie z art. 38, 39–39f i 40 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002, które 
stosuje się odpowiednio, oraz art. 20 

1. Urząd podaje do publicznej 
wiadomości wniosek o udzielenie 
zezwolenia, istotne informacje na poparcie 
tego wniosku oraz wszelkie uzupełniające 
informacje dostarczone przez 
wnioskodawcę, wraz ze swoją opinią 
naukową, zgodnie z art. 38, 39–39f i 40 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002, które 
stosuje się odpowiednio, oraz art. 20 
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niniejszego rozporządzenia. niniejszego rozporządzenia.

Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit 1 – punkt 2
Rozporządzenie (WE) nr 1331/2008
Artykuł 11 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy Komisja zwróci się do 
Urzędu o wydanie opinii zgodnie z art. 3 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, Urząd 
podaje do publicznej wiadomości wniosek 
o zezwolenie, istotne informacje na 
poparcie tego wniosku oraz wszelkie 
informacje uzupełniające dostarczone 
przez wnioskodawcę, a także swoje opinie 
naukowe, zgodnie z art. 38, 39–39f i 40 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Ponadto 
Urząd podaje do publicznej wiadomości 
wnioski o wydanie opinii oraz informuje o 
przedłużeniu terminu zgodnie z art. 6 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia.

W przypadku gdy Komisja zwróci się do 
Urzędu o wydanie opinii zgodnie z art. 3 
ust. 2 niniejszego rozporządzenia, Urząd 
podaje do publicznej wiadomości wniosek 
o zezwolenie, istotne informacje na 
poparcie tego wniosku oraz wszelkie 
informacje uzupełniające dostarczone 
przez wnioskodawcę, wraz ze swoją 
opinią, zgodnie z art. 38, 39–39f i 40 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002. Ponadto 
Urząd podaje do publicznej wiadomości 
wnioski o wydanie opinii oraz informuje o 
przedłużeniu terminu zgodnie z art. 6 ust. 1 
niniejszego rozporządzenia.

Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.
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Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 2015/2283
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku gdy Komisja zwraca 
się o opinię do Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”), 
Urząd zapewnia publiczny dostęp do 
wniosku zgodnie z art. 23 i wydaje opinię 
stwierdzającą, czy aktualizacja może mieć 
wpływ na zdrowie człowieka.

3. W przypadku gdy Komisja zwraca 
się o opinię do Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”), 
Urząd zgodnie z art. 23 zapewnia, aby 
wraz z opublikowaniem swojej opinii 
dotyczącej tego, czy aktualizacja może 
mieć wpływ na zdrowie człowieka, 
zagwarantowany został także publiczny 
dostęp do wniosku.

Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 3 – litera b
Rozporządzenie (UE) nr 2015/2283
Artykuł 16 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Urząd zapewnia publiczny dostęp do 
wniosku, istotnych informacji na poparcie 
tego wniosku i wszelkich informacji 
uzupełniających dostarczonych przez 
wnioskodawcę zgodnie z art. 23.

Zgodnie z art. 23 Urząd zapewnia 
publiczny dostęp do niemających 
poufnego charakteru elementów wniosku 
oraz do powiadomienia o względach 
dotyczących bezpieczeństwa, o których 
mowa w art. 15, a także do swojej opinii 
naukowej.

Or. de



PR\1159518PL.docx 47/51 PE623.765v02-00

PL

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – akapit 1 – punkt 4
Rozporządzenie (UE) nr 2015/2283
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy Komisja zwraca 
się do Urzędu o wydanie opinii zgodnie z 
art. 10 ust. 3 i art. 16 niniejszego 
rozporządzenia, Urząd podaje do 
publicznej wiadomości wniosek o wydanie 
zezwolenia, istotne informacje na poparcie 
tego wniosku oraz wszelkie informacje 
uzupełniające dostarczone przez 
wnioskodawcę, a także swoje opinie 
naukowe zgodnie z art. 38, 39–39f i 40 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i z 
niniejszym artykułem.

1. W przypadku gdy Komisja zwraca 
się do Urzędu o wydanie opinii zgodnie z 
art. 10 ust. 3 i art. 16 niniejszego 
rozporządzenia, Urząd podaje do 
publicznej wiadomości wniosek o wydanie 
zezwolenia, istotne informacje na poparcie 
tego wniosku oraz wszelkie informacje 
uzupełniające dostarczone przez 
wnioskodawcę, a także swoje opinie 
naukowe i opinię w sprawie wniosku, 
zgodnie z art. 38, 39–39f i 40 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i z 
niniejszym artykułem.

Or. de

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. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że konkurenci uzyskają 
dostęp do informacji o innowacyjnych koncepcjach produktów lub procesach produkcyjnych. 
Ponadto istnieje ryzyko ingerencji politycznej w proces oceny ryzyka.
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UZASADNIENIE

1.  Kontekst

W następstwie szeregu poważnych kryzysów żywnościowych wraz z rozporządzeniem 
podstawowym (WE) nr 178/2002 ustanowiono Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA), który zajmuje się naukową oceną ryzyka. Zarządzanie ryzykiem jest 
zadaniem instytucji Unii, przede wszystkim Komisji. Bezpieczeństwo żywności w Unii jest 
obecnie uznawane za najwyższe na świecie. W ocenie adekwatności Komisja stwierdziła, że 
rozporządzenie realizuje cele polegające na zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
żywności i harmonizacji rynku wewnętrznego.

Powszechny sceptycyzm wobec organizmów zmodyfikowanych genetycznie i związanego z 
nimi herbicydu glifosat był przyczyną kontrowersji wśród opinii publicznej na temat 
herbicydów i pestycydów w ogóle, którą to problematykę podjęła europejska inicjatywa 
obywatelska. W oparciu o sukces tej inicjatywy obywatelskiej Komisja stwierdziła, że należy 
wzmocnić zaufanie społeczeństwa do oceny ryzyka i sama zobowiązała się do przedstawienia 
odpowiedniego wniosku ustawodawczego.

2. Wniosek Komisji

W kwietniu 2018 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi i Radzie wniosek w sprawie 
przekształcenia rozporządzenia podstawowego (WE) nr 178/2002, zawierający następujące 
główne założenia:

- zaostrzenie reguł przejrzystości dotyczących EFSA,  

- zaostrzenie zasad mających na celu zapewnienie wiarygodności, obiektywności i 
niezależności badań stosowanych przez EFSA przy ocenie ryzyka, 

- poprawa funkcjonowania i zarządzania EFSA, 

- zwiększenie zaangażowania państw członkowskich w EFSA,

- zwiększenie atrakcyjności EFSA dla naukowców,

- kompleksowa strategia informowania o ryzyku, obejmująca Komisję, państwa 
członkowskie i EFSA.

W celu zapewnienia spójności należy równocześnie dostosować osiem sektorowych aktów 
prawnych dotyczących przejrzystości i poufności. 

3. Uwagi sprawozdawczyni

Co do zasady sprawozdawczyni popiera wniosek Komisji. Dotychczas EFSA opublikowała 
wiele informacji, choć nie jest do tego zobowiązana ustawowo. Dlatego opinia publiczna 
może uzyskać dostęp do informacji zawartych w wnioskach i przedłożonych badaniach w 
obszarze prawa żywnościowego jedynie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w 
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sprawie publicznego dostępu do dokumentów. Porównanie z innymi agencjami UE oraz 
debata na temat procedur wydawania zezwoleń na środki ochrony roślin pokazują, że zasady 
dotyczące przejrzystości EFSA muszą zostać zmienione. Ponadto EFSA ma coraz większe 
trudności ze znalezieniem ekspertów do paneli naukowych. 

Jednak proponowane zmiany raczej stworzą nowe problemy niż rozwiążą istniejące. Ponadto 
termin publikacji, znaczne skrócenie konsultacji oraz brak oceny skutków są sprzeczne z 
zasadami lepszego stanowienia prawa, ustanowionymi przez Komisję. 

Sprawozdawczyni krytykuje w szczególności:

Brak oceny skutków

Podczas gdy ocena REFIT dotycząca rozporządzenia podstawowego odnosiła się do ogólnych 
zasad prawa żywnościowego oraz systemu wczesnego ostrzegania i zarządzania 
kryzysowego, Komisja proponuje obecnie wprowadzenie zmian do artykułów, które nie były 
objęte programem REFIT. Proponowane zasady dotyczące przejrzystości mogłyby poważnie 
zaszkodzić innowacyjności i konkurencyjności europejskiego przemysłu spożywczego. 
Należało rozważyć różne opcje, jeżeli chodzi o termin publikacji zawartych we wnioskach 
informacji wymagających szczególnej ochrony. Dlatego trudno zrozumieć, dlaczego Komisja 
zrezygnowała z oceny skutków. Oceny skutków nie sporządzono również w odniesieniu do 
zmian w ośmiu sektorowych aktach prawnych. 

Komisja przewiduje drastyczny wzrost środków budżetowych dla EFSA (+80%). Gdyby 
jednak ustawodawca europejski nie zatwierdził tych środków, Urząd nie byłby w stanie 
realizować mandatu, do którego wypełnienia zobowiązuje go zmienione rozporządzenie. W 
tym celu niezbędna byłaby także ocena skutków obejmująca różne modele finansowania. 

Termin wniosku Komisji

Komisja uzasadnia swój wniosek przede wszystkim koniecznością zareagowania na 
inicjatywę obywatelską „Zakaz stosowania glifosatu oraz ochrona ludzi i środowiska przed 
toksycznymi pestycydami”. W marcu 2018 r. w odpowiedzi na tę inicjatywę Parlament 
Europejski powołał Komisję Specjalną ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na 
Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu (PEST), która to komisja ma za zadanie poddać analizie 
procedurę wydawania zezwoleń i w konsekwencji wskazać opcje działania. Komisja 
Europejska ignoruje ów demokratyczny proces kształtowania się opinii i uprzedza wyniki 
prac komisji PEST. 

W wyniku skrócenia przez Komisję okresu konsultacji z zainteresowanymi stronami z 
dotychczas dwunastu do ośmiu tygodni zainteresowanym podmiotom pozostaje zbyt mało 
czasu na konsultacje. Nie było też możliwości zareagowania na konkretne plany Komisji, z 
wyjątkiem kwestii natury ogólnej. Publikacja wniosku Komisji niedługo po zakończeniu 
publicznych konsultacji pozwala przypuszczać, że projekt rozporządzenia był już gotowy, a 
konsultacje były jedynie pozorne. 

Z uwagi na presję czasu w związku z wyborami europejskimi w 2019 r. Parlament Europejski 
ma nader ograniczone możliwości postępowania z należytą starannością, która wymagałaby
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zasięgnięcia opinii ekspertów zewnętrznych. Sprawozdawczyni ma nadzieję, że taki stan 
rzeczy nie jest zamierzony. 

Zasady dotyczące przejrzystości

Inaczej niż w przypadku Europejskiej Agencji Chemikaliów i Europejskiej Agencji Leków, 
które informacje o wnioskach i uzasadniających je badaniach upubliczniają wraz z publikacją 
swoich opinii naukowych, Komisja proponuje, aby w ramach procedur udzielania zezwoleń 
na podstawie prawa żywnościowego informacje te były publikowane już w momencie 
składania wniosku. Może to jednak mieć poważne konsekwencje dla konkurencyjności i 
innowacyjności wnioskodawców. Konkurenci z państw trzecich mogliby podchwycić 
koncepcje produktów i zrealizować je już podczas trwania europejskiej procedury udzielania 
zezwoleń, zwłaszcza że innowacji w dziedzinie żywności z reguły nie można chronić przy 
pomocy patentów. Wniosek Komisji stanowi zatem zagrożenie dla ważnych miejsc pracy. 
Oprócz tego nowe zasady mogą prowadzić do przenoszenia działalności badawczej i 
rozwojowej przedsiębiorstw do państw trzecich. Co więcej, wczesna publikacja kryje w sobie 
niebezpieczeństwo publicznej presji na EFSA. 

Już obecnie w spornych przypadkach po opublikowaniu projektu swojej opinii naukowej 
EFSA daje zainteresowanym podmiotom możliwość ustosunkowania się w ramach procesu 
konsultacji do uwzględnionych badań. W przypadku aspartamu konsultacje te doprowadziły 
na przykład do tego, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności zmodyfikował swoją 
opinię. 

Skład paneli naukowych

Zaangażowanie państw członkowskich w określanie składu paneli naukowych w drodze 
nałożenia obowiązku mianowania wielu ekspertów mogłoby doprowadzić do wywierania 
wpływu politycznego na EFSA. Wątpliwe jest również, czy uwzględniono by wszystkie 
obszary wiedzy fachowej, gdyby każde państwo członkowskie wystosowywało własne 
zaproszenia do składania ofert. Stała wymiana informacji między państwami członkowskimi 
na temat stanu poszukiwań poszczególnych ekspertów doprowadziłaby do znacznego 
zwiększenia dodatkowych obciążeń administracyjnych, które i tak są już ogromne. Dlatego 
też państwa członkowskie powinny mieć możliwość, a nie obowiązek, wyznaczania 
ekspertów. Ponadto EFSA powinien sporządzić listę ekspertów z możliwie największej liczby 
państw członkowskich i dokonywać ich wyboru właśnie z tej listy.

III. Propozycje zmian przedłożone przez sprawozdawczynię

Sprawozdawczyni proponuje dostosowanie zasad przejrzystości EFSA do zasad określonych 
przez inne agencje, aby informacje niemające charakteru poufnego zawarte we wnioskach i 
badaniach, a także dotyczące konsultacji były dostępne dopiero od momentu publikacji opinii 
naukowej EFSA, a nie w chwili składania wniosku. To jedyny sposób na wyeliminowanie 
kradzieży pomysłów. Informacje te należy publikować wyłącznie w przypadku, gdy dany 
wniosek zostanie podtrzymany. 
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Ścisłe zobowiązanie w zakresie przejrzystości powinno mieć również zastosowanie do 
zarządzania ryzykiem i informowania o nim. Komisja i państwa członkowskie powinny być 
zobowiązane do publikowania protokołów posiedzeń grup roboczych i wyników głosowania 
w komisjach stałych.

Obowiązek przeprowadzania kontroli powinien również obejmować laboratoria w państwach 
trzecich, którym europejskie przedsiębiorstwa zlecają badania. Za przeprowadzanie takich 
kontroli powinno odpowiadać Biuro ds. Żywności i Weterynarii Komisji Europejskiej. 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje włączenie zainteresowanych stron do zarządu 
EFSA, na wzór Europejskiej Agencji Chemikaliów i Europejskiej Agencji Leków. Uważa 
jednak, że ze względu na szeroką gamę produktów objętych rozporządzeniem 178/2002 
konieczne jest zaangażowanie nie tylko jednego, lecz dwóch przedstawicieli branży 
(GMO/środki ochrony roślin oraz środki spożywcze/dodatki). Przewiduje się to również w 
odniesieniu do zaangażowania organizacji pozarządowych (ochrona środowiska i ochrona 
konsumentów).

IV. Podsumowanie

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 w sprawie prawodawstwa dotyczącego żywności to 
historia sukcesu. Dzięki niemu w UE obowiązują najbardziej rygorystyczne na świecie normy 
bezpieczeństwa żywności na wspólnym rynku wewnętrznym. Potwierdziła to kontrola 
sprawności rozporządzenia podstawowego.

Należy jeszcze dostosować strukturę i przejrzystość EFSA do innych agencji UE. Wnioski 
Komisji znacznie wykraczają jednak poza przepisy dotyczące Europejskiej Agencji 
Chemikaliów i Europejskiej Agencji Leków. Jest to równie trudne do zrozumienia, co fakt, że 
sama Komisja chce, ze względu na debatę publiczną na temat procedury wydawania zezwoleń 
na środki ochrony roślin i bez przeprowadzenia oceny skutków, wprowadzić w całym 
sektorze spożywczym nowe i stanowiące zagrożenie dla obywateli zasady. 

W tym względzie wniosek Komisji jest nieprecyzyjny. W wewnętrznych przepisach Urzędu 
należy przede wszystkim określić wiele szczegółowych kwestii, co utrudnia ocenę wniosków. 
Ma to również zastosowanie do informowaniu o ryzyku, które jest nieodzownym elementem, 
jeśli UE ma odzyskać zaufanie obywateli do bezpieczeństwa żywności.  
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