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OPINIA

Komisji Rybołówstwa

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności

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))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ricardo Serrão Santos
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca:

- jest zdania, że dla obywateli europejskich nadrzędne znaczenie ma zagwarantowanie 
bezpieczeństwa żywności dostępnej na rynku oraz zapewnienie, aby żywność ta spełniała 
wysokie standardy bezpieczeństwa;

- podkreśla znaczenie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), w 
szczególności w zakresie doradztwa naukowego na rzecz Komisji, Parlamentu i państw 
członkowskich;

- pozytywie ocenia wniosek Komisji, którego celem jest zaktualizowanie ogólnego 
prawa żywnościowego, zwłaszcza sprecyzowanie zasad przejrzystości oceny ryzyka oraz 
zwiększenie gwarancji wiarygodności, obiektywizmu i niezależności badań 
wykorzystywanych w ramach ocen EFSA;

- uważa, że należy stworzyć warunki, dzięki którym obywatele europejscy będą mogli 
darzyć pełnym zaufaniem agencje i organy Unii, takie jak EFSA, przy czym osiągnięcie i 
utrzymanie tego zaufania jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zapewnienia przejrzystych i 
jasnych zasad i metod;

- podkreśla, że należy zwiększyć potencjał EFSA, by osiągnąć wysoki poziom 
specjalizacji naukowej w różnych dziedzinach pracy Urzędu; 

- jest zdania, że na wielu szczeblach, również na szczeblu rozpatrywanym obecnie, 
podejmowane decyzje muszą opierać się na najlepszej dostępnej wiedzy naukowej, i uważa, 
że sprawą najwyższej wagi jest wzmocnienie zdolności EFSA przez udział uznanych 
naukowców w panelach Urzędu;

- podkreśla, że jedynie kompleksowa i skuteczna strategia informowania o ryzyku, przy 
uwzględnieniu wszystkich elementów całego procesu analizy ryzyka i zachowaniu otwartego 
dialogu, pozwala na szybkie informowanie o ryzyku;

- wyraża zaniepokojenie faktem, że w przedmiotowym wniosku dotyczącym 
rozporządzenia nie zostało wymienione rybołówstwo, a w szczególności akwakultura, i 
przypomina, że produkty rybołówstwa należą do najważniejszych i najzdrowszych źródeł 
białka zwierzęcego, a Unia Europejska jest największym rynkiem i największym 
konsumentem tego rodzaju żywności na świecie, przy czym 68 % tych produktów importuje 
obecnie z państw trzecich;

- przypomina o istotnym znaczeniu produktów rybołówstwa jako źródła pożywienia i 
zaznacza, że kwestia ta była również przedmiotem opinii naukowej pt. „Food from the 
Oceans” [Żywność z oceanów] przedstawionej Komisji Europejskiej przez grupę doradców 
naukowych wysokiego szczebla w listopadzie 2017 r.
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POPRAWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie 
pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Żadne organizmy zmodyfikowane 
genetycznie nie powinny być w 
zamierzony sposób uwalniane do 
środowiska ani wprowadzane do obrotu, w 
tym w produktach, gdy stanowi to 
naruszenie zasady ostrożności i gdy nie 
istnieje wiedza naukowa na temat 
wieloaspektowych skutków takiego 
działania (wpływ na środowisko, zdrowie, 
różnorodność biologiczną itd.).

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.
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Poprawka 3

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

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dwaj członkowie i zastępcy 
członków reprezentujący Komisję i przez 
nią powołani, z prawem głosu;

a) dwaj członkowie i dwaj zastępcy 
członków reprezentujący Komisję i przez 
nią powołani, z prawem głosu;

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002
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Artykuł 25 – ustęp 1a – 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 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) sześciu 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 – organizacje rybołówstwa i 
akwakultury, 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.

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. 
Podobnie rolnictwa oraz rybołówstwa i akwakultury. Radę należy uzupełnić o przedstawiciela 
organizacji rybołówstwa i akwakultury. Z tego powodu w zarządzie musi się również znaleźć 
dwóch oddzielnych przedstawicieli przemysłu.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka
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Eksperci Komisji przeprowadzają kontrole, 
w tym audyty, w celu uzyskania pewności, 
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.

Eksperci Komisji z ramienia Biura ds. 
Żywności i Weterynarii przeprowadzają 
kontrole, w tym audyty, w celu uzyskania 
pewności, że obiekty badawcze w Unii i 
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.

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 8

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