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Żywności 

BRUKSELA 

Przedmiot: Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia w 

sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w 

łańcuchu żywnościowym (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 

2018/0088(COD)) 

Szanowna Pani Przewodnicząca! 

Pismem z dnia 19 listopada 2018 r. zwróciła się Pani do Komisji Prawnej zgodnie z art. 39 

ust. 2 Regulaminu o weryfikację ważności oraz adekwatności podstawy prawnej wniosku 

Komisji wymienionego w przedmiocie. 

Komisja rozpatrzyła powyższą kwestię na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r. 

I – Kontekst 

 

Wniosek ma na celu zmianę rozporządzenia w sprawie ogólnego prawa żywnościowego1 

(„rozporządzenie OPŻ”) oraz ośmiu powiązanych aktów ustawodawczych2 w odniesieniu do 

oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym. 

 

Podstawą wniosku Komisji jest art. 43 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 

dotyczący rolnictwa, art. 114 TFUE dotyczący harmonizacji na rynku wewnętrznym oraz art. 

168 ust. 4 lit. b) TFUE dotyczący zdrowia publicznego. 

 

Poprawka złożona w komisji ENVI ma na celu dodanie do podstawy prawnej art. 192 ust. 1 

TFUE dotyczącego środowiska. 

 

II – Odpowiednie artykuły Traktatu 
 

We wniosku Komisji jako podstawę prawną przedstawiono następujące artykuły TFUE 

(wyróżnienie dodano): 

 

Artykuł 43 TFUE dotyczący rolnictwa i rybołówstwa brzmi, jak następuje: 

 

Artykuł 43 

(dawny artykuł 37 TWE) 

 

1. Komisja przedstawia wnioski dotyczące wypracowywania i realizowania 

wspólnej polityki rolnej, w tym zastąpienia organizacji krajowych przez jedną 

z form wspólnej organizacji przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, jak również 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające 

ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 

oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).  
2 Zob. przypis 8 w opinii Wydziału Prawnego zawierający listę pełnych tytułów i odniesień do tych aktów. 
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wprowadzenia w życie środków wyszczególnionych w niniejszym tytule. 

 

Propozycje te uwzględniają współzależność zagadnień rolnych wymienionych 

w niniejszym tytule. 

 

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 

ustanawiają wspólną organizację rynków rolnych przewidzianą w artykule 40 

ustęp 1, jak również inne przepisy niezbędne dla osiągnięcia celów wspólnej 

polityki rolnej i rybołówstwa. 

 

3. Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje środki dotyczące ustalania cen, 

potrąceń, pomocy i ograniczeń ilościowych, jak również dotyczące ustalania i 

przydziału wielkości dopuszczalnych połowów. 

 

[...] 

 

 

Artykuł 114 TFUE dotyczący harmonizacji na rynku wewnętrznym brzmi, jak 

następuje: 

 

Artykuł 114 

(dawny artykuł 95 TWE) 

 

1.  Z zastrzeżeniem, że Traktaty nie stanowią inaczej, do urzeczywistnienia 

celów określonych w artykule 26 stosuje się następujące postanowienia. 

Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, 

przyjmują środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych Państw Członkowskich, które mają na celu ustanowienie i 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego.  

 

[...] 

 

3. Komisja w swoich wnioskach przewidzianych w ustępie 1 w dziedzinie 

ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i ochrony 

konsumentów przyjmie jako podstawę wysoki poziom ochrony, uwzględniając 

w szczególności wszelkie zmiany oparte na faktach naukowych. W ramach 

swoich odpowiednich kompetencji Parlament Europejski i Rada starają się 

również osiągnąć ten cel. 

 

4. Jeżeli po przyjęciu środka harmonizującego przez Parlament Europejski i 

Radę, przez Radę lub przez Komisję, Państwo Członkowskie uzna za 

niezbędne utrzymanie przepisów krajowych uzasadnionych ważnymi 

względami określonymi w artykule 36 lub dotyczącymi ochrony środowiska, 

lub środowiska pracy, notyfikuje je Komisji, wskazując powody ich 

utrzymania. 

 

5. Ponadto, bez uszczerbku dla ustępu 4, jeżeli po przyjęciu środka 
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harmonizującego przez Parlament Europejski i Radę, przez Radę lub przez 

Komisję, Państwo Członkowskie uzna za niezbędne wprowadzenie przepisów 

krajowych opartych na nowych dowodach naukowych dotyczących ochrony 

środowiska lub środowiska pracy ze względu na specyficzny problem tego 

Państwa, który pojawił się po przyjęciu środka harmonizującego, notyfikuje 

ono Komisji projektowane środki oraz powody ich wprowadzenia. 

 

6. W terminie 6 miesięcy od notyfikacji określonych w ustępach 4 i 5 Komisja 

zatwierdza lub odrzuca przepisy krajowe, o których mowa, po sprawdzeniu, 

czy są one środkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym ograniczeniem w 

handlu między Państwami Członkowskimi i czy stanowią one przeszkodę w 

funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. 

 

W przypadku braku decyzji Komisji w tym terminie przepisy krajowe 

określone w ustępach 4 i 5 są uważane za zatwierdzone. 

 

W przypadku gdy jest to uzasadnione złożonością sprawy i nie ma 

niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego, Komisja może notyfikować danemu 

Państwu Członkowskiemu, że okres, o którym mowa w niniejszym ustępie 

może być przedłużony na kolejny okres trwający do 6 miesięcy. 

 

7. W przypadku gdy w zastosowaniu ustępu 6 Państwo Członkowskie zostaje 

upoważnione do utrzymania lub wprowadzenia przepisów krajowych 

uchylających środek harmonizujący, Komisja bada niezwłocznie, czy należy 

zaproponować dostosowanie tego środka. 

 

 

Artykuł 168 ust. 4 lit. b) TFUE dotyczący zdrowia publicznego brzmi, jak następuje: 

 

Artykuł 168 

(dawny artykuł 152 TWE) 

 

1.  Przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii 

zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego. 

 

[...] 

 

4. Na zasadzie odstępstwa od artykułu 2 ustęp 5 i artykułu 6 litera a) oraz 

zgodnie z artykułem 4 ustęp 2 litera k), Parlament Europejski i Rada, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z 

Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów, 

przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule, 

przyjmując, w celu stawienia czoła wspólnym zagadnieniom związanym z 

bezpieczeństwem: 

 

a) środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa organów 

i substancji pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi; środki te nie 

stanowią przeszkody dla Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub 

ustanawianiu bardziej rygorystycznych środków ochronnych; 
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b) środki w dziedzinach weterynaryjnej i fitosanitarnej, mające bezpośrednio 

na celu ochronę zdrowia publicznego; 

 

c) środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa 

produktów leczniczych i wyrobów medycznych. 

 

[...] 

 

 

Artykuł 192 ust. 1 TFUE dotyczący środowiska, który miałby zostać dodany do podstawy 

prawnej, brzmi, jak następuje: 

 

Artykuł 192 

(dawny artykuł 175 TWE) 

 

1.  Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą 

ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz 

Komitetem Regionów, decydują o działaniu służącym osiągnięciu celów 

określonych w artykule 191, które ma być podjęte przez Unię.  

 

[...] 

 

 

Artykuł 191 TFUE brzmi, jak następuje:  

 

Artykuł 191 

(dawny artykuł 174 TWE) 

 

1.  Polityka Unii w dziedzinie środowiska przyczynia się do osiągania 

następujących celów: 

 

— zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska, 

 

— ochrony zdrowia ludzkiego, 

 

— ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, 

 

— promowania na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających 

do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów w dziedzinie 

środowiska, w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

 

[...] 

 

 

Artykuł 193 TFUE brzmi, jak następuje: 

 

Artykuł 193 

(dawny artykuł 176 TWE) 
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Środki ochronne przyjęte na podstawie artykułu 192 nie stanowią przeszkody 

dla Państwa Członkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej 

rygorystycznych środków ochronnych. Środki te muszą być zgodne z 

Traktatami. Są one notyfikowane Komisji. 

 

 

Art. 207 TFUE dotyczący wspólnej polityki handlowej, który stanowił część podstawy 

prawnej pierwotnego rozporządzenia OPŻ, brzmi, jak następuje: 

 

Artykuł 207 

(dawny artykuł 133 TWE) 

 

1. Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasadach, w 

szczególności w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów 

celnych i handlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do 

handlowych aspektów własności intelektualnej, bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych, ujednolicenia środków liberalizacyjnych, polityki eksportowej, 

a także handlowych środków ochronnych, w tym środków podejmowanych w 

przypadku dumpingu lub subsydiów. Wspólna polityka handlowa prowadzona 

jest zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii. 

 

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze 

zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują środki określające ramy 

realizacji wspólnej polityki handlowej. 

 

[...] 

 

 

III - Orzecznictwo w sprawie podstawy prawnej 

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej 

wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które mogą 

zostać poddane kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu”1. 

Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie danego aktu. 

 

O ile wybór podstawy prawnej nie powinien zasadniczo zależeć od wyboru dokonanego dla 

wcześniejszych aktów ustawodawczych, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podstawa 

prawna danego środka musi być określana z uwzględnieniem jego własnych celów i treści, a 

nie podstawy prawnej stosowanej przy przyjmowaniu innych środków unijnych, które w 

niektórych przypadkach mogą mieć podobne cechy. Jeżeli jednak akt ustawodawczy został 

opracowany jedynie jako uzupełnienie lub sprostowanie innego aktu ustawodawczego, bez 

zmiany pierwotnego celu, prawodawca UE jest w pełni uprawniony do oparcia tego drugiego 

aktu prawnego na podstawie prawnej pierwszego aktu. 2  

                                                 
1 Sprawa C-45/86 Komisja przeciwko Radzie (Ogólny system preferencji celnych), Zb.Orz. 1987, s. 1439, pkt 5; 

sprawa C-440/05 Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. 2007 s. I-9097; sprawa C-411/06 Komisja przeciwko 

Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz. 2009, s. I-7585. 
2 Zob. wyrok z dnia 21 czerwca 2018 r., Polska przeciwko Parlamentowi i Radzie, C-5/16, 
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Jeżeli chodzi o połączenie wielu podstaw prawnych, należy ustalić, czy wniosek: 

1. służy realizacji złożonego celu lub składa się z kilku elementów, a jeden z nich można 

uznać za główny lub przeważający, podczas gdy drugi ma charakter jedynie pomocniczy; 

lub  

2. dąży jednocześnie do realizacji większej liczby celów lub ma większą liczbę części 

składowych, które są ze sobą nierozerwalnie związane, przy czym żaden z aspektów nie 

jest drugorzędny lub pośredni w stosunku do innego aspektu. 

 

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości w pierwszym przypadku akt musi 

opierać się na jednej podstawie prawnej, mianowicie tej wymaganej przez główny lub 

przeważający cel lub element, a w drugim przypadku akt musi opierać się na poszczególnych, 

właściwych podstawach prawnych.1 

 

 

IV – Cel i treść proponowanego rozporządzenia 

 

Głównym celem wniosku jest zwiększenie przejrzystości badań wykorzystywanych przy 

ocenie ryzyka w łańcuchu żywnościowym oraz zajęcie się wyrażoną przez społeczeństwo 

potrzebą zapewnienia bardziej przejrzystego i niezależnego procesu oceny ryzyka oraz 

skuteczniejszego informowania o ryzyku. Dzięki wzmocnieniu zarządzania Europejskiego 

Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i zapewnieniu bardziej zrównoważonego 

charakteru oceny ryzyka, wniosek ma na celu zagwarantowanie, że EFSA będzie nadal 

odgrywać podstawową rolę w unijnym systemie bezpieczeństwa żywności oraz przyczyniać 

się do zapewnienia zdrowia i dobrostanu obywateli Unii oraz do innowacyjnego 

i konkurencyjnego unijnego przemysłu rolno-spożywczego. 

 

Wniosek dąży w szczególności do zwiększenia gwarancji wiarygodności, obiektywności 

i niezależności badań stosowanych przez EFSA w ocenie ryzyka, zwłaszcza w odniesieniu do 

udzielania zezwoleń. W związku z tym celem wniosku jest poprawa zarządzania EFSA, 

zacieśnienie współpracy naukowej państw członkowskich z EFSA i zwiększenie ich 

zaangażowania w EFSA, poprawa zdolności EFSA do utrzymania wysokiego poziomu 

wiedzy naukowej w poszczególnych obszarach jej prac, zwłaszcza zdolności do pozyskiwania 

wybitnych naukowców do paneli naukowych, a także opracowanie kompleksowej i 

skutecznej strategii informowania o ryzyku, z udziałem Komisji, państw członkowskich i 

EFSA na każdym etapie procesu analizy ryzyka. 

 

Wniosek składa się z 40 motywów i 11 artykułów. Art. 1 obejmuje zmiany do rozporządzenia 

OPŻ dzięki wprowadzeniu 18 nowych artykułów dotyczących informowania o ryzyku, 

kwestii dotyczących zarządzania EFSA, rejestru badań, konsultacji z osobami trzecimi, 

kontroli, badań weryfikacyjnych, poufności, ochrony danych i przekazania uprawnień do 

przyjmowania aktów delegowanych ustanawiających ogólny plan informowania o ryzyku w 

sprawach dotyczących łańcucha rolno-spożywczego. Artykuły 2–9 obejmują drobne zmiany 

w pozostałych ośmiu aktach ustawodawczych, głównie w odniesieniu do przejrzystości i 

poufności. Wreszcie art. 10 i 11 dotyczą środków przejściowych i wejścia w życie. 

 

                                                                                                                                                         
EU:C:2018:483, pkt 49, pkt 69 i cytowane orzecznictwo. 
1 Zob. ww. sprawę C-411/06, pkt 46–47. 
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Sprawozdanie końcowe w związku z tym dossier przyjęte w komisji ENVI obejmuje 131 

poprawek, jednak z wyjątkiem poprawki, która ma na celu zmianę podstawy prawnej, wydaje 

się, że nie zmieniają one w istotny sposób celu i treści wniosku Komisji. 

 

 

V - Określenie właściwej podstawy prawnej 
 

Po pierwsze należy zauważyć, że obecnie zmieniane rozporządzenie OPŻ opiera się na trzech 

podstawach prawnych przedstawionych przez Komisję we wniosku oraz na art. 133 WE w 

sprawie wspólnej polityki handlowej (obecnie art. 207 TFUE). Komisja nie uwzględniła 

jednak we wniosku art. 207 TFUE, co wydaje się słuszne, ponieważ wniosek nie ma nic 

wspólnego ze wspólną polityką handlową.1 

 

Wydział Prawny przedstawił ten przydatny przegląd podstaw prawnych wszystkich 

dziewięciu aktów ustawodawczych objętych wnioskiem2: 

 

Rozporządzenie OPŻ  Artykuły 37, 95, 133 i 152 ust. 4 lit. b) 

TWE  

Dyrektywa 2001/18/WE Artykuł 95 TWE 

Rozporządzenie (WE) nr 

1829/2003 

Artykuły 37, 95, 152 ust. 4 lit. b) TWE 

Rozporządzenie (WE) nr 

1831/2003 

Artykuły 37 i 152 ust. 4 lit. b) TWE 

Rozporządzenie (WE) nr 

2065/2003 

Artykuł 95 TWE 

Rozporządzenie (WE) nr 

1935/2004 

Artykuł 95 TWE 

Rozporządzenie (WE) nr 

1331/2008 

Artykuł 95 TWE 

Rozporządzenie (WE) nr 

1107/2009 

Artykuł 37 ust. 2, art. 95 i art. 152 ust. 4 lit. 

b) TWE 

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 Art. 114 TFUE 

 

Przede wszystkim można stwierdzić, że wszystkie akty, które mają zostać zmienione, opierały 

się na jednej z trzech podstaw prawnych zawartych we wniosku Komisji lub na kombinacji 

tych trzech podstaw prawnych. Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 opiera się jednak w 

szczególności na art. 43 ust. 2 TFUE (dawny art. 37 TWE), który jest przepisem 

wprowadzającym odniesienie do zwykłej procedury ustawodawczej. 

 

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z przytoczonym orzecznictwem, w przypadku gdy akt 

ustawodawczy został opracowany jedynie jako uzupełnienie lub sprostowanie innego aktu 

                                                 
1 W sprawozdaniu ENVI wprowadzono jednak nowy motyw 4a, który pośrednio odnosi się do wspólnej polityki 

handlowej: „Podczas podpisywania umów handlowych Unia musi mieć pewność, że przepisy dotyczące 

żywności w partnerskich państwach trzecich zapewniają co najmniej taką samą ochronę w obszarze 

bezpieczeństwa żywności co przepisy unijne, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo konsumentów i nie 

tworzyć nierówności w dziedzinie konkurencji z produktami europejskimi.” 
2 Zob. opinia Wydziału Prawnego, SJ-0333/18, pkt 15. 
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ustawodawczego, nie zmieniając jego pierwotnego celu, prawodawca UE jest w pełni 

uprawniony do oparcia tego drugiego aktu prawnego na podstawie prawnej pierwszego aktu 

prawnego, wydaje się, że Komisja prawidłowo uwzględniła trzy odpowiednie artykuły w 

podstawie prawnej, mając na uwadze, że celem wniosku nie jest zmiana pierwotnych celów 

zmienianych aktów, lecz po prostu wzmocnienie niektórych jego ograniczonych aspektów. 

 

Zgodnie z art. 1 tego rozporządzenia OPŻ dotyczącym jego celu i zakresu stanowi on 

podstawę zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów 

konsumentów w odniesieniu do żywności, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego, oraz ustanawia wspólne zasady i obowiązki, środki 

służące zapewnieniu silnej bazy naukowej, skuteczne ustalenia organizacyjne i procedury 

służące podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących bezpieczeństwa żywności i paszy.  

 

Obecny wniosek w żaden sposób nie zmienia tych celów rozporządzenia OPŻ, lecz zmierza 

do wzmocnienia jego niektórych aspektów, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości 

oceny ryzyka i niektórych aspektów zarządzania EFSA, który to organ również został 

ustanowiony na mocy rozporządzenia OPŻ. W pozostałych ośmiu aktach ustawodawczych 

wprowadza się zmiany jedynie w odniesieniu do aspektów przejrzystości i poufności, przy 

czym zmiany te nie mają wpływu na ich pierwotne cele. W związku z tym wniosek Komisji 

może z tych powodów właściwie opierać się na podstawie prawnej pierwotnych aktów, tj. na 

trzech artykułach przedstawionych przez Komisję, jak pokazano w tabeli powyżej. 

 

Następnie pojawia się pytanie, czy wszystkie te trzy artykuły muszą zostać włączone do 

podstawy prawnej lub czy wystarczy tylko jeden lub dwa z nich.  

 

Jak zauważa Wydział Prawny, art. 114 TFUE (dawny art. 95 TWE) stanowi już podstawę 

prawną dla wszystkich z wyjątkiem jednego ze zmienionych aktów, a biorąc pod uwagę, że 

wniosek ma na celu wzmocnienie ram proceduralnych i przejrzystości procedur udzielania 

zezwoleń, można stwierdzić, że jego głównym celem jest zapewnienie właściwego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego, a zatem co do zasady wystarczy odwołanie się do art. 

114 TFUE jako podstawy prawnej.1  

 

Należy zatem ustalić – zgodnie z cytowanym powyżej orzecznictwem – czy te aspekty rynku 

wewnętrznego stanowią główny lub przeważający cel lub element, podczas gdy rolnictwo i 

rybołówstwo, o których mowa w art. 43 TFUE, i zdrowie publiczne, o którym mowa w art. 

168 ust. 4 TFUE, mają jedynie charakter pomocniczy, lub czy wszystkie trzy cele lub 

elementy składowe są realizowane jednocześnie i są ze sobą nierozerwalnie związane, przy 

czym żaden z nich nie jest drugorzędny ani pośredni w stosunku do drugiego.  

 

Biorąc pod uwagę, że w rozporządzeniu OPŻ określono ogólne zasady i wymogi prawa 

żywnościowego, a także ustanowiono EFSA jako organ unijny odpowiedzialny za ocenę 

ryzyka w sprawach dotyczących bezpieczeństwa żywności i paszy, nie można uznać 

ustanowienia wspólnej organizacji rynków rolnych oraz wspólnej polityki rolnej i 

rybołówstwa (art. 43 ust. 2 TFUE), a także środków w dziedzinach weterynaryjnej i 

fitosanitarnej, których bezpośrednim celem jest ochrona zdrowia publicznego (art. 168 ust. 4 

lit. b) TFUE), za drugorzędne lub pośrednie w stosunku do ogólnego celu rynku 

wewnętrznego, lecz za realizowane jednocześnie i nierozerwalnie z nim związane.   

                                                 
1 Idem, punkt 18 
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W związku z tym do podstawy prawnej wniosku należy dołączyć art. 43 ust. 2 i art. 168 ust. 4 

TFUE wraz z art. 114 TFUE. 

 

Wreszcie pozostaje również pytanie, czy do podstawy prawnej należy dodać art. 192 ust. 1 

TFUE.  

 

Poprawka, która została przyjęta w komisji ENVI i która ma na celu dodanie tego artykułu do 

podstawy prawnej, była uzasadniona w następujący sposób: Zezwolenie na uprawę lub 

wprowadzanie do obrotu organizmów zmodyfikowanych genetycznie, roślin lub zwierząt oraz 

zezwolenie na substancje aktywne w pestycydach wywiera znaczący wpływ na środowisko 

naturalne i zdrowie ludzi. Ochrona zdrowia ludzi jest częścią unijnej polityki ochrony 

środowiska. 

 

Chociaż z Traktatu jasno wynika, że polityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego 

przyczynia się do osiągnięcia celu, jakim jest ochrona zdrowia ludzkiego, to ochrona 

środowiska nie jest w prosty sposób głównym celem i treścią wniosku. Jak wskazano 

powyżej, za cel i treść wniosku należy raczej uznać rolnictwo/rybołówstwo oraz aspekty 

zdrowia publicznego związane z procesami udzielania zezwoleń na jednolitym rynku. 

 

Ponadto art. 114 ust. 3 TFUE wymaga już, aby Parlament, Rada i Komisja, w ramach swoich 

uprawnień, przyjęły jako podstawę wysoki poziom ochrony w sprawach dotyczących ochrony 

środowiska we wszelkich środkach służących zbliżeniu przepisów, które mają na celu 

ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego, w tym uwzględniając w szczególności 

wszelkie zmiany oparte na faktach naukowych. 

 

Wreszcie, jak również wskazuje Wydział Prawny, w każdym przypadku istnieją różne 

systemy prawne mające zastosowanie na mocy art. 114 i 192 TFUE, dotyczące możliwości 

przyjęcia przez państwa członkowskie bardziej rygorystycznych środków krajowych.1 

Podczas gdy art. 193 TFUE wyraźnie stanowi, że środki ochronne przyjęte na podstawie art. 

192 TFUE nie uniemożliwiają państwom członkowskim utrzymania lub wprowadzenia 

bardziej rygorystycznych środków ochronnych, art. 114 TFUE obejmuje skomplikowany 

system weryfikacji rozbieżnych środków krajowych, który przyznaje Komisji istotną rolę w 

zapewnieniu, że takie środki krajowe nie są środkiem arbitralnej dyskryminacji lub ukrytym 

ograniczeniem w handlu między państwami członkowskimi, a Komisja musi ustalić, czy 

stanowią one przeszkodę w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Te dwa systemy prawne są 

ze sobą wyraźnie niezgodne. 

 

Artykuł 192 ust. 1 TFUE nie może zatem zostać dodany jako podstawa prawna dla 

niniejszego wniosku.  

 

 

VI – Wniosek i zalecenie 

 

W świetle powyższej analizy właściwą podstawę prawną wniosku stanowią art. 43 ust. 2, art. 

114 i art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE. 

 

                                                 
1 Zob. opinia Wydziału Prawnego, SJ-0333/18, pkt 24. 
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Na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r. Komisja Prawna postanowiła 10 głosami za, przy 0 

głosach przeciw i 7 głosach wstrzymujących się1 zalecić, aby Komisja Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności nie uwzględniła art. 192 ust. 1 

TFUE jako dodatkowej podstawy prawnej w dalszej procedurze w ramach tego dossier. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Pavel Svoboda 

 

(Dotyczy wszystkich wersji językowych) 

                                                 
1 W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Jean-Marie Cavada, Mady 

Delvaux (wiceprzewodniczący), Axel Voss (sprawozdawca komisji opiniodawczej), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia 

Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau, (zastępca 

Marie-Christine Boutonnet zgodnie z art. 200 ust. 2 Regulaminu). 


