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Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 27
Punkt 7 a preambuły (nowy)

(7a) Kryteria wydawania zezwoleń 
określone w rozporządzeniach (WE) nr 
XXX/2006, (WE) nr YYY/2006 i (WE) nr 
ZZZ/2006 również powinny być 
przestrzegane w odniesieniu do zezwoleń na 
mocy niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to oczywiste, choć wymóg ten nie jest wyraźnie określony we wniosku Komisji.
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Poprawkę złożyli David Martin, Åsa Westlund

Poprawka 28
Punkt 9 preambuły

(9) Zgodnie z ramami określonymi dla 
oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, ustanowionymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i 
wymagania prawa żywnościowego, 
powołującym Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek tych substancji 
powinno być wydane dopiero po 
przeprowadzeniu, możliwie najbardziej 
wnikliwej, naukowej oceny ryzyka, jakie 
stanowią one dla zdrowia ludzkiego. Po 
ocenie przeprowadzonej pod nadzorem 
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (zwanego dalej „Urzędem”), 
Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie 
zarządzania ryzykiem, w ramach procedury 
prawnej gwarantującej ścisłą współpracę 
między Komisją a państwami 
członkowskimi.

(9) Zgodnie z ramami określonymi dla 
oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa 
żywności, ustanowionymi w rozporządzeniu 
(WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i 
wymagania prawa żywnościowego, 
powołującym Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek tych substancji 
powinno być wydane dopiero po 
przeprowadzeniu, możliwie najbardziej 
wnikliwej, niezależnej naukowej oceny 
ryzyka, jakie stanowią one dla zdrowia 
ludzkiego. Po ocenie przeprowadzonej pod 
nadzorem Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (zwanego dalej 
„Urzędem”), Komisja powinna podjąć 
decyzję w sprawie zarządzania ryzykiem, w 
ramach procedury prawnej gwarantującej 
ścisłą współpracę między Komisją a 
państwami członkowskimi.

Or. en

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 29
Punkt 10 preambuły

(10) Uznaje się, że w niektórych 
przypadkach sama naukowa ocena ryzyka 
nie może dostarczyć wszystkich informacji,
na których powinna opierać się decyzja w 
sprawie zarządzania ryzykiem oraz że inne 
czynniki uzasadnione i ważne dla 
rozpatrywanej sprawy mogą być wzięte pod 
uwagę.

(10) Uznaje się, że sama naukowa ocena 
ryzyka nie może dostarczyć wszystkich 
informacji, na których powinna opierać się 
decyzja w sprawie zarządzania ryzykiem 
oraz że inne czynniki uzasadnione i ważne 
dla rozpatrywanej sprawy muszą być wzięte 
pod uwagę.
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Or. en

Uzasadnienie

Inne uzasadnione czynniki wiążące się z daną dziedziną - względy bezpieczeństwa w związku 
ze zdrowiem konsumenta, uzasadnione potrzeby techniczne oraz pożytek i korzyści dla 
konsumenta - muszą być rozpatrzone w każdym przypadku.

Poprawkę złożyli David Martin, Åsa Westlund

Poprawka 30
Punkt 13 preambuły

(13) Jednolita procedura wydawania 
zezwoleń na stosowanie substancji powinna 
spełniać wymagania przejrzystości i 
informowania społeczeństwa, jednocześnie 
gwarantując wnioskodawcy prawo do 
zachowania poufności niektórych 
informacji.

(13) Jednolita procedura wydawania 
zezwoleń na stosowanie substancji powinna 
spełniać wymagania przejrzystości i 
informowania społeczeństwa, jednocześnie 
gwarantując wnioskodawcy prawo do
zachowania poufności niektórych 
informacji, we właściwych przypadkach i z 
uzasadnionych powodów.

Or. en

Poprawkę złożyli David Martin, Åsa Westlund

Poprawka 31
Punkt 16 preambuły

(16) W trosce o skuteczność i uproszczenie 
przepisów należy dokonać 
średnioterminowej analizy możliwości 
objęcia zakresem stosowania jednolitej 
procedury innych przepisów istniejących w 
dziedzinie żywności.

(16) W trosce o skuteczność i uproszczenie 
przepisów należy dokonać 
średnioterminowej analizy, włącznie z 
konsultacją ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, możliwości 
objęcia zakresem stosowania jednolitej 
procedury innych przepisów istniejących w 
dziedzinie żywności.

Or. en
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Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 32
Punkt 18 preambuły

(18) Środki niezbędne do wprowadzenia w 
życie niniejszego rozporządzenia należy 
przyjąć zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji9,

(18) Środki niezbędne do wprowadzenia w 
życie niniejszego rozporządzenia należy 
przyjąć zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji9. Komisja w odpowiednich 
wypadkach konsultuje się z 
zainteresowanymi stronami podczas 
przygotowania środków do przedłożenia 
komitetowi określonemu w powyższej 
decyzji.

9 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. 9 Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23. Decyzja 
zmieniona decyzją nr 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 
22.7.2006, str. 11).

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jak największej przejrzystości i otwartości należy dodać szczegółowe 
przepisy umożliwiające przeprowadzanie nieformalnych konsultacji z zainteresowanymi 
stronami przed jakąkolwiek decyzją Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i 
Zdrowia Zwierząt (SCFCAH).

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 33
Artykuł 1 ustęp 1

1.Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolitą procedurę oceny i wydawania 
zezwoleń (zwaną dalej „jednolitą 
procedurą”) na stosowanie dodatków do 
żywności, enzymów spożywczych, środków 
aromatyzujących do żywności i źródeł 
środków aromatyzujących do żywności, 
stosowanych lub przeznaczonych do 
stosowania w lub na środkach spożywczych 
(zwanych dalej „substancjami”), która 
przyczynia się do swobodnego 
przemieszczania tych substancji we 

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolitą procedurę oceny i wydawania 
zezwoleń (zwaną dalej „jednolitą 
procedurą”) na stosowanie dodatków do 
żywności, enzymów spożywczych, środków 
aromatyzujących do żywności i źródeł 
środków aromatyzujących do żywności, 
stosowanych lub przeznaczonych do 
stosowania w lub na środkach spożywczych 
(zwanych dalej „substancjami”), która 
przyczynia się do lepszej ochrony 
konsumentów i zdrowia publicznego we
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Wspólnocie. Wspólnocie.

Or. en

Uzasadnienie

Celem rozporządzenia powinno być zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia 
publicznego i ochrony konsumenta we Wspólnocie.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 34
Artykuł 1 ustęp 1 akapit 1 a (nowy)

Niniejsze rozporządzenie nie stosuje się do 
produktów dozwolonych na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 2065/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 
listopada 2003 r. w sprawie środków 
aromatyzujących dymu wędzarniczego 
używanych lub przeznaczonych do użycia w 
środkach spożywczych lub na ich 
powierzchni1.
Dz.U. L 309 z 26.11.2003, str. 1.

Or. de

Uzasadnienie

Środki aromatyzujące są odpowiednio i właściwie objęte rozporządzeniem (WE) nr 
2065/2003. Jednoznaczne wyłączenie ich z zakresu niniejszego rozporządzenia uczyni 
przepisy jaśniejszymi.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 35
Artykuł 2 ustęp 1

1. W ramach poszczególnych przepisów 
sektorowych prawa żywnościowego, 
substancje, których wprowadzenie na rynek 
Wspólnoty jest dozwolone, są ujęte w 
wykazie, którego treść jest określona przez 
wymienione przepisy (zwanym dalej 

1. W ramach poszczególnych przepisów 
sektorowych prawa żywnościowego, 
substancje, których wprowadzenie na rynek 
Wspólnoty jest dozwolone, są ujęte w 
wykazie, którego treść jest określona przez 
wymienione przepisy (zwanym dalej 



AM\658345PL.doc PE 386.368v02-00 6/21 AM\

PL

„wykazem wspólnotowym”). Wykaz 
wspólnotowy jest aktualizowany przez 
Komisję. Jest on publikowany w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

„wykazem wspólnotowym”). Wykaz 
wspólnotowy jest aktualizowany 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady. Jest on publikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Większość zmian i aktualizacji wykazu wspólnotowego była tematem kontrowersyjnych 
dyskusji zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie. Chociaż często udaje się 
osiągnąć porozumienie w pierwszym czytaniu, decyzja nie powinna pozostawać w gestii 
Komisji w ramach procedury komitologii.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 36
Artykuł 2 ustęp 1 akapit 1 a (nowy)

Dopuszczone substancje objęte wykazem 
Wspólnoty mogą być używane przez 
wszystkie podmioty działające na rynku 
spożywczym, z zachowaniem warunków 
mających do nich zastosowanie, o ile ich 
użycie nie jest ograniczone na mocy art. 12 
ust. 6 lit. a).

Or. de

Uzasadnienie

Włączenie danej substancji do wykazu wspólnotowego wymaga szeroko zakrojonych badań 
toksykologicznych. Zrozumiałe jest, że odpowiedzialni wytwórcy, którzy przeprowadzają takie 
badania, w istotnym stopniu angażując się finansowo w ten proces, chcieliby czerpać, 
przynajmniej przez pewien czas, korzyści wynikające z uzyskania zezwolenia (patrz poprawka 
60 złożona przez Horsta Schnellhardta).

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 37
Artykuł 3 ustęp 2 akapit 2

Jednakże, w przypadku aktualizacji 
wymienionych w art. 2 ust. 2 lit. b) i c) 

Jednakże, w przypadku aktualizacji 
wymienionych w art. 2 ust. 2 lit. b) i c) 
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Komisja zasięga opinii Urzędu jedynie, 
jeżeli aktualizacje te mogą mieć wpływ na 
zdrowie publiczne.

Komisja zasięga opinii Urzędu jedynie, 
jeżeli aktualizacje te mogą mieć wpływ na 
zdrowie człowieka.

Or. en

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 38
Artykuł 3 ustępy 3 i 4

3. Jednolita procedura kończy się przyjęciem 
przez Komisję rozporządzenia dokonującego 
aktualizacji, zgodnie z art. 7.

3. Jednolita procedura kończy się przyjęciem 
przez Parlament Europejski i Radę
rozporządzenia dokonującego aktualizacji.

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, Komisja 
może zakończyć jednolitą procedurę i 
odmówić dokonania planowanej aktualizacji 
na każdym etapie procedury, jeżeli uznaje, 
że aktualizacja nie jest uzasadniona. 
Komisja uwzględnia w tym wypadku opinię 
Urzędu, wszystkie właściwe przepisy 
prawodawstwa wspólnotowego i inne 
uzasadnione czynniki użyteczne dla podjęcia 
decyzji w przedmiotowej sprawie.

4. W drodze odstępstwa od ust. 3, Komisja 
może zakończyć jednolitą procedurę i 
odmówić dokonania planowanej aktualizacji 
na każdym etapie procedury, dopóki 
wniosek w sprawie rozporządzenia nie 
został przedstawiony Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, jeżeli uznaje, że 
aktualizacja nie jest uzasadniona. Komisja 
uwzględnia w tym wypadku opinię Urzędu, 
wszystkie właściwe przepisy prawodawstwa 
wspólnotowego i inne uzasadnione czynniki 
użyteczne dla podjęcia decyzji w 
przedmiotowej sprawie.

W tym przypadku Komisja powiadamia w 
razie potrzeby bezpośrednio wnioskodawcę, 
wskazując w swoim piśmie powody, dla 
których uznaje, że aktualizacja jest 
nieuzasadniona.

W tym przypadku Komisja powiadamia w 
razie potrzeby bezpośrednio wnioskodawcę, 
wskazując w swoim piśmie powody, dla 
których uznaje, że aktualizacja jest 
nieuzasadniona.

Or. en

Uzasadnienie

Wspólna procedura powinna opierać się na współdecyzji. Zmiany i aktualizacje wykazu 
wspólnotowego była tematem kontrowersyjnych dyskusji zarówno w Parlamencie 
Europejskim, jak i w Radzie, dlatego nie powinna się tym zajmować Komisja w ramach 
procedury komitologii.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 39
Artykuł 3 ustęp 3

3. Jednolita procedura kończy się przyjęciem 
przez Komisję rozporządzenia dokonującego 
aktualizacji, zgodnie z art. 7.

3. Jednolita procedura kończy się przyjęciem 
przez Komisję wniosku legislacyjnego w 
sprawie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady dokonującego 
aktualizacji.

Or. en

Uzasadnienie

Większość zmian i aktualizacji wykazu wspólnotowego była tematem kontrowersyjnych 
dyskusji zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie. Chociaż często udaje się 
osiągnąć porozumienie w pierwszym czytaniu, decyzja nie powinna pozostawać w gestii 
Komisji w ramach procedury komitologii.

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 40
Artykuł 4 ustęp 1

1. Komisja w chwili otrzymania wniosku 
dotyczącego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego:

1. Komisja w chwili otrzymania wniosku 
dotyczącego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego:

a) przesyła wnioskodawcy pisemne 
potwierdzenie otrzymania wniosku w 
terminie czternastu dni roboczych od dnia 
jego otrzymania,

a) przesyła wnioskodawcy pisemne 
potwierdzenie otrzymania wniosku w 
terminie czternastu dni roboczych od dnia 
jego otrzymania,

b) w razie potrzeby, powiadamia Urząd o 
wniosku i zwraca się do niego o wydanie 
opinii.

b) powiadamia Urząd o wniosku i zwraca się 
do niego o wydanie opinii.

Komisja udostępnia wniosek państwom 
członkowskim.

Komisja udostępnia wniosek Parlamentowi 
Europejskiemu oraz państwom 
członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Większość zmian i aktualizacji wykazu wspólnotowego była tematem kontrowersyjnych 
dyskusji zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie. Chociaż często udaje się 
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osiągnąć porozumienie w pierwszym czytaniu, decyzja nie powinna pozostawać w gestii 
Komisji w ramach procedury komitologii.

Poprawkę złożył David Martin

Poprawka 41
Artykuł 4

1. Komisja w chwili otrzymania wniosku 
dotyczącego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego:

1. Komisja w chwili otrzymania wniosku 
dotyczącego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego:

a) przesyła wnioskodawcy pisemne 
potwierdzenie otrzymania wniosku w 
terminie czternastu dni roboczych od dnia 
jego otrzymania,

a) przesyła wnioskodawcy pisemne 
potwierdzenie otrzymania wniosku w 
terminie czternastu dni roboczych od dnia 
jego otrzymania,

b) w razie potrzeby, powiadamia Urząd o 
wniosku i zwraca się do niego o wydanie 
opinii.

b) w razie potrzeby, powiadamia Urząd o 
wniosku i zwraca się do niego o wydanie 
opinii.

Komisja udostępnia wniosek państwom 
członkowskim.

Komisja udostępnia wniosek państwom 
członkowskim i zainteresowanym stronom.

2. Jeżeli Komisja wszczyna procedurę z 
własnej inicjatywy, informuje o tym państwa 
członkowskie oraz, w razie potrzeby, zwraca 
się do Urzędu o wydanie opinii.

2. Jeżeli Komisja wszczyna procedurę z 
własnej inicjatywy, informuje o tym państwa 
członkowskie i wszystkie zainteresowane 
strony oraz, w razie potrzeby, zwraca się do 
Urzędu o wydanie opinii.

Or. en

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 42
Artykuł 6 ustęp 1

1. W uzasadnionych przypadkach, gdy 
Urząd zwraca się do wnioskodawcy o 
dodatkowe informacje, termin wymieniony 
w art. 5 ust. 1 może zostać przedłużony. Po 
konsultacji z wnioskodawcą Urząd ustala 
termin, w jakim wymienione informacje 
można dostarczyć i informuje Komisję o 
niezbędnym terminie dodatkowym. Jeżeli w 
ciągu ośmiu dni roboczych od przekazania 
informacji przez Urząd Komisja nie zgłasza 

1. Gdy Urząd zwraca się do wnioskodawcy 
o dodatkowe informacje, termin 
wymieniony w art. 5 ust. 1 może zostać 
przedłużony. Po konsultacji z wnioskodawcą 
Urząd ustala termin, w jakim wymienione 
informacje można dostarczyć i informuje 
Komisję o niezbędnym terminie 
dodatkowym. Jeżeli w ciągu ośmiu dni 
roboczych od przekazania informacji przez 
Urząd Komisja nie zgłasza zastrzeżeń, 
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zastrzeżeń, termin wymieniony w art. 5 ust. 
1 zostaje automatycznie przedłużony o 
dodatkowy termin.

termin wymieniony w art. 5 ust. 1 zostaje 
automatycznie przedłużony o dodatkowy 
termin.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez Urząd do oceny ryzyka 
niesionego przez daną substancję, przewidziany termin powinien zostać przedłużony w celu 
umożliwienia pzeprowadzenia rzetelnej oceny ryzyka.

Poprawkę złożyła Åsa Westlund

Poprawka 43
Artykuł 7

W terminie dziewięciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia komitetowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 1 projekt rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

W terminie dziewięciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wniosek w sprawie rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Jeżeli projekt rozporządzenia jest niezgodny 
z opinią Urzędu, Komisja wyjaśnia 
przyczyny tej rozbieżności.

Jeżeli wniosek w sprawie rozporządzenia 
jest niezgodny z opinią Urzędu, Komisja 
wyjaśnia przyczyny tej rozbieżności.

Rozporządzenie przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 14 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Większość zmian i aktualizacji wykazu wspólnotowego była tematem kontrowersyjnych 
dyskusji zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie. Chociaż często udaje się 
osiągnąć porozumienie w pierwszym czytaniu, decyzja nie powinna pozostawać w gestii 
Komisji w ramach procedury komitologii.
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Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 44
Artykuł 7

W terminie dziewięciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia komitetowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 1 projekt rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

W terminie dziewięciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie wniosek w sprawie rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Jeżeli projekt rozporządzenia jest niezgodny 
z opinią Urzędu, Komisja wyjaśnia 
przyczyny tej rozbieżności.

Jeżeli wniosek w sprawie rozporządzenia 
jest niezgodny z opinią Urzędu, Komisja 
wyjaśnia przyczyny tej rozbieżności.

Rozporządzenie przyjmuje się zgodnie z 
procedurą określoną w art. 14 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Większość zmian i aktualizacji wykazu wspólnotowego była tematem kontrowersyjnych 
dyskusji zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w Radzie. Chociaż często udaje się 
osiągnąć porozumienie w pierwszym czytaniu, decyzja nie powinna pozostawać w gestii 
Komisji w ramach procedury komitologii.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 45
Artykuł 7 akapit 1

W terminie dziewięciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia komitetowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 1 projekt rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

W terminie sześciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia komitetowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 1 projekt rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.
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Or. de

Uzasadnienie

Po opracowaniu nowej substancji przedsiębiorcy nie powinni czekać dłużej niż rok na 
wydanie zezwolenia. W każdym przypadku konieczna elastyczność jest przewidziana z uwagi 
na długość trwania procedur.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 46
Artykuł 7 ustęp 1

W terminie dziewięciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia komitetowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 1 projekt rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

W terminie trzech miesięcy od dnia wydania 
przez Urząd opinii, Komisja przedstawia 
komitetowi, o którym mowa w art. 14 ust. 1 
projekt rozporządzenia dokonującego 
aktualizacji wykazu wspólnotowego, z 
uwzględnieniem opinii Urzędu, właściwych 
przepisów prawodawstwa wspólnotowego i 
innych uzasadnionych czynników 
użytecznych dla podjęcia decyzji w 
przedmiotowej sprawie.

Or. en

Uzasadnienie

1. Obydwa rozporządzenia, 1831/2003 (dodatki stosowane w żywieniu zwierząt) i 1829/2003 
(genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza), przyznają Komisji trzy miesiące na złożenie 
wniosku w sprawie rozporządzenia i zaproponowanie zmian do tych rozporządzeń do 
przedłożenia Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt 
(SCFCAH). Okres trzech miesięcy w miejsce długiego okresu dziewięciu miesięcy byłby 
bardziej spójny z innymi rozporządzeniami UE w sprawie bezpieczeństwa żywności. 
2. Okres dziewięciu miesięcy jest długi i nałożyłby duży i nieproporcjonalny ciężar na małe i 
średnie przedsiębiorstwa (MŚP); nie mają one zazwyczaj środków posaidanych przez duże 
przedsiębiorstwa, co pozwola im na luksus oczekiwania na procedury i ich wyniki (patrz 
np.6.3.1.6 „Ocena wpływu” w dokumencie roboczym służb Komisji; załącznik do wniosku w 
sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie enzymów spożywczych i 
zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, 
dyrektywę 2000/13/WE oraz dyrektywę Rady 2001/112/WE).
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Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 47
Artykuł 7 ustępy 1 i 2

W terminie dziewięciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia komitetowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 1 projekt rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

W terminie sześciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia komitetowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 1 projekt rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Jeżeli projekt rozporządzenia jest niezgodny 
z opinią Urzędu, Komisja wyjaśnia 
przyczyny tej rozbieżności.

Jeżeli projekt rozporządzenia jest niezgodny 
z opinią Urzędu, Komisja wyjaśnia 
przyczyny podjęcia takiej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Sześć miesięcy na przedstawienie wniosku w ramach procedury komitologii powinno być 
wystarczające. Przyczyny podjęcia decyzji przez Komisję powinny być wyjaśnione jeżeli 
wniosek w psrawie rozporządzenia odbiega od opinii Urzędu.

Poprawkę złożył Bogusław Sonik

Poprawka 48
Artykuł 7 ustęp 1

W terminie dziewięciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia komitetowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 1 projekt rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

W terminie sześciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia komitetowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 1 projekt rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Or. pl
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Uzasadnienie

Przepisy ustanawiające wspólną procedurę autoryzacji przewidują zbyt długie terminy. Po 
upływie 6 miesięcy, które ma EFSA na wydanie swojej opinii, Komisja następnie proponuje 
termin 9 miesięcy na przedłożenie propozycji zgodnie z procedurą komitologii. Sześć miesięcy 
w tym przypadku powinno wystarczyć.

Poprawkę złożyła Avril Doyle

Poprawka 49
Artykuł 7 ustępy 1 i 2

W terminie dziewięciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia komitetowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 1 projekt rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

W terminie sześciu miesięcy od dnia 
wydania przez Urząd opinii, Komisja 
przedstawia komitetowi, o którym mowa w 
art. 14 ust. 1 projekt rozporządzenia 
dokonującego aktualizacji wykazu 
wspólnotowego, z uwzględnieniem opinii 
Urzędu, właściwych przepisów 
prawodawstwa wspólnotowego i innych 
uzasadnionych czynników użytecznych dla 
podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.

Jeżeli projekt rozporządzenia jest niezgodny 
z opinią Urzędu, Komisja wyjaśnia 
przyczyny tej rozbieżności.

Jeżeli projekt rozporządzenia jest niezgodny 
z opinią Urzędu, Komisja wyjaśnia 
przyczyny tej podjęcia takiej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy ustanawiające wspólną procedurę udzielania zezwoleń przewidują zbyt długie 
terminy.  Po upływie 6 miesięcy, które ma EFSA na wydanie opinii, Komisja następnie 
proponuje termin 9 miesięcy na przedłożenie wniosku zgodnie z procedurą komitologii.  Sześć 
miesięcy w tym przypadku powinno wystarczyć.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 50
Artykuł 7 akapit 2 a (nowy)

Jeżeli Komisja nie zwraca się do Urzędu o 
wydanie opinii, okres, o którym mowa w 
ust. 1 rozpoczyna się w momencie 
przedłożenia ważnego wniosku Komisji.
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Or. de

Uzasadnienie

Termin powinien być jasno określony, nawet w przypadku rejestracji, dla których opinia 
Urzędu nie jest wymagana.

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 51
Artykuł 8 ustęp 1

1. Jeżeli Komisja zwraca się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje 
dotyczące zagadnień związanych z 
zarządzaniem ryzykiem, w porozumieniu z 
wnioskodawcą ustala termin, w jakim można 
dostarczyć wymienione informacje. W takim 
przypadku termin, o którym mowa w art. 7 
może w konsekwencji zostać wydłużony.

1. Jeżeli Komisja zwraca się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje 
dotyczące zagadnień związanych z 
zarządzaniem ryzykiem, w porozumieniu z 
wnioskodawcą ustala termin, w jakim można 
dostarczyć wymienione informacje. W takim 
przypadku Komisja może przedłużyć termin, 
o którym mowa w art. 7 i informuje o tym 
państwa członkowskie.

Or. en

Poprawkę złożyli Carl Schlyter, Bart Staes

Poprawka 52
Artykuł 8 ustęp 2

2. Jeżeli dodatkowe informacje nie zostają 
przekazane w dodatkowym terminie 
wymienionym w ust. 1, Komisja działa w 
oparciu o przekazane wcześniej informacje.

2. Jeżeli dodatkowe informacje nie zostają 
przekazane w dodatkowym terminie 
wymienionym w ust. 1, Komisja przedłuża 
termin przewidziany w art. 7 lub odrzuca 
wniosek.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli wnioskujący nie dostarczą wymaganych danych w stosownym terminie, Komisja 
powinna mieć więcej czasu na dokonanie oceny.
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Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 53
Artykuł 10

Komisja może przedłużyć terminy 
wymienione w art. 5 ust. 1 oraz w art. 7, z 
własnej inicjatywy lub, w danym przypadku, 
jeżeli uzasadnia to charakter dokumentacji 
wniosku, na wniosek Urzędu, nie naruszając 
przepisów art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 1. W tym 
przypadku w razie potrzeby Komisja 
informuje wnioskodawcę o przedłużeniu 
terminu, jak również o powodach 
uzasadniających jego przedłużenie.

Komisja może przedłużyć terminy 
wymienione w art. 5 ust. 1 oraz w art. 7, z 
własnej inicjatywy lub, w danym przypadku, 
jeżeli uzasadnia to charakter dokumentacji 
wniosku, na wniosek Urzędu, nie naruszając 
przepisów art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 1. W tym 
przypadku Komisja informuje 
wnioskodawcę i państwa członkowskie o 
przedłużeniu terminu, jak również o 
powodach uzasadniających jego 
przedłużenie.

Or. en

Uzasadnienie

Wnioskodawca powinien zawsze być informowany o każdym przedłużeniu terminu. Państwa 
członkowskie również powinny być informowane.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 54
Artykuł 10

Komisja może przedłużyć terminy 
wymienione w art. 5 ust. 1 oraz w art. 7, z 
własnej inicjatywy lub, w danym przypadku, 
jeżeli uzasadnia to charakter dokumentacji 
wniosku, na wniosek Urzędu, nie naruszając 
przepisów art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 1. W tym 
przypadku w razie potrzeby Komisja 
informuje wnioskodawcę o przedłużeniu 
terminu, jak również o powodach 
uzasadniających jego przedłużenie.

Komisja może przedłużyć terminy 
wymienione w art. 5 ust. 1 oraz w art. 7, z 
własnej inicjatywy lub, w danym przypadku, 
jeżeli uzasadnia to charakter dokumentacji 
wniosku, na wniosek Urzędu, nie naruszając 
przepisów art. 6 ust. 1 i art. 8 ust. 1. W tym 
przypadku Komisja informuje 
wnioskodawcę o przedłużeniu terminu, jak 
również o powodach uzasadniających jego 
przedłużenie.

Or. de

Uzasadnienie

Wnioskodawca powinien zawsze być informowany o każdym przedłużeniu terminu.  Aby 
umożliwić wnioskodawcom planowanie, trzeba ich informować w odpowiednim czasie o 
każdym przedłużeniu terminu oraz o jego powodach.
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Poprawkę złożył David Martin

Poprawka 55
Artykuł 11

Urząd zapewnia przejrzystość swoich 
działań zgodnie z art. 38 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002. W szczególności 
bezzwłocznie podaje do publicznej
wiadomości swoje opinie. Ponadto Urząd 
podaje do publicznej wiadomości wnioski o 
wydanie opinii oraz informuje o 
przedłużeniu terminów wymienionych w art. 
6 ust. 1.

Urząd zapewnia przejrzystość swoich 
działań zgodnie z art. 38 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002. W szczególności 
bezzwłocznie podaje do publicznej 
wiadomości swoje opinie, wraz ze 
wszystkimi wnioskami i odnośnym 
materiałem. Ponadto Urząd podaje do 
publicznej wiadomości wnioski o wydanie 
opinii oraz informuje o przedłużeniu 
terminów wymienionych w art. 6 ust. 1.

Or. en

Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 56
Artykuł 12 ustęp 3

3. Komisja określa, jakie informacje mogą 
pozostać poufne i informuje o tym 
wnioskodawcę.

3. Komisja określa, jakie informacje mogą 
pozostać poufne i informuje o tym 
wnioskodawcę i państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie również powinny być informowane.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 57
Artykuł 12 ustęp 3

3. Komisja określa, jakie informacje mogą 
pozostać poufne i informuje o tym 
wnioskodawcę.

3. Po konsultacji z wnioskującym Komisja 
określa, jakie informacje mogą pozostać 
poufne i informuje o tym wnioskodawcę.

Or. de
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Uzasadnienie

Wnioskujący powinien mieć prawo do wczesnego otrzymania informacji o decyzji. 
Producenci powinni mieć możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia i opinii w 
sprawie stanowiska Komisji.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 58
Artykuł 12 ustęp 3

3. Komisja określa, jakie informacje mogą 
pozostać poufne i informuje o tym 
wnioskodawcę.

3. Komisja określa wraz z wnioskującym, 
jakie informacje mogą pozostać poufne.

Or. en

Uzasadnienie

Zaangażowanie ze strony wnioskującego oraz współdziałanie z nim w celu określenia, które 
informacje mogą pozostać poufne, jest kluczowym elementem na najwcześniejszym etapie 
procedury. Tylko w ten sposób można zagwarantować poufność informacji, które w 
przeciwnym razie mogą jako całość być potencjalnie szkodliwe dla interesów handlowych 
wnioskującego lub jego interesów w zakresie badań naukowych i rozwoju.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 59
Artykuł 12 ustęp 4

4. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Komisji, wnioskodawcy przysługuje termin 
trzech tygodni na wycofanie swojego 
wniosku, w celu zachowania poufności 
przekazanych informacji. Poufność tych 
informacji zostaje zachowana do chwili 
upływu tego terminu.

4. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Komisji, wnioskodawcy przysługuje termin 
trzech tygodni na wycofanie swojego 
wniosku, w celu zachowania poufności 
przekazanych informacji lub na wniesienie 
odwołania od stanowiska Komisji. Komisji 
przysługuje następnie okres dwóch miesięcy 
na podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie 
odwołania. Poufność tych informacji zostaje 
zachowana do chwili upływu początkowego
terminu trzech tygodni lub, w przypadku 
odwołania, do chwili podjęcia ostatecznej 
decyzji.
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Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu nadanie wnioskującym prawa do odwołania od decyzji Komisji 
dotyczących poufności informacji.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 60
Artykuł 12 ustęp 6

6. Jeżeli wnioskodawca wycofuje lub 
wycofał swój wniosek, Urząd, Komisja i 
państwa członkowskie przestrzegają 
poufnego charakteru informacji 
handlowych i przemysłowych, w tym w 
zakresie badań i rozwoju, włącznie z 
informacjami, których poufny charakter 
jest przedmiotem rozbieżności stanowisk 
między Komisją a wnioskodawcą.

6. Jeżeli wnioskodawca wycofuje lub 
wycofał swój wniosek, Urząd, Komisja i 
państwa członkowskie przestrzegają 
poufnego charakteru wszystkich informacji 
udzielonych we wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapobiec potencjalnie szkodliwym skutkom dla interesów handlowych wnioskującego lub 
jego interesów w zakresie badań naukowych i rozwoju, niezbędne jest zapewnienie ochrony 
interesów wnioskującego poprzez zachowanie poufnego charakteru wszystkich informacji w 
pełnej konfiguracji zawartych we wniosku.

Poprawkę złożył Horst Schnellhardt

Poprawka 61
Artykuł 12 ustęp 6 a (nowy)

6a. Dane naukowe i inne informacje 
dostarczane przez wnioskujących nie mogą 
być wykorzystane na korzyść kolejnego 
wnioskującego przez okres dziesięciu lat od 
daty wydania zezwolenia, chyba że kolejny 
wnioskujący ustalił z poprzednim 
wnioskującym, że takie dane i informacje 
mogą zostać wykorzystane, a koszty są 
ponoszone odpowiednio, w przypadku gdy:
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a) dane naukowe i inne informacje były 
zastrzeżone przez poprzedniego 
wnioskującego w chwili składania 
poprzedniego wniosku; oraz
b) poprzedni wnioskujący posiadał 
wyłączne prawa odnoszenia się do 
zastrzeżonych danych w chwili składania 
poprzedniego wniosku; oraz
c) dodatek do żywności nie mógł uzyskać 
zezwolenia bez przedłożenia zastrzeżonych 
danych przez poprzedniego wnioskującego.

Or. de

Uzasadnienie

Włączenie danej substancji do wykazu wspólnotowego wymaga szeroko zakrojonych badań 
toksykologicznych. Zrozumiałe jest, że odpowiedzialni wytwórcy, którzy przeprowadzają takie 
badania, w istotnym stopniu angażując się finansowo w ten proces, chcieliby czerpać, 
przynajmniej przez pewien okres czasu, korzyści wynikające z uzyskania zezwolenia.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 62
Artykuł 12 ustęp 7 a (nowy)

7a. Dane naukowe i inne informacje 
dostarczane przez wnioskujących nie mogą 
być wykorzystane na korzyść kolejnego 
wnioskującego przez okres dziesięciu lat od 
daty wydania zezwolenia, chyba że kolejny 
wnioskujący ustalił z poprzednim 
wnioskującym, że takie dane i informacje 
mogą zostać wykorzystane, a koszty są 
ponoszone odpowiednio, w przypadku gdy:
a) dane naukowe i inne informacje były 
zastrzeżone przez poprzedniego 
wnioskującego w chwili składania 
poprzedniego wniosku; oraz
b) poprzedni wnioskujący posiadał 
wyłączne prawa odnoszenia się do 
zastrzeżonych danych w chwili składania 
poprzedniego wniosku; oraz
c) dodatek do żywności nie mógł uzyskać 
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zezwolenia bez przedłożenia zastrzeżonych 
danych przez poprzedniego wnioskującego.

Or. en

Uzasadnienie

1. W celu pobudzenia badań i rozwoju w przemyśle dodatków do żywności należy chronić 
zastrzeżone dane uzyskane dzięki inwestycjom dokonanych przez innowatorów podczas 
gromadzenia informacji i danych dla poparcia wniosku na mocy niniejszego rozporządzenia. 
Ochrona powinna jednak być ograniczona w czasie, aby uniknąć niepotrzebnego powielania 
badań, powtarzania testów na zwierzętach oraz ograniczenia konkurencji. 
2. Okres 10 lat w celu ochrony zastrzeżonych danych byłby spójny z innym aktem prawnym 
UE w sprawie bezpieczeństwa żywności, 1829/2003 (enetycznie zmodyfikowana żywność i 
pasza), gdzie art. 31 stanowi, że „Dane naukowe i pozostałe informacje zawarte w dossier 
wnioskodawcy (...) nie mogą być wykorzystane na korzyść innego wnioskodawcy w terminie 
10 lat od daty wydania zezwolenia, o ile inny wnioskodawca nie uzgodnił z posiadaczem 
zezwolenia, iż takie dane i informacje mogą być wykorzystane.” 


