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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb technicznych, 
że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, korekta 
elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącej ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie 
dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2066/0143(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2006)0423)1,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0258/2006),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie podstawy prawnej wniosku,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2007),

1. zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
xxx

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 i art. 175,

Uzasadnienie

To, co człowiek spożywa, nie pozostaje w organizmie, ale jest wydalane do środowiska 
naturalnego i staje się częścią cyklu naturalnego. Nawet jeżeli substancja nie niesie żadnego 

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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ryzyka dla zdrowia osoby spożywającej produkt zawierający tę substancję, na późniejszym 
etapie mogą istnieć negatywne skutki dla środowiska i zdrowia publicznego, co należy 
uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o udzielaniu zezwoleń.

Poprawka 2
Punkt 2 preambuły

(2) W ramach realizacji polityk 
wspólnotowych należy zapewnić wysoki 
poziom ochrony życia i zdrowia ludzkiego.

(2)W ramach realizacji polityk 
wspólnotowych należy zapewnić wysoki 
poziom ochrony życia i zdrowia ludzkiego 
oraz środowiska.

Poprawka 3
Punkt 4 preambuły

(4) Rozporządzenie (WE) nr XXX/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. 
w sprawie dodatków do żywności, 
rozporządzenie (WE) nr YYY/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. 
w sprawie enzymów spożywczych oraz 
rozporządzenie (WE) nr ZZZ/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. 
w sprawie środków aromatyzujących i 
niektórych składników żywności o 
własnościach aromatyzujących ustanawiają 
zharmonizowane kryteria i wymagania 
dotyczące oceny i wydawania zezwoleń na 
stosowanie tych substancji.

(4) Rozporządzenie (WE) nr XXX/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. 
w sprawie dodatków do żywności, 
rozporządzenie (WE) nr YYY/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. 
w sprawie enzymów spożywczych oraz 
rozporządzenie (WE) nr ZZZ/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia r. 
w sprawie środków aromatyzujących i 
niektórych składników żywności o 
własnościach aromatyzujących ustanawiają 
zharmonizowane kryteria i wymagania 
dotyczące oceny i wydawania zezwoleń na 
stosowanie tych substancji.

Uzasadnienie

Nie jest pewne, że te kryteria powinny być dokładnie takie same dla różnych substancji. Jeden 
z powodów, dla których stanowią one przedmiot trzech różnych rozporządzeń wynika z 
konieczności uwzględnienia różnic pomiędzy nimi. 

Poprawka 4
Punkt 5 a preambuły (nowy)

(5a) Przejrzystość w produkcji i obrocie 
żywnością ma podstawowe znaczenie do 
osiągnięcia zaufania konsumenta.
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Uzasadnienie

Przejrzystość jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia zaufania konsumentów do 
sposobu, w jaki UE zajmuje się kwestiami związanymi z żywnością.

Poprawka 5
Punkt 7 a preambuły (nowy)

(7a) Kryteria określone w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie stosowania dodatków do 
żywności, enzymów spożywczych i 
środków aromatyzujących w produktach 
spożywczych powinny także być 
przestrzegane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Jest to oczywiste, choć wymóg ten jest niezbyt jasno określony we wniosku Komisji.

Poprawka 6
Punkt 11 preambuły

(11) Aby zarówno podmioty gospodarcze 
danych sektorów jak i społeczeństwo były 
poinformowane o obowiązujących 
zezwoleniach, dozwolone substancje 
powinny być umieszczane w 
sporządzonym, prowadzonym i 
publikowanym przez Komisję wykazie 
wspólnotowym.

(11) Aby zarówno podmioty gospodarcze 
danych sektorów jak i społeczeństwo były 
poinformowane o obowiązujących 
zezwoleniach, dozwolone substancje 
powinny być umieszczane w 
sporządzonym, prowadzonym i 
publikowanym przez Komisję wykazie 
wspólnotowym.

Uzasadnienie

Konsumenci i przemysł muszą być zapewnieni, że substancje i zastosowania nie zawarte w 
wykazie Wspólnoty nie są dozwolone.

Poprawka 7
Punkt 13 preambuły

(13) Jednolita procedura wydawania 
zezwoleń na stosowanie substancji 
powinna spełniać wymagania 

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

przejrzystości i informowania 
społeczeństwa, jednocześnie gwarantując 
wnioskodawcy prawo do zachowania 
poufności niektórych informacji.

Poprawka 8
Punkt 18 a preambuły (nowy)

(18a) W szczególności, Komisja musi być 
upoważniona do uaktualniania i 
modyfikowania wspólnotowej listy 
dodatków do żywności, enzymów 
spożywczych i środków aromatyzujących 
do żywności ustalonej niniejszym 
rozporządzeniem. Ponieważ te środki mają 
ogólny cel i są przewidziane w celu 
zmiany, skreślenia lub uzupełnienia nie 
kluczowych elementów niniejszego 
rozporządzenia, powinny zostać przyjęte 
zgodnie z procedurą regulacyjno-
kontrolną przewidzianą w art.5a decyzji 
1999/468/WE.

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 9
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 Wspólnocie.

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 żywności we 
Wspólnocie.
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Uzasadnienie

Podstawowym celem niniejszego rozporządzenia jest przyczynianie się do swobodnego 
przepływu żywności w obrębie Wspólnoty.

Poprawka 10
Artykuł 2 ustęp 2

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

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 
„wykazem wspólnotowym”).  Wykaz 
wspólnotowy jest aktualizowany przez 
Komisję zgodnie procedurą określoną w 
art. 14 ust. 2a. Zostaje on opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 11
Artykuł 3 ustęp 4 akapit 2

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 publikuje 
swoją decyzję i powiadamia w razie 
potrzeby bezpośrednio wnioskodawcę, 
wskazując w swoim piśmie powody, dla 
których uznaje, że aktualizacja jest 
nieuzasadniona.

Uzasadnienie

Decyzje o niepodejmowaniu decyzji także muszą być podane do wiadomości publicznej. 
Przejrzystość jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia zaufania konsumentów do 
sposobu, w jaki UE zajmuje się kwestiami związanymi z żywnością.
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Poprawka 12
Artykuł 3 ustęp 3a (nowy)

Wszelkie zezwolenia na stosowanie 
dodatków do żywności, enzymów 
spożywczych i środków aromatyzujących 
do żywności są poddawane regularnym 
rewizjom. 

Uzasadnienie

Ważne jest, aby stosowanie substancji do żywności było zgodne z ostatnimi badaniami 
naukowymi. Ponadto dla niektórych grup konsumentów ważne jest, aby substancje, które nie 
są stosowane jak również zastosowania, które nie są już aktualne były usuwane z wykazu.

Poprawka 13
Artykuł 4 ustęp 1 akapit 2

Komisja udostępnia wniosek państwom 
członkowskim.

Komisja udostępnia wniosek państwom 
członkowskim i publikuje go.

Uzasadnienie

Przejrzystość jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia zaufania konsumentów do 
sposobu, w jaki UE zajmuje się sprawami związanymi z żywnością.

Poprawka 14
Artykuł 4 ustęp 2

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 podaje ten fakt do 
wiadomości publicznej oraz, w razie 
potrzeby, zwraca się do Urzędu o wydanie 
opinii.

Uzasadnienie

Przejrzystość jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia zaufania konsumentów do 
sposobu, w jaki UE zajmuje się sprawami związanymi z żywnością.
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Poprawka 15
Artykuł 5 ustęp 1

1. Urząd wydaje opinię w terminie sześciu
miesięcy od dnia otrzymania ważnego 
wniosku.

1. Urząd wydaje opinię w terminie 
dziewięciu miesięcy od dnia otrzymania 
ważnego wniosku.

Uzasadnienie

Uwzględniając zasoby, jakimi dysponuje EFSA i jakość standardów wymaganych od opinii 
EFSA, okres zaproponowany przez Komisję nie jest wystarczający. 

Poprawka 16
Artykuł 5 ustęp 2

2. Urząd przekazuje swoją opinię Komisji i 
państwom członkowskim oraz, w razie 
potrzeby, wnioskodawcy.

2. Urząd przekazuje swoją opinię Komisji i 
państwom członkowskim oraz, w razie 
potrzeby, wnioskodawcy. Opinia zostaje 
także podana do wiadomości publicznej.

Uzasadnienie

Wnioskodawca musi ZAWSZE być poinformowany, a opinia EFSA podana do wiadomości 
publicznej.

Poprawka 17
Artykuł 6 ustęp 3

3. Jeżeli wnioskodawca przedkłada 
dodatkowe informacje ze swojej własnej 
inicjatywy, przekazuje je Urzędowi i 
Komisji. W tym przypadku Urząd wydaje 
opinię w pierwotnym terminie.

3. Jeżeli wnioskodawca przedkłada 
dodatkowe informacje ze swojej własnej 
inicjatywy, przekazuje je Urzędowi i 
Komisji.  W tym przypadku Urząd wydaje 
opinię w pierwotnym terminie, chyba że 
istnieją specjalne powody do przedłużenia 
tego terminu.

Uzasadnienie

Nie można zachęcać wnioskodawcy do składania dodatkowych informacji po terminie. Bez 
dodania tego, tekst miałby niestety charakter negatywnej zachęty.
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Poprawka 18
Artykuł 7 akapit 1 a (nowy)

Komisja uzasadnia swój wniosek i 
przedstawia względy, dla których podjęła 
decyzję.

Uzasadnienie

Przejrzystość jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia zaufania konsumentów do 
sposobu, w jaki UE zajmuje się sprawami związanymi z żywnością. Komisja powinna być w 
stanie wytłumaczyć bez trudności względy, dla których podjęła decyzję. Przejrzyste 
wytłumaczenie byłoby z korzyścią dla konsumentów, przemysłu i władz państw członkowskich.

Poprawka 19
Artykuł 7 akapit 2

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

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

Uzasadnienie

Przejrzystość jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia zaufania konsumentów do 
sposobu w jaki UE zajmuje się sprawami związanymi z żywnością. Komisja powinna być w 
stanie wytłumaczyć bez trudności względy, dla których podjęła decyzję. Przejrzyste 
wytłumaczenie byłoby z korzyścią dla konsumentów, przemysłu i władz państw członkowskich.

Poprawka 20
Artykuł 7 akapit 3

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

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

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.

Poprawka 21
Artykuł 7 akapit 3 a (nowy)
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3a) Jeżeli końcowa decyzja odbiega od 
oryginalnego wniosku Komisji 
przedstawionego Komitetowi, Komisja 
wyjaśnia tego powody.

Uzasadnienie

Przejrzystość jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia zaufania konsumentów do 
sposobu, w jaki UE zajmuje się sprawami związanymi z żywnością. Komisja powinna być w 
stanie wytłumaczyć bez trudności względy, dla których podjęła decyzję. Przejrzyste 
wytłumaczenie byłoby z korzyścią dla konsumentów, przemysłu i władz państw członkowskich.

Poprawka 22
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 w razie 
potrzeby Komisja informuje 
wnioskodawcę o przedłużeniu terminu, jak 
również o powodach uzasadniających jego 
przedłużenie.

Uzasadnienie

Wnioskodawca musi zawsze być poinformowany.

Poprawka 23
Artykuł 11 ustęp 1 a (nowy)

Komisja zapewni przejrzystość procedury 
wydawania zezwoleń poprzez 
upublicznienie wszystkich wniosków oraz 
umożliwiając dostęp do wszelkich 
ważnych materiałów w tej sprawie.

Uzasadnienie

Przejrzystość jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia zaufania konsumentów do 
sposobu, w jaki UE zajmuje się sprawami związanymi z żywnością.
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Poprawka 24
Artykuł 12 ustęp 1 akapit 1

Spośród informacji przekazanych przez 
wnioskodawcę, jako poufne mogą być 
traktowane te, których ujawnienie może w 
istotny sposób zaszkodzić jego pozycji 
konkurencyjnej.

Spośród informacji przekazanych przez 
wnioskodawcę, jako poufne mogą być 
traktowane jedynie te, których ujawnienie 
może w istotny sposób zaszkodzić jego 
pozycji konkurencyjnej.

Uzasadnienie

Przejrzystość jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia zaufania konsumentów do 
sposobu, w jaki UE zajmuje się sprawami związanymi z żywnością.  Czasami mogą jednak 
istnieć podstawy, aby traktować informacje poufnie.

Poprawka 25
Artykuł 12 ustęp 1 akapit 2

W żadnym wypadku za poufne nie uznaje 
się następujących informacji:

W żadnym wypadku za poufne nie uznaje 
się nigdy następujących informacji:

Uzasadnienie

Przejrzystość jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia zaufania konsumentów do 
sposobu, w jaki UE zajmuje się sprawami związanymi z żywnością.  Czasami mogą jednak 
istnieć podstawy, aby traktować informacje poufnie.

Poprawka 26
Artykuł 14 ustęp 2 a (nowy)

2a. Jeżeli dokonuje się odniesień do 
niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 
5a ust.1 i 4 oraz art. 7 decyzji 
1999/468/WE, uwzględniając przepisy jej 
art. 8

Uzasadnienie

Poprawka konieczna w celu ujednolicenia tekstu z przepisami nowej decyzji w sprawie 
komitologii.
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UZASADNIENIE

Aspekty środowiskowe
Zgodnie z procesem z Cardiff, aspekty środowiskowe muszą być włączone do wszystkich 
przepisów UE. 

Jest to w szczególności ważne w niniejszych przepisach, ponieważ, to co człowiek spożywa, 
nie pozostaje w organizmie, ale jest wydalane do środowiska naturalnego i staje się częścią 
naturalnego cyklu. W związku z tym należy uwzględnić negatywne skutki dla środowiska 
przy udzielaniu zezwoleń.  Dlatego też podstawą niniejszego rozporządzenia powinien być 
także art. 175 Traktatu WE.

Przejrzystość
Przejrzystość jest podstawowym czynnikiem dla zapewnienia zaufania konsumentów do 
sposobu, w jaki Unia Europejska zajmuje się kwestiami związanymi z bezpieczeństwem 
żywności.  Dlatego też Komisja musi zapewnić przejrzystość procedury wydawania zezwoleń 
poprzez upublicznianie wszystkich wniosków i udostępnianie społeczeństwu wszelkich 
ważnych informacji w tej kwestii.   Producenci wnioskujący o zezwolenia muszą zawsze być 
informowani bezpośrednio o kwestiach związanych z ich wnioskami. 

Komisja musi być w stanie wyjaśnić bez trudności względy, dla których podjęła swoje 
decyzje.  Przejrzyste wyjaśnienie tego typu byłoby korzystne dla konsumentów, przemysłu i 
władz państw członkowskich.  Dlatego też Komisja musi zawsze upubliczniać propozycje 
swoich decyzji, uzasadniać propozycje i przedstawiać podstawy swoich decyzji.  Decyzje o 
niepodejmowaniu decyzji także muszą być publikowane. 

Jeżeli przyjęte rozporządzenie odbiega od oryginalnego wniosku Komisji przedstawionego 
Komitetowi ds. Łańcucha Żywieniowego i Zdrowia Zwierząt, Komisja musi także uzasadnić 
podstawy swojej ostatecznej decyzji. 

Bezpieczeństwo żywności
Mając na uwadze zasoby, jakimi dysponuje EFSA oraz jakość standardów wymaganych od 
opinii EFSA, termin sześć miesięcy zaproponowany przez Komisję nie jest rozsądnym 
okresem na wystawienie opinii w sprawie wniosku.  W związku z tym, uwzględniając 
bezpieczeństwo żywności proponuje się przedłużenie tego okresu, tak aby EFSA miała 
dziewięć miesięcy na przedstawienie opinii. 

Ważne jest, aby stosowanie substancji w żywności było zgodne z ostatnimi badaniami 
naukowymi.  Ponadto dla pewnych grup konsumentów ważne jest, aby substancje i 
zastosowania, które nie są już aktualne zostały usunięte z wykazu.  W związku z tym wszelkie 
zezwolenia na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków 
aromatyzujących do żywności musi być regularnie poddawane rewizji.

Nowa procedura komitologii
Część poprawek do wniosku Komisji została zaproponowana w związku z nową procedurą 
komitologii.
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