
Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.
ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd

ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 31 z dnia 1 lutego 2002 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 06, str. 463)

1) W całym tekście z odpowiednim dostosowaniem formy gramatycznej:

zamiast: „łańcuch pokarmowy”,

powinno być: „łańcuch żywnościowy”.

2) Strona 470, art. 3 pkt 13:

zamiast: „13. „informowanie o ryzyku”, oznacza interaktywną wymianę informacji i opinii podczas procesu
analizy ryzyka, dotycząca zagrożeń i ryzyka, czynników związanych z ryzykiem
i postrzeganiem ryzyka, między oceniającymi ryzyko, zarządzającymi ryzykiem, konsumentami,
przedsiębiorstwami żywnościowymi i paszowymi, środowiskiem naukowym i innymi zaintere-
sowanymi stronami, z uwzględnieniem wyjaśnienia wniosków z oceny ryzyka i powodów
decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem;”,

powinno być: „13. »informowanie o ryzyku« oznacza interaktywną wymianę informacji i opinii podczas procesu
analizy ryzyka, dotycząca zagrożeń i ryzyka, czynników związanych z ryzykiem
i postrzeganiem ryzyka, między oceniającymi ryzyko, zarządzającymi ryzykiem, konsumentami,
przedsiębiorstwami paszowymi i spożywczymi, środowiskiem naukowym i innymi zaintereso-
wanymi stronami, z uwzględnieniem wyjaśnienia wniosków z oceny ryzyka i powodów decyzji
w zakresie zarządzania ryzykiem;”.

3) Strona 470, art. 3 pkt 15:

zamiast: „15. „możliwość monitorowania”, oznacza możliwość kontrolowania przemieszczania się żywności,
paszy, zwierzęcia hodowlanego lub substancji przeznaczonej do dodania lub, która może być
dodana do żywności lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji;”,

powinno być: „15. »możliwość śledzenia« oznacza możliwość kontrolowania przemieszczania się żywności, paszy,
zwierzęcia hodowlanego lub substancji przeznaczonej do dodania, lub która może być dodana
do żywności lub paszy na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji;”.

4) Strona 470, art. 3 pkt 18:

zamiast: „18. »konsument finalny« oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wyko-
rzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa sektora żywnościowego.”,

powinno być: „18. »konsument finalny« oznacza ostatecznego konsumenta środka spożywczego, który nie wyko-
rzystuje żywności w ramach działalności przedsiębiorstwa spożywczego.”.

5) Strona 473, art. 17 ust. 2 akapit pierwszy:

zamiast: „Państwa Członkowskie wprowadzają w życie prawo żywnościowe oraz monitorują i kontrolują
przestrzeganie przez podmioty działające na rynku spożywczym odpowiednich wymogów prawa
żywnościowego na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.”,

powinno być: „Państwa członkowskie wprowadzają w życie prawo żywnościowe oraz monitorują i kontrolują
przestrzeganie przez podmioty działające na rynku spożywczym i pasz odpowiednich wymogów
prawa żywnościowego na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.”.

6) Strona 473, art. 18, nagłówek:

zamiast: „Monitorowanie”,

powinno być: „Możliwość śledzenia”.

7) Strona 473, art. 18 ust. 1:

zamiast: „Należy zapewnić możliwość monitorowania żywności, pasz, zwierząt hodowlanych oraz wszelkich
substancji przeznaczonych do dodania do żywności lub pasz, bądź które można do nich dodać na
wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.”,

powinno być: „Należy zapewnić możliwość śledzenia żywności, pasz, zwierząt hodowlanych oraz wszelkich
substancji przeznaczonych do dodania do żywności lub pasz, bądź które można do nich dodać
na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji.”.
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8) Strona 473, art. 18 ust. 4:

zamiast: „4. Żywność lub pasze wprowadzane na rynek lub, które mogą być wprowadzone na ten rynek
we Wspólnocie, powinny być stosownie etykietowane lub oznakowane w celu ułatwienia ich moni-
torowania, za pomocą stosownej dokumentacji lub informacji, zgodnie z odnośnymi wymogami lub
bardziej szczegółowymi przepisami.”,

powinno być: „4. Żywność lub pasze wprowadzane na rynek lub, które mogą być wprowadzone na ten rynek
we Wspólnocie, powinny być stosownie etykietowane lub oznakowane w celu ułatwienia możliwości
ich śledzenia, za pomocą stosownej dokumentacji lub informacji, zgodnie z odnośnymi wymogami
lub bardziej szczegółowymi przepisami.”.

9) Strona 474, art. 19 ust. 2:

zamiast: „2. Podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za handel detaliczny lub działalność
związaną z dystrybucją, nie dotyczącą pakowania, etykietowania, bezpieczeństwa lub nienaruszalności
żywności, rozpocznie w granicach swojej działalności postępowanie mające na celu wycofanie
z rynku produktów niezgodnych z wymogami w zakresie bezpieczeństwa żywności i będzie współ-
działał w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności przekazując stosowne informacje konieczne do
monitorowania żywności, uczestnicząc w działaniach podejmowanych przez producentów, przet-
wórców, wytwórców i/lub właściwe władze.”,

powinno być: „2. Podmiot działający na rynku spożywczym odpowiedzialny za handel detaliczny lub działalność
związaną z dystrybucją, nie dotyczącą pakowania, etykietowania, bezpieczeństwa lub nienaruszalności
żywności, rozpocznie w granicach swojej działalności postępowanie mające na celu wycofanie
z rynku produktów niezgodnych z wymogami w zakresie bezpieczeństwa żywności i będzie współ-
działał w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności przekazując stosowne informacje konieczne do
śledzenia żywności, uczestnicząc w działaniach podejmowanych przez producentów, przetwórców,
wytwórców i/lub właściwe władze.”.

10) Strona 474, art. 19 ust. 3 zdanie drugie:

zamiast: „Podmioty te informują właściwe władze o działaniach podjętych w celu zapobiegnięcia ryzyka dla
finalnego odbiorcy i nie powinni uniemożliwiać lub zniechęcać nikogo od współpracy, zgodnie
z prawem krajowym i praktyką prawną, z właściwymi władzami, jeżeli działania takie mogą zapo-
biec, zmniejszyć lub zlikwidować ryzyko związane z tą żywnością.”,

powinno być: „Podmioty te informują właściwe władze o działaniach podjętych w celu zapobiegnięcia ryzyka dla
konsumenta finalnego i nie powinni uniemożliwiać lub zniechęcać nikogo od współpracy, zgodnie
z prawem krajowym i praktyką prawną, z właściwymi władzami, jeżeli działania takie mogą zapo-
biec, zmniejszyć lub zlikwidować ryzyko związane z tą żywnością.”.

11) Strona 474, art. 20 ust. 2:

zamiast: „2. Podmiot działający na rynku pasz odpowiedzialny za handel detaliczny lub dystrybucję, które
nie dotyczą pakowania, etykietowania, bezpieczeństwa lub nienaruszalności paszy, rozpocznie
w granicach swojej działalności postępowanie mające na celu wycofanie z rynku produktów niezgod-
nych z wymogami w zakresie bezpieczeństwa pasz i będzie uczestniczyć w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa żywności przekazując stosowne informacje konieczne do monitorowania paszy, biorąc udział
w działaniach podejmowanych przez producentów, przetwórców, wytwórców i/lub właściwe
władze.”,

powinno być: „2. Podmiot działający na rynku pasz odpowiedzialny za handel detaliczny lub dystrybucję, które
nie dotyczą pakowania, etykietowania, bezpieczeństwa lub nienaruszalności paszy, rozpocznie
w granicach swojej działalności postępowanie mające na celu wycofanie z rynku produktów niezgod-
nych z wymogami w zakresie bezpieczeństwa pasz i będzie uczestniczyć w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa żywności przekazując stosowne informacje konieczne do śledzenia paszy, biorąc udział
w działaniach podejmowanych przez producentów, przetwórców, wytwórców i/lub właściwe
władze.”.

12) Strona 474, art. 22 ust. 2, dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Zapewnia on niezależną informację we wszystkich kwestiach w ramach tych dziedzin i informuje o ryzyku.”.

13) Strona 475, art. 22 ust. 8:

zamiast: „Urząd, Komisja i Państwa Członkowskie powinny współpracować w celu wspierania skutecznego
współdziałania między funkcjami oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i wymianą informacji
o ryzyku.”,

powinno być: „Urząd, Komisja i państwa członkowskie powinny współpracować w celu wspierania skutecznego
współdziałania między funkcjami oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i informowania o ryzyku.”.
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