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21.10.2015 A8-0046/92 

Poprawka  92 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Witaminy, składniki mineralne i inne 

substancje przeznaczone do stosowania w 

suplementach żywnościowych lub do 

dodawania do żywności, w tym preparaty 

do początkowego żywienia niemowląt, 

preparaty do dalszego żywienia 

niemowląt, produkty zbożowe 

przetworzone, żywność dla niemowląt i 

małych dzieci, żywność specjalnego 

przeznaczenia medycznego oraz środki 

spożywcze zastępujące całodzienną dietę, 

do kontroli masy ciała – podlegają 

przepisom przewidzianym w dyrektywie 

2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady
17

, w rozporządzeniu (WE) nr 

1925/2006 Parlamentu Europejskiego i 

Rady
18

 oraz w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013
19

. 

Substancje te powinny być także oceniane 

zgodnie z przepisami ustanowionymi w 

niniejszym rozporządzeniu, jeżeli wchodzą 

w zakres definicji nowej żywności 

określonej w niniejszym rozporządzeniu. 

(8) Witaminy, składniki mineralne i inne 

substancje przeznaczone do stosowania w 

suplementach żywnościowych lub do 

dodawania do żywności, a także środki 

spożywcze zastępujące całodzienną dietę, 

do kontroli masy ciała podlegają przepisom 

przewidzianym w dyrektywie 2002/46/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady
17

, w 

rozporządzeniu (WE) nr 1925/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady
18

 oraz w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 609/2013
19

. Substancje te 

powinny być także oceniane zgodnie z 

przepisami ustanowionymi w niniejszym 

rozporządzeniu, jeżeli wchodzą w zakres 

definicji nowej żywności określonej w 

niniejszym rozporządzeniu. Preparaty do 

początkowego żywienia niemowląt, 

preparaty do dalszego żywienia 

niemowląt, produkty zbożowe 

przetworzone, żywność dla niemowląt i 

małych dzieci, żywność specjalnego 

przeznaczenia medycznego powinny być 

przedmiotem przepisów specjalnych ze 

względu na szczególną wrażliwość tych 

konsumentów. 

  

__________________ __________________ 

17
 Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 

17
 Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 
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2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

państw członkowskich odnoszących się do 

suplementów żywnościowych (Dz.U. L 

183 z 12.7.2002, s. 51). 

2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

państw członkowskich odnoszących się do 

suplementów żywnościowych (Dz.U. L 

183 z 12.7.2002, s. 51). 

18
 Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 

grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do 

żywności witamin i składników 

mineralnych oraz niektórych innych 

substancji (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 

26). 

18
 Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 

grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do 

żywności witamin i składników 

mineralnych oraz niektórych innych 

substancji (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 

26). 

19
 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z 

dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 

żywności przeznaczonej dla niemowląt i 

małych dzieci oraz żywności specjalnego 

przeznaczenia medycznego i środków 

spożywczych zastępujących całodzienną 

dietę, do kontroli masy ciała oraz 

uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, 

dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 

2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 

(Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35). 

19
 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z 

dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie 

żywności przeznaczonej dla niemowląt i 

małych dzieci oraz żywności specjalnego 

przeznaczenia medycznego i środków 

spożywczych zastępujących całodzienną 

dietę, do kontroli masy ciała oraz 

uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, 

dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 

2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji 

(WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 

(Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35). 

Or. fr 

Uzasadnienie 

Szczególna wrażliwość niemowląt, małych dzieci i chorych uzasadnia wprowadzenie 

dostosowanych i różniących się od przedstawionego tekstu uregulowań. 
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21.10.2015 A8-0046/93 

Poprawka  93 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 

się przepisy dotyczące wprowadzania 

nowej żywności na rynek w Unii, aby 

zapewnić skuteczne funkcjonowanie 

rynku wewnętrznego, a jednocześnie 

zagwarantować wysoki poziom ochrony 

zdrowia ludzkiego i interesów 

konsumentów. 

1. W niniejszym rozporządzeniu ustanawia 

się przepisy dotyczące wprowadzania 

nowej żywności na rynek w Unii, aby 

zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia 

ludzi, zwierząt i ochronę interesów 

konsumentów. Rozporządzenie ma 

jednakowo zastosowanie do produktów 

przeznaczonych do spożycia przez ludzi, 

jak i zwierzęta, zarówno zwierzęta 

użytkowe, jak i domowe. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/94 

Poprawka  94 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 

zakaz wprowadzania do obrotu 

nanomateriałów przeznaczonych do 

spożycia przez ludzi oraz zwierzęta, a także 

zakaz wprowadzania do obrotu żywności 

zawierającej nanomaneriały
1a

. 

 __________________ 

 1a
 Zakaz stosowanie nanomateriałów w 

produkcji żywności obowiązuje w całym 

tekście. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/95 

Poprawka  95 

Sylvie Goddyn 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) dodatkowe szczególne wymogi 

dotyczące etykietowania, które mają na 

celu poinformowanie konsumenta 

końcowego o wszelkich szczególnych 

cechach lub właściwościach żywności, 

takich jak skład, wartość odżywcza lub 

skutki odżywcze i zamierzone 

przeznaczenie żywności, które to cechy lub 

właściwości sprawiają, że nowa żywność 

nie jest już równoważna istniejącej 

żywności, lub też poinformowanie 

konsumenta o skutkach dla zdrowia 

określonych grup ludności; 

c) dodatkowe szczególne wymogi 

dotyczące etykietowania, które mają na 

celu poinformowanie konsumenta 

końcowego o wszelkich szczególnych 

cechach lub właściwościach żywności, 

takich jak skład, zwłaszcza o obecności 

nanomateriałów w składzie, o której 

informuje się za pośrednictwem 

sformułowania „zawiera nanomateriały”, 
wartość odżywcza lub skutki odżywcze i 

zamierzone przeznaczenie żywności, które 

to cechy lub właściwości sprawiają, że 

nowa żywność nie jest już równoważna 

istniejącej żywności, lub też 

poinformowanie konsumenta o skutkach 

dla zdrowia określonych grup ludności; 

 

Or. fr 

 

 


