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21.10.2015 A8-0046/96 

Poprawka  96 

Pavel Poc 

w imieniu grupy S&D 

Lynn Boylan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Żywność pochodząca od klonów 

zwierząt jest regulowana rozporządzeniem 

(WE) nr 258/97. Istotne znaczenie ma to, 

by w okresie przejściowym po upływie 

terminu obowiązywania rozporządzenia 

(WE) nr 258/97 nie pojawiły się 

niejasności prawne co do wprowadzania 

na rynek żywności pochodzącej od klonów 

zwierząt i/lub ich potomstwa. Dlatego do 

momentu wejścia w życie prawodawstwa 

dotyczącego żywności pochodzącej od 

klonów zwierząt i/lub ich potomstwa 

żywność ta powinna wchodzić w zakres 

niniejszego rozporządzenia jako żywność 

pochodząca od zwierząt uzyskanych drogą 

nietradycyjnych metod hodowlanych i ich 

potomstwa. Żywność ta powinna być 

odpowiednio oznakowana dla konsumenta 

końcowego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami Unii. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Poprawka  97 

Pavel Poc 

w imieniu grupy S&D 

Lynn Boylan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 19 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(19) Należy wydawać zezwolenia na nową 

żywność poprzez aktualizację unijnego 

wykazu z zastrzeżeniem kryteriów i 

procedur określonych w niniejszym 

rozporządzeniu. Należy wdrożyć 

procedurę, która jest skuteczna, 

ograniczona w czasie i przejrzysta. W 

odniesieniu do tradycyjnej żywności z 

państw trzecich o historii bezpiecznego 

stosowania żywności należy zapewnić 

szybszą i uproszczoną procedurę 
aktualizacji unijnego wykazu w przypadku 

braku uzasadnionych zastrzeżeń 

dotyczących bezpieczeństwa. Aktualizacja 

unijnego wykazu wiąże się ze stosowaniem 

kryteriów określonych w niniejszym 

rozporządzeniu, w związku z czym należy 

przyznać Komisji uprawnienia 

wykonawcze w tym zakresie. 

(19) Należy wydawać zezwolenia na nową 

żywność poprzez aktualizację unijnego 

wykazu z zastrzeżeniem kryteriów i 

procedur określonych w niniejszym 

rozporządzeniu. Należy wdrożyć 

procedurę, która jest skuteczna, 

ograniczona w czasie i przejrzysta. W 

odniesieniu do tradycyjnej żywności z 

państw trzecich o historii bezpiecznego 

stosowania wnioskodawca powinien mieć 

możliwość wyboru szybszej i uproszczonej 

procedury aktualizacji unijnego wykazu w 

przypadku braku należycie uzasadnionych 

zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. 

Należy zatem przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów 

delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w 

celu aktualizacji tego wykazu. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Poprawka  98 

Pavel Poc 

w imieniu grupy S&D 

Lynn Boylan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Jeżeli chodzi o ewentualne 

wykorzystanie nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych, EFSA uznał w 

opinii z dnia 6 kwietnia 2011 r.
21

 w 

sprawie wskazówek dotyczących oceny 

ryzyka stosowania nanonauki i 

nanotechnologii w łańcuchu 

żywnościowym i paszowym, że w 

odniesieniu do aspektów 

nanotoksykokinetycznych i 

toksykologicznych wytworzonych 

nanomateriałów dostępne są ograniczone 

informacje, a dotychczasowe metody 

badania toksyczności być może muszą 

zostać zmodyfikowane. Aby lepiej oceniać 

bezpieczeństwo nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych, Komisja 

opracowuje metody badań uwzględniające 

cechy szczególne wytworzonych 

nanomateriałów. 

(21) Jeżeli chodzi o ewentualne 

wykorzystanie nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych, Urząd stwierdził 

w opinii z dnia 6 kwietnia 2011 r. w 

sprawie wskazówek dotyczących oceny 

ryzyka stosowania nanonauki i 

nanotechnologii w łańcuchu 

żywnościowym i paszowym, że obecnie 

dostępne metody badawcze mogą nie 

wystarczać do oceny zagrożeń związanych 

z nanomateriałami, a konkretniej rzecz 

ujmując, uznał, że w odniesieniu do 

aspektów nanotoksykokinetycznych i 

toksykologicznych wytworzonych 

nanomateriałów dostępne są ograniczone 

informacje, a dotychczasowe metody 

badania toksyczności być może muszą 

zostać zmodyfikowane. Zgodnie z 

zaleceniem Rady Organizacji Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju z dnia 19 

września 2013 r. w sprawie oceny i badań 

bezpieczeństwa technicznego 

wytworzonych nanomateriałów podejścia 

do oceny i badań tradycyjnych substancji 
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chemicznych są generalnie odpowiednie 

do oceny bezpieczeństwa nanomateriałów, 

konieczne może być jednak ich 

dostosowanie do specyfiki 

nanomateriałów. Aby lepiej oceniać 

bezpieczeństwo nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych oraz wypełnić 

obecne luki w wiedzy toksykologicznej i 

metodologii pomiarowej, potrzebne są 

metody badań, w tym metody 

niewymagające wykorzystania zwierząt, 
uwzględniające cechy szczególne 

wytworzonych nanomateriałów 

21
 Dziennik EFSA (2011) 9(5), 2140. 

21
 Dziennik EFSA (2011) 9(5), 2140. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Poprawka  99 

Pavel Poc 

w imieniu grupy S&D 

Lynn Boylan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) W celu ochrony zdrowia ludzkiego 

należy zakazać stosowania 

nanotechnologii w produkcji żywności, 

dopóki nie zostaną zatwierdzone do 

stosowania odpowiednie metody badawcze 

odnoszące się konkretnie do 

nanomateriałów oraz nie zostaną 

dokonane odpowiednie oceny 

bezpieczeństwa na podstawie tychże 

badań. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Poprawka  100 

Pavel Poc 

w imieniu grupy S&D 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Komisji należy powierzyć 

uprawnienia wykonawcze w celu 

zapewnienia jednolitych warunków 

wykonania niniejszego rozporządzenia w 

odniesieniu do aktualizacji unijnego 

wykazu polegającej na dodawaniu 

tradycyjnej żywności z państw trzecich, w 

przypadku której nie wyrażono 

uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 

bezpieczeństwa. 

(27) W celu zapewnienia jednolitych 

warunków wykonania niniejszego 

rozporządzenia należy powierzyć Komisji 

uprawnienia wykonawcze, w 

szczególności w odniesieniu do procedury 

ustalania statusu nowej żywności, 

jednolitego stwierdzania, czy dana 

żywność wchodzi w zakres definicji 

„nowej żywności”, ustanowienia unijnego 

wykazu, zawartości, sporządzania i 

przekazywania wniosków i zgłoszeń oraz 

ustaleń dotyczących sprawdzania ich 

ważności, zasad zachowania poufności i 

środków przejściowych. Te uprawnienia 

wykonawcze powinny być wykonywane 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Poprawka  101 

Pavel Poc 

w imieniu grupy S&D 

Lynn Boylan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) „nowa żywność” oznacza każdą 

żywność, której nie używano do spożycia 

przez ludzi w znacznym stopniu w Unii 

przed dniem 15 maja 1997 r., niezależnie 

od daty przystąpienia poszczególnych 

państw członkowskich do Unii; do nowej 

żywności zalicza się w szczególności: 

a) „nowa żywność” oznacza każdą 

żywność, której nie używano do spożycia 

przez ludzi w znacznym stopniu w Unii 

przed dniem 15 maja 1997 r., niezależnie 

od daty przystąpienia państw 

członkowskich do Unii, i która zalicza się 

do co najmniej jednej z następujących 

kategorii: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/102 

Poprawka  102 

Pavel Poc 

w imieniu grupy S&D 

Lynn Boylan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) żywność, którą produkuje się z 

wykorzystaniem nowego procesu produkcji 

niestosowanego w Unii przed dniem 15 

maja 1997 r., o ile ten proces produkcji 

powoduje znaczne zmiany w składzie lub 

strukturze żywności, które wpływają na jej 

wartość odżywczą, sposób jej 

metabolizowania lub na poziom substancji 

niepożądanych; 

(i) żywność uzyskana z wykorzystaniem 

procesu produkcji niestosowanego w Unii 

przed dniem 15 maja 1997 r., który to 

proces produkcji powoduje znaczne 

zmiany w składzie lub strukturze żywności 

mające wpływ na jej wartość odżywczą, 

metabolizm lub na poziom substancji 

niepożądanych; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Poprawka  103 

Pavel Poc 

w imieniu grupy S&D 

Lynn Boylan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ia) żywność o nowej lub celowo 

zmodyfikowanej strukturze molekularnej, 

jeżeli taka struktura nie była stosowana w 

żywności lub jako żywność w Unii przed 

dniem 15 maja 1997 r.; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Poprawka  104 

Pavel Poc 

w imieniu grupy S&D 

Lynn Boylan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ib) żywność składająca się, 

wyekstrahowana lub produkowana z 

drobnoustrojów, grzybów lub wodorostów; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Poprawka  105 

Pavel Poc 

w imieniu grupy S&D 

Lynn Boylan 

w imieniu grupy GUE/NGL 

Bart Staes 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Eleonora Evi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nowa żywność 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i c (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ic) żywność składająca się, 

wyekstrahowana lub produkowana z 

materiałów pochodzenia mineralnego; 

Or. en 

 

 


