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21.10.2015 A8-0046/106 

Poprawka  106 

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 id (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (id) żywność składająca się, 

wyekstrahowana lub produkowana z 

roślin lub ich części, z wyjątkiem żywności 

posiadającej historię bezpiecznego 

stosowania w Unii i składającej się, 

wyekstrahowanej lub produkowanej z 

rośliny lub odmiany tego samego gatunku 

uzyskanych: 

 – tradycyjnymi metodami rozmnażania 

stosowanymi do produkcji żywności w 

Unii przed dniem 15 maja 1997 r.; lub 

 – drogą nietradycyjnych metod 

rozmnażania, które nie były stosowane do 

produkcji żywności w Unii przed dniem 15 

maja 1997 r., lecz nie powodują 

znacznych zmian w składzie lub strukturze 

żywności mających wpływ na jej wartość 

odżywczą, metabolizm lub poziom 

substancji niepożądanych; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

21.10.2015 A8-0046/107 

Poprawka  107 

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 ie (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (ie) żywność składająca się, 

wyekstrahowana lub produkowana ze 

zwierząt lub ich części, z wyjątkiem 

zwierząt wyhodowanych tradycyjnymi 

metodami stosowanymi w Unii do 

produkcji żywności przed dniem 15 maja 

1997 r., a żywność uzyskana z tych 

zwierząt posiada historię bezpiecznego 

stosowania w Unii; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/108 

Poprawka  108 

Pavel Poc 

w imieniu grupy S&D 

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 if (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (if) żywność składająca się, 

wyekstrahowana lub produkowana z 

kultury tkankowej lub kultury 

komórkowej pochodzącej od zwierząt, 

roślin, drobnoustrojów, grzybów lub 

wodorostów; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/109 

Poprawka  109 

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 ii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) żywność zawierającą „wytworzone 

nanomateriały” zdefiniowane w art. 2 

ust. 2 lit. t) rozporządzenia (UE) nr 

1169/2011, lub składającą się z nich; 

(ii) żywność składającą się z 

„wytworzonych nanomateriałów” 

zdefiniowanych w lit. aa) niniejszego 

ustępu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/110 

Poprawka  110 

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 iii – tiret pierwsze 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– zastosowano nowy proces produkcji, o 

którym mowa w ppkt (i) niniejszego 

ustępu; lub 

– zastosowano niestosowany do produkcji 

żywności w Unii przed dniem 15 maja 

1997 r. proces produkcji, o którym mowa 

w lit. a) (i) niniejszego ustępu; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/111 

Poprawka  111 

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 iii – tiret drugie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

– takie substancje zawierają „wytworzone 

nanomateriały” zdefiniowane w art. 2 

ust. 2 lit. t) rozporządzenia (UE) nr 

1169/2011 lub składają się z nich; 

– zawierają one „wytworzone 

nanomateriały” zdefiniowane w lit. aa) 

niniejszego ustępu lub składają się z nich; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/112 

Poprawka  112 

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 iv a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (iva) żywność uzyskana z klonów zwierząt 

i ich potomstwa, z zastrzeżeniem art. 29a; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/113 

Poprawka  113 

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 a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (aa) „wytworzony nanomateriał” oznacza 

każdy celowo wytworzony materiał 

zawierający cząsteczki w stanie 

swobodnym lub w formie agregatu bądź 

aglomeratu, w którym co najmniej 10% 

cząsteczek w liczbowym rozkładzie 

wielkości cząsteczek ma co najmniej jeden 

wymiar zewnętrzny mieszczący się w 

zakresie 1 nm – 100 nm; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/114 

Poprawka  114 

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 9 – ustęp 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Określona w art. 8 procedura wydawania 

zezwoleń na wprowadzenie nowej 

żywności na rynek w Unii i aktualizacji 

unijnego wykazu kończy się przyjęciem 

aktu wykonawczego zgodnie z art. 11. 

3. Określona w art. 8 procedura wydawania 

zezwoleń na wprowadzenie nowej 

żywności na rynek w Unii i aktualizacji 

unijnego wykazu kończy się przyjęciem 

aktu delegowanego zgodnie z art. 11 i 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/115 

Poprawka  115 

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 11 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W terminie dziewięciu miesięcy od daty 

publikacji opinii EFSA Komisja 

przedkłada komitetowi, o którym mowa w 

art. 27 ust. 1, projekt aktu wykonawczego 

w sprawie aktualizacji unijnego wykazu, w 

którym uwzględnia się: 

W terminie siedmiu miesięcy od publikacji 

opinii Urzędu Komisja przedkłada projekt 

aktu delegowanego w sprawie wydania 

zezwolenia na wprowadzenie na rynek w 

Unii nowej żywności i w sprawie 
aktualizacji unijnego wykazu, w którym 

uwzględnia się następujące kwestie: 

Or. en 

 

 


