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21.10.2015 A8-0046/116 

Poprawka  116 

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 drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 27 ust. 3. 

Ten akt delegowany przyjmuje się zgodnie 

z art. 26a. 

 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Poprawka  117 

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 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

W terminie trzech miesięcy od publikacji 

opinii EFSA Komisja przekazuje 

komitetowi, o którym mowa w art. 27 ust. 

1, projekt aktu wykonawczego w sprawie 

wydania zezwolenia na wprowadzenie na 

rynek w Unii tradycyjnej żywności z 

państwa trzeciego i w sprawie aktualizacji 

unijnego wykazu; w akcie tym uwzględnia 

się następujące kwestie: 

W terminie trzech miesięcy od publikacji 

opinii Urzędu Komisja jest uprawniona do 

przedstawienia projektu aktu 

delegowanego zezwalającego na 

wprowadzenie na rynek w Unii tradycyjnej 

żywności z państwa trzeciego i 

aktualizującego unijny wykaz; w akcie 

tym uwzględnia się następujące kwestie: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Poprawka  118 

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 17 – ustęp 1 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 27 ust. 3. 

Ten akt delegowany przyjmuje się zgodnie 

z art. 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Poprawka  119 

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 23 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23a 

 Przywileje państw członkowskich 

 1. Jeżeli państwo członkowskie na 

podstawie nowych informacji lub 

w efekcie przeprowadzenia oceny 

istniejących informacji, posiada 

uzasadnione podstawy, by uznać, że 

stosowanie żywności lub składnika 

żywności zgodnego z wymaganiami 

niniejszego rozporządzenia stanowi 

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub 

środowiska naturalnego, wspomniane 

państwo członkowskie może okresowo 

ograniczyć lub zawiesić handel oraz 

wykorzystanie danej żywności lub 

składnika żywności na własnym 

terytorium. Natychmiast informuje o tym 

pozostałe państwa członkowskie i Komisję, 

przedstawiając uzasadnienie swojej 

decyzji. 

 2. Komisja, w ścisłej współpracy z EFSA, 

bezzwłocznie rozpatruje podstawy, 

o których mowa w ust. 1, i przyjmuje 
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stosowne środki. Państwo członkowskie, 

które podjęło decyzję, o której mowa w 

ust. 1, może ją utrzymać w mocy do chwili 

wejścia w życie wyżej wspomnianych 

środków. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Poprawka  120 

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 26 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 26a 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym 

artykule. 

 2. Uprawnienie do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 9 

ust. 3, art. 11 ust. 1 i art. 17 ust. 1, 

powierza się Komisji na okres pięciu lat 

od wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania 

uprawnień nie później niż dziewięć 

miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same 

okresy, chyba że Parlament Europejski 

lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu. 

 3. Przekazanie uprawnień, o których 
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mowa w art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 1 oraz 

art. 17 ust. 1, może zostać w dowolnym 

momencie odwołane przez Parlament 

Europejski lub przez Radę. Decyzja o 

odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja 

o odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu 

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej lub w określonym w tej 

decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa 

ona na ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 5. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 9 ust. 3, art. 11 ust. 1 i art. 

17 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, 

gdy Parlament Europejski albo Rada nie 

wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 

miesięcy od przekazania tego aktu 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, 

lub gdy, przed upływem tego terminu, 

zarówno Parlament Europejski, jak 

i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Poprawka  121 

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 29 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 29a 

 Środki przejściowe dotyczące żywności 

pochodzącej od klonów zwierząt i ich 

potomstwa. 

 Do czasu wejścia w życie przepisów 

dotyczących produktów żywnościowych 

pochodzących od klonów zwierząt i ich 

potomstwa, takie produkty żywnościowe 

przy wprowadzaniu na rynek Unii, w tym 

przy ich przywozie, muszą być oznaczone 

następującą informacją dla konsumenta 

końcowego: „Produkt pochodzący ze 

zwierząt sklonowanych lub ich 

potomstwa”. W przypadku żywności 

opakowanej taka informacja powinna być 

przedstawiona w postaci etykiety. W 

innych przypadkach taka informacja na 

temat żywności jest przedstawiona w 

formie innego materiału towarzyszącego. 

Or. en 
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