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Poprawka 126
Theodoros Skylakakis

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(2) Realizując polityki Unii, należy 
zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego. W stosownych przypadkach 
należy zwrócić należytą uwagę na ochronę 
środowiska i dobrostan zwierząt.

(2) Realizując polityki Unii, należy 
zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego. W stosownych przypadkach 
należy zwrócić należytą uwagę na ochronę 
środowiska i dobrostan zwierząt, biorąc 
pod uwagę ich przypuszczalną zdolność 
myślenia i odczuwania.

Or. en

Uzasadnienie

Poziom przypuszczalnej zdolności zwierząt do myślenia i odczuwania różni się w zależności 
od gatunku i należy to należycie uwzględnić w odpowiednich przypadkach.

Poprawka 127
Elena Oana Antonescu

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(6) Trzeba również doprecyzować, że 
żywność należy uważać za nową, jeżeli 
wytworzono ją za pomocą technologii 
produkcji niestosowanej dotychczas 
w produkcji żywności w Unii. Zwłaszcza 
nowe technologie w hodowli i w zakresie 
procesów produkcji żywności, które mają 
wpływ na żywność, a przez to mogą 
wpływać na bezpieczeństwo żywności, 
powinny zostać objęte niniejszym 
rozporządzeniem. Do nowej żywności 
należy w związku z tym zaliczać żywność 
pochodzącą ze zwierząt uzyskanych 
nietradycyjnymi metodami hodowlanymi 

(6) Trzeba również doprecyzować, że 
żywność należy uważać za nową, jeżeli 
wytworzono ją za pomocą technologii 
produkcji niestosowanej dotychczas 
w produkcji żywności wprowadzanej na 
rynek i konsumowanej w Unii. Zwłaszcza 
nowe technologie w hodowli i w zakresie 
procesów produkcji żywności, które mają 
wpływ na żywność, a przez to mogą 
wpływać na bezpieczeństwo żywności, 
powinny zostać objęte niniejszym 
rozporządzeniem. Do nowej żywności 
należy w związku z tym zaliczać żywność 
pochodzącą ze zwierząt uzyskanych 
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oraz ich potomstwa, żywność pochodzącą 
z roślin uzyskanych nietradycyjnymi 
metodami hodowlanymi, żywność 
wytwarzaną w nowych procesach 
produkcji, które mogą mieć wpływ na 
żywność oraz żywność zawierającą 
nanomateriały techniczne lub się z nich 
składającą. Żywności pochodzącej 
z nowych odmian roślin lub ras zwierząt 
uzyskanych tradycyjnymi metodami 
hodowlanymi nie należy uważać za nową 
żywność. Należy ponadto doprecyzować, 
że żywność z państw trzecich, która jest 
nowa w Unii, można uważać za tradycyjną 
jedynie, gdy pochodzi z produkcji 
podstawowej zdefiniowanej 
w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, 
zarówno gdy jest przetworzona, jak 
i nieprzetworzona (np. owoce, dżemy, soki 
owocowe). Żywność w ten sposób 
uzyskana nie powinna jednak obejmować 
żywności wyprodukowanej ze zwierząt lub 
roślin, wobec których stosowano 
nietradycyjne metody hodowlane ani 
żywności wyprodukowanej z potomstwa 
takich zwierząt, ani też żywności, do której 
zastosowano nowy proces produkcyjny.

nietradycyjnymi metodami hodowlanymi 
oraz ich potomstwa, żywność pochodzącą 
z roślin uzyskanych nietradycyjnymi 
metodami hodowlanymi, żywność 
wytwarzaną w nowych procesach 
produkcji, które mogą mieć wpływ na 
żywność oraz żywność zawierającą 
nanomateriały techniczne lub się z nich 
składającą. Żywności pochodzącej 
z nowych odmian roślin lub ras zwierząt 
uzyskanych tradycyjnymi metodami 
hodowlanymi nie należy uważać za nową 
żywność. Należy ponadto doprecyzować, 
że żywność z państw trzecich, która jest 
nowa w Unii, można uważać za tradycyjną 
jedynie, gdy pochodzi z produkcji 
podstawowej zdefiniowanej 
w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, 
zarówno gdy jest przetworzona, jak 
i nieprzetworzona (np. owoce, dżemy, soki 
owocowe). Żywność w ten sposób 
uzyskana nie powinna jednak obejmować 
żywności wyprodukowanej ze zwierząt lub 
roślin, wobec których stosowano 
nietradycyjne metody hodowlane ani 
żywności wyprodukowanej z potomstwa 
takich zwierząt, ani też żywności, do której 
zastosowano nowy proces produkcyjny.

Or. ro

Uzasadnienie

Niniejszy instrument dotyczy uregulowania kwestii wprowadzania nowych środków 
spożywczych na rynek wewnętrzny, niezależnie od tego, czy produkowane są one w UE, czy –
w szczególnych warunkach – w krajach trzecich. Rozporządzenie nie obejmuje środków 
spożywczych produkowanych na rynki krajów trzecich.

Poprawka 128
Oreste Rossi

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(18a) W celu uniknięcia badań na 
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zwierzętach, badania na kręgowcach do 
celów niniejszego rozporządzenia powinny 
być przeprowadzane tylko w ostateczności. 
Niniejsze rozporządzenie powinno 
zapewniać ograniczenie do minimum 
testów na kręgowcach, ze szczególnym 
uwzględnieniem podwójnego testowania, 
a także propagować wykorzystywanie 
metod badań bez udziału zwierząt 
i inteligentne strategie badań. 
Dotychczasowe wyniki badań na 
kręgowcach muszą być udostępniane 
w procesie opracowywania nowej 
żywności. Ponadto, zgodnie z dyrektywą 
Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 
1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących ochrony zwierząt 
wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych i innych celów 
naukowych1, badania na kręgowcach 
muszą zostać zastąpione, ograniczone lub
udoskonalone. 
Wdrożenie niniejszego rozporządzenia 
musi w miarę możliwości odbywać się przy 
wykorzystaniu odpowiednich 
alternatywnych metod badawczych. Nie 
później niż siedem lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna dokonać przeglądu przepisów 
dotyczących ochrony danych w zakresie 
wyników badań na kręgowcach i w razie 
potrzeby odpowiednio zmienić te przepisy. 
1 Dz.U. L 358 z 18.12.1986, s. 1.

Or. it

(por. poprawka nr 25 sprawozdawczyni)

Uzasadnienie

Unikanie podwójnego testowania oznaczałoby na przykład, że nie byłoby już możliwe 
wywołanie nawrotu nowotworów u zwierząt, uniemożliwiając tym samym stwierdzenie, jaki 
może być wpływ na zdrowie w drugim lub trzecim cyklu terapii. Należy pamiętać, że nawroty 
nowotworów występują u co najmniej 30% ludzi, u których operowane są guzy lub mięsaki. 
Zakazanie tych eksperymentów na zwierzętach oznaczałoby konieczność ich zastosowania 
bezpośrednio u pacjenta.
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Poprawka 129
Pilar Ayuso i Renate Sommer

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 19 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(19a) W procedurze wydawania zezwoleń 
konieczne jest uwzględnienie aspektów 
etycznych i ochrony środowiska jako 
części zarządzania ryzykiem. Te aspekty 
powinny być oceniane odpowiednio przez 
Europejską Grupę ds. Etyki w Nauce 
i Nowych Technologiach oraz Europejską 
Agencję Środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca częściowo poprawkę 23 PE z pierwszego czytania.

Poprawka 130
Oreste Rossi

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(22) Jeśli tradycyjna żywność z państw 
trzecich znajduje się w wykazie 
tradycyjnej żywności z państw trzecich, 
powinna istnieć możliwość wprowadzania 
jej na rynek w Unii pod warunkami, które 
odpowiadają warunkom, dla których 
wykazano historię bezpiecznego 
stosowania żywności. Jeśli chodzi o ocenę 
i zarządzanie w zakresie bezpieczeństwa 
tradycyjnej żywności z państw trzecich, 
należy uwzględniać historię bezpiecznego 
stosowania tej żywności w państwie, 
z którego dana żywność pochodzi. 
Historia bezpiecznego stosowania 

(22) Jeśli chodzi o ocenę i zarządzanie 
w zakresie bezpieczeństwa tradycyjnej 
żywności z państw trzecich, należy 
uwzględniać obowiązujące przepisy UE.
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żywności nie powinna obejmować 
zastosowań innych niż żywnościowe ani 
tych, które wykraczają poza ramy 
normalnej diety.

Or. it

Uzasadnienie

Należy koniecznie unikać importowania i wprowadzania na rynek produktów, które nie 
spełniają wymogów zawartych w przepisach UE lub których skład pochodzi w całości lub 
części z gatunków roślin lub zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Poprawka 131
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 34 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(34) Środki niezbędne do wykonania 
niniejszego rozporządzenia powinny 
zostać przyjęte zgodnie z art. 5 i 7 decyzji 
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 
1999 r. ustanawiającej warunki 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji1.

skreślony

1 Dz.U. L 184 z 17.07.99, s. 23.

Or. en

Poprawka 132
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 35 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(35) W szczególności Komisja powinna 
zostać uprawniona do doprecyzowania 
niektórych definicji w celu zapewnienia 
zharmonizowanego wykonania tych 
przepisów przez państwa członkowskie na 

skreślony
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podstawie odpowiednich kryteriów, w tym 
definicji „nanomateriałów technicznych”, 
biorąc pod uwagę postęp techniczny 
i naukowy, oraz nietradycyjnych metod 
hodowli zwierząt, które obejmują metody 
wykorzystywane w rozmnażaniu 
bezpłciowym zwierząt identycznych 
genetycznie niestosowane do produkcji 
żywności w Unii przed dniem 15 maja 
1997 r. Komisja powinna ponadto zostać 
uprawniona do przyjmowania wszelkich 
stosownych środków przejściowych i do 
uaktualniania wykazu tradycyjnej 
żywności z państw trzecich i wykazu 
unijnego.

Or. en

Poprawka 133
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Punkt 36 preambuły

Stanowisko Rady Poprawka

(36) Dodatkowo – w odniesieniu do 
kryteriów, zgodnie z którymi żywność 
może być uznana za w znacznym stopniu 
wykorzystywaną w Unii do spożycia przez 
ludzi przed dniem 15 maja 1997 r. –
Komisja powinna zostać uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 
Szczególnie istotne jest, by Komisja 
w fazie przygotowawczej zasięgała opinii 
ekspertów, zgodnie ze zobowiązaniem 
podjętym w komunikacie Komisji z dnia 
9 grudnia 2009 r. w sprawie wdrożenia 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

(36) Komisja powinna zostać uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do kryteriów, zgodnie z 
którymi żywność może być uznana za 
w znacznym stopniu wykorzystywaną w 
Unii do spożycia przez ludzi przed dniem 
15 maja 1997 r., w odniesieniu do 
określenia, czy dany rodzaj żywności 
wchodzi w zakres niniejszego 
rozporządzenia, w odniesieniu do 
dostosowania definicji „nanomateriałów 
technicznych”do postępu technicznego i 
naukowego oraz do definicji 
uzgodnionych później na szczeblu 
międzynarodowym, w odniesieniu do 
przepisów dotyczących sposobu 
postępowania w przypadkach, kiedy 
Komisja nie posiada żadnych informacji 
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na temat wykorzystania danej żywności do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r., a także w odniesieniu do 
przepisów dotyczących stosowania art. 4 
ust. 1 oraz aktualizacji wykazu unijnego.
Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.

Or. en

Poprawka 134
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 2 ustęp 2 b (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

(2b) W koniecznych przypadkach oraz z 
uwzględnieniem zakresu określonego w 
niniejszym artykule Komisja może 
określić za pomocą aktów delegowanych 
zgodnie z art. 21 i na warunkach 
określonych w art. 22 i 23, czy dany rodzaj 
żywności wchodzi w zakres niniejszego 
rozporządzenia. Jeżeli nowa żywność 
może mieć wpływ na ludzkie ciało 
porównywalny do wpływu produktu 
leczniczego, Komisja może zwrócić się do 
Europejskiej Agencji Leków (EMA) o 
wyrażenie opinii na temat tego, czy 
żywność ta podlega zakresowi stosowania 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do 
celów weterynaryjnych i nadzoru nad 
nimi oraz ustanawiającego Europejską 
Agencję Leków1, a zatem nie niniejszemu 
rozporządzeniu.
1 Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka 91 PE z pierwszego czytania.

Poprawka 135
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. Komisja może przyjąć dalsze kryteria 
mające na celu doprecyzowanie definicji 
znajdujących się w ust. 2 lit. a) ppkt (i)–
(iv) oraz w ust. 2 lit. c), d) i e) niniejszego 
artykułu, zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 
2.

3. Ze względu na różne definicje 
nanomateriałów opublikowane przez 
różne organy na szczeblu 
międzynarodowym oraz stałe postępy 
techniczne i naukowe w dziedzinie 
nanotechnologii, Komisja dostosuje ust. 2 
lit. c) niniejszego artykułu do rozwoju 
technicznego i naukowego oraz do 
definicji uzgodnionych na poziomie 
międzynarodowymw późniejszym czasie, 
za pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
art. 21 i na warunkach określonych w art. 
22 i 23.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawki 92 i 35 z pierwszego czytania w PE.

Poprawka 136
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 3

Stanowisko Rady Poprawka

3. W razie potrzeby właściwy organ może 
konsultować się z innymi właściwymi 
organami i z Komisją w odniesieniu do 
zakresu, w jakim żywność była 
wykorzystywana w Unii do spożycia przez 

3. W celu zagwarantowania kompletności 
informacji dotyczących klasyfikacji nowej 
żywności, Komisja – nie później niż do ...* 
– przyjmujee przepisy dotyczące sposobu 
postępowania w przypadkach, kiedy 
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ludzi przed dniem 15 maja 1997 r. 
Odpowiedzi odnoszące się do tych 
konsultacji przekazywane są również 
Komisji. Komisja podsumowuje 
otrzymane odpowiedzi i przekazuje wynik 
konsultacji wszystkim właściwym 
organom.

Komisja nie posiada żadnych informacji 
na temat wykorzystania danej żywności do 
spożycia przez ludzi przed 15 maja 1997 r. 
za pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
art. 21 i na warunkach określonych w art. 
22 i 23.

*Sześć miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 40 PE z pierwszego czytania.

Poprawka 137
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 4

Stanowisko Rady Poprawka

4. Komisja może przyjąć środki 
wykonawcze dotyczące ust. 3 niniejszego 
artykułu zgodnie z procedurą regulacyjną, 
o której mowa w art. 19 ust. 2.

4. Komisja może przyjąć szczegółowe 
przepisy dotyczące stosowania ust. 1, 
szczególnie w odniesieniu do rodzaju 
informacji, jakie mają być pobierane od 
państw członkowskich i/lub podmiotów 
działających w sektorze spożywczym, za 
pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
art. 21 i na warunkach określonych w art. 
22 i 23.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 4 ust. 2 dokumentu Komisji.
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Poprawka 138
Pilar Ayuso i Renate Sommer

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 8 – litera c a) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

ca) przy zarządzaniu ryzykiem uwzględnia 
się opinię Europejskiej Agencji 
Środowiska, która publikowana jest nie 
później niż w dniu publikacji aceny EFSA 
i która dotyczy tego, w jakim stopniu 
proces produkcji i zwykła konsumpcja 
mają negatywny wpływ na środowisko;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca częściowo poprawkę 47 PE z pierwszego czytania.

Poprawka 139
Pilar Ayuso i Renate Sommer

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 8 – litera c b) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

cb) przy zarządzaniu ryzykiem uwzględnia 
się opinię Europejskiej Grupy ds. Etyki 
w Nauce i Nowych Technologiach, która 
publikowana jest nie później niż w dniu 
publikacji aceny EFSA i która dotyczy 
zakresu, w jakim istnieją zastrzeżenia 
etyczne;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca częściowo poprawkę 48 PE z pierwszego czytania.
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Poprawka 140
Daciana Octavia Sârbu

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 8 – litera c c) (nowa)

Stanowisko Rady Poprawka

cc) nie pochodzi ze sklonowanego 
zwierzęcia lub jego potomstwa.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie Parlamentu z pierwszego czytania poparło w szczególności przyszłe przepisy 
dotyczące zakazu wprowadzania takiej żywności na rynek UE. Niniejsza poprawka 
zagwarantowałaby, że żywność taka nie będzie wprowadzana na rynek przed 
przedstawieniem takich przepisów.

Poprawka 141
Pilar Ayuso i Renate Sommer

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

Żywność, w stosunku do której 
zastosowano procesy produkcji 
wymagające specjalnych metod oceny 
ryzyka (na przykład żywność zawierająca 
nanomateriały techniczne), może być 
włączona do wykazu unijnego pod 
warunkiem, że odpowiednie metody oceny 
ryzyka są dostępne i uznane przez EFSA 
za odpowiednie do oceny, czy stosowanie 
takiej żywności jest bezpieczne

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka przywraca częściowo poprawkę 50 PE z pierwszego czytania.
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Poprawka 142
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 9 – ustęp 1

Stanowisko Rady Poprawka

1. Wykaz unijny jest uaktualniany zgodnie 
z procedurą określoną w rozporządzeniu 
(WE) nr 1331/2008 oraz, w stosownych 
przypadkach, zgodnie z art. 16 niniejszego 
rozporządzenia.

1. Komisja uaktualnia wykaz unijny, 
między innymi w przypadkach związanych 
z ochroną danych, o których mowa w art. 
16, zgodnie z procedurą określoną 
w rozporządzeniu (WE) nr 1331/2008. W 
drodze odstępstwa od art. 7 ust. 4-6 
rozporządzenia (WE) nr 1331/2008, 
rozporządzenie aktualizujące wykaz 
unijny przyjmuje się za pomocą aktów 
delegowanych zgodnie z art. 21 i na 
warunkach określonych w art. 22 i 23. 
Komisja publikuje wykaz unijny na 
specjalnej stronie swojej witryny 
internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 4 dokumentu Komisji.

Poprawka 143
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 9 – ustęp 2 g (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2g. Przed upływem okresu, o którym 
mowa w art. 16 ust. 1, unijny wykaz 
zostaje uaktualniony zgodnie z ust. 1 
niniejszego artykułu, aby – o ile żywność 
dopuszczona do obrotu nadal spełnia 
warunki ustanowione w niniejszym 
rozporządzeniu – szczegółowe wskazania, 
o których mowa w ust. 2 lit. g) niniejszego 
artykułu, nie widniały już w wykazie.
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Or. en

Uzasadnienie

Art. 7 ust. 4 dokumentu Komisji.

Poprawka 144
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 9 – ustęp 2 h (nowy)

Stanowisko Rady Poprawka

2h. W celu aktualizacji unijnego wykazu 
poprzez wpis nowej żywności, jeżeli nowa 
żywność nie zawiera lub nie składa się z 
żywności będącej przedmiotem ochrony 
danych na mocy art. 16 oraz
a) nowa żywność jest równoważna 
istniejącej żywności w odniesieniu do 
składu, metabolizmu i poziomu 
niepożądanych substancji,
lub
b) nowa żywność składa się z żywności 
zatwierdzonej uprzednio do spożycia w 
Unii lub zawiera taką żywność oraz 
można oczekiwać, że nowe zamierzone 
przeznaczenie nie zwiększy znacząco 
spożycia wśród konsumentów, w tym w 
grupach wrażliwych,
wówczas stosuje się odpowiednio 
procedurę powiadomienia, o której mowa 
w art. 11 niniejszego rozporządzenia, 
w drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego 
artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 86 PE z pierwszego czytania.
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Poprawka 145
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustępy 6 i 7

Stanowisko Rady Poprawka

6. Na dowolnym etapie procedury 
zainteresowana strona może wycofać 
wniosek.

6. W celu zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania procedury 
powiadamiania przewidzianej w 
niniejszym artykule Komisja do ...* 
przyjmuje szczegółowe przepisy dotyczące 
stosowania niniejszego artykułu za 
pomocą aktów delegowanych zgodnie z 
art. 21 i na warunkach określonych w art. 
22 i 23.

7. Do dnia…* Komisja przyjmuje –
zgodnie z procedurą regulacyjną, o której 
mowa w art. 19 ust. 2 – szczegółowe 
zasady wykonania niniejszego artykułu.
* Dz.U.: proszę wstawić datę: 2 lata od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

*Sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 146
Elena Oana Antonescu

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

Stanowisko Rady Poprawka

2. Producent niezwłocznie informuje 
Komisję o:

2. Producent lub urząd niezwłocznie 
informuje Komisję o: 

Or. ro

Uzasadnienie

Obowiązkowe przekazywanie dodatkowych informacji, które mogą mieć wpływ na ocenę tego, 
czy nowa żywność jest bezpieczna, nie może obowiązywać jedynie zainteresowanych stron – w 
tym przypadku producenta – ponieważ to nie w interesie producenta leży dostarczenie 
informacji, których wynikiem może być niewłączenie nowej żywności do wykazu unijnego. 
Dlatego rozporządzenie powinno przewidzieć alternatywny kanał, za pomocą którego dane 
naukowe lub techniczne dotyczące nowej żywności mogą zostaćprzekazane Komisji w 
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przypadku, kiedy producent tego nie uczyni.

Poprawka 147
Elena Oana Antonescu

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 17 – litera a)

Stanowisko Rady Poprawka

a) wykaz unijny, o którym mowa w art. 7 
ust. 1, i wykaz tradycyjnej żywności 
z państw trzecich, o którym mowa w art. 7 
ust. 2, na przeznaczonej konkretnie do tego 
celu stronie portalu internetowego Komisji;

a) wykaz unijny, o którym mowa w art. 7 
ust. 1, i wykaz tradycyjnej żywności 
z państw trzecich, o którym mowa w art. 7 
ust. 2, na przeznaczonej konkretnie do tego 
celu stronie portalu internetowego Komisji, 
we wszystkich językach urzędowych UE;

Or. ro

Poprawka 148
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 21

Stanowisko Rady Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 20, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja przedkłada 
sprawozdanie na temat przekazanych 
uprawnień w terminie sześciu miesięcy 
przed końcem tego pięcioletniego okresu. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na taki sam 
okres, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada odwoła je zgodnie z art. 22. 

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 2 
ust. 2b, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, art. 4 ust. 
4, art. 9 ust.1, art. 11 ust. 6 i art. 20, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
daty wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. Komisja przedkłada
sprawozdanie na temat przekazanych 
uprawnień w terminie sześciu miesięcy 
przed końcem tego pięcioletniego okresu. 
Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na taki sam 
okres, chyba że Parlament Europejski lub 
Rada odwoła je zgodnie z art. 22. 

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i Radę.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i Radę.
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3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w art. 22 
i 23.

3. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych powierzone Komisji 
podlegają warunkom określonym w art. 22 
i 23.

Or. en

Poprawka 149
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 22

Stanowisko Rady Poprawka

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 20, może w dowolnym momencie 
zostać odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę.

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa 
w art. 2 ust. 2b, art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 3, 
art. 4 ust. 4, art. 9 ust.1, art. 11 ust. 6 i art.
20, może w dowolnym momencie zostać 
odwołane przez Parlament Europejski lub 
przez Radę.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną 
procedurę prowadzącą do podjęcia decyzji, 
czy zamierza odwołać przekazanie 
uprawnień, informuje drugą instytucję
i Komisję, najpóźniej miesiąc przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując 
przekazane uprawnienia, które mogłyby 
zostać odwołane, oraz uzasadnienie 
odwołania.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną 
procedurę prowadzącą do podjęcia decyzji, 
czy zamierza odwołać przekazanie 
uprawnień, stara się o tym poinformować
drugą instytucję i Komisję w rozsądnym 
czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
wskazując przekazane uprawnienia, które 
mogłyby zostać odwołane, oraz 
uzasadnienie odwołania.

3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub w późniejszym terminie, 
który jest w niej określony. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. Zostaje ona 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

3. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Staje się ona skuteczna 
natychmiast lub w późniejszym terminie, 
który jest w niej określony. Nie wpływa 
ona na ważność aktów delegowanych już 
obowiązujących. Zostaje ona 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

Or. en
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Poprawka 150
Kartika Tamara Liotard

Stanowisko Rady – akt zmieniający
Artykuł 23

Stanowisko Rady Poprawka

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie trzech miesięcy 
od daty powiadomienia.

1. Parlament Europejski lub Rada mogą 
wyrazić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego w terminie dwóch miesięcy 
od daty powiadomienia..
Na wniosek Parlamentu Europejskiego 
lub Rady okres ten jest przedłużany o dwa 
miesiące.

2. Jeżeli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie wyrażą 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego lub 
jeśli przed tą datą Parlament Europejski i 
Rada poinformują Komisję, że podjęły 
decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu, akt 
delegowany wchodzi w życie w dniu w nim 
przewidzianym.

2. Jeżeli przed upływem tego terminu ani 
Parlament Europejski ani Rada nie wyrażą 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest 
on publikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wchodzi w życie z 
dniem w nim określonym.

Akt delegowany może być opublikowany w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i 
wejść w życie przed upływem tego 
terminu, jeżeli Parlament Europejski i 
Rada poinformują Komisję, że nie 
zamierzają zgłosić sprzeciwu.

3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja, która wyraża sprzeciw wobec 
aktu delegowanego, podaje uzasadnienie.

Or. en


