
AM\1037316PL.doc PE539.826v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 - 2019

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

2013/0435(COD)

20.10.2014

POPRAWKI
94 - 192

Projekt sprawozdania
James Nicholson
(PE537.480v02-00)

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie nowej żywności

Wniosek dotyczący rozporządzenia
(COM(2013)0894 – C8-0487/2013 – 2013/0435(COD))



PE539.826v01-00 2/79 AM\1037316PL.doc

PL

AM_Com_LegReport



AM\1037316PL.doc 3/79 PE539.826v01-00

PL

Poprawka 94
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Umocowanie 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając stanowiska Rady i 
Parlamentu Europejskiego w dniu 29 
marca 2011 r., kiedy procedura 
pojednawcza w sprawie nowej żywności 
zakończyła się niepowodzeniem;

Or. en

Poprawka 95
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Swobodny przepływ bezpiecznej i 
zdrowej żywności jest niezwykle ważnym 
aspektem rynku wewnętrznego i 
przyczynia się znacznie do zachowania
zdrowia i dobrego samopoczucia 
obywateli oraz do realizacji ich interesów 
społecznych i gospodarczych. Różnice 
między krajowymi przepisami dotyczącymi 
oceny bezpieczeństwa i wydawania 
zezwoleń dotyczących nowej żywności 
mogą utrudniać swobodny przepływ takiej 
żywności, stwarzając tym samym nierówne 
warunki konkurencji.

(1) Swobodny przepływ żywności nie 
może podlegać żadnemu wcześniejszemu 
statusowi legalności, a urzeczywistnianie
rynku wewnętrznego musi być 
podporządkowane bezwzględnym 
wymogom zdrowia publicznego 
określonym przez poszczególne państwa 
członkowskie według ich uznania.

Or. fr

Uzasadnienie

Pośród podstawowych wartości Europy należy podkreślić interes obywateli i pomocniczość 
względem stworzenia zintegrowanego i konkurencyjnego rynku.
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Poprawka 96
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ramach realizacji polityki 
żywnościowej Unii należy zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia człowieka 
i interesów konsumentów oraz efektywne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości.

(2) W ramach realizacji polityki 
żywnościowej Unii należy zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia człowieka 
i interesów konsumentów, środowiska 
naturalnego oraz dobrostanu zwierząt 
oraz efektywne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przejrzystości. Ponadto 
zawsze należy stosować zasadę ostrożności 
określoną w rozporządzeniu (WE) nr 
178/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającym ogólne zasady i 
wymagania prawa żywnościowego, 
powołującym Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności i 
ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności[1].

Or. en

([1] Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.)

Uzasadnienie

Wprowadzenie tych poprawek jest właściwe, co ujęto w stanowisku Parlamentu w drugim 
czytaniu w 2010 r.

Poprawka 97
Pavel Poc
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ramach realizacji polityki 
żywnościowej Unii należy zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia człowieka 
i interesów konsumentów oraz efektywne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości.

(2) W ramach realizacji polityki 
żywnościowej Unii należy zapewnić 
wysoki poziom ochrony zdrowia człowieka 
i interesów konsumentów, środowiska 
naturalnego oraz dobrostanu zwierząt 
oraz efektywne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przejrzystości. Ponadto 
zawsze należy stosować zasadę ostrożności 
określoną w rozporządzeniu (WE) nr 
178/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. 
ustanawiającym ogólne zasady i 
wymagania prawa żywnościowego, 
powołującym Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności i 
ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności1 a.

____________
1 a Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie poprawki ujętej w stanowisku Parlamentu Europejskiego w drugim 
czytaniu w 2010 r.

Poprawka 98
Nicola Caputo
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W ramach realizacji polityki 
żywnościowej Unii należy zapewnić
wysoki poziom ochrony zdrowia człowieka 
i interesów konsumentów oraz efektywne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości.

(2) W ramach realizacji polityki 
żywnościowej Unii musi zostać 
zapewniony wysoki poziom ochrony 
zdrowia człowieka − w oparciu o zasadę 
ostrożności − i interesów konsumentów 
oraz efektywne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, przy jednoczesnym 
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zapewnieniu przejrzystości.

Or. en

Poprawka 99
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Unijne przepisy dotyczące nowej 
żywności określono w rozporządzeniu
(WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego 
i Rady8 oraz w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1852/20019. Przepisy te należy 
uaktualnić, aby uprościć dotychczasowe 
procedury wydawania zezwoleń oraz 
uwzględnić najnowsze zmiany w prawie 
Unii. Dla zachowania jasności przepisów 
Unii należy uchylić rozporządzenia (WE) 
nr 258/97 i (WE) nr 1852/2001 oraz 
zastąpić rozporządzenie (WE) nr 258/97 
niniejszym rozporządzeniem.

(3) Unijne przepisy dotyczące nowej 
żywności określono w rozporządzeniu
(WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego 
i Rady8 oraz w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1852/20019. Przepisy te należy 
uaktualnić, aby uprościć dotychczasowe 
procedury wydawania zezwoleń, 
zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo 
konsumentów i uwzględniając najnowsze 
zmiany w prawie Unii. Dla zachowania 
jasności przepisów Unii należy uchylić 
rozporządzenia (WE) nr 258/97 i (WE) nr 
1852/2001 oraz zastąpić rozporządzenie
(WE) nr 258/97 niniejszym 
rozporządzeniem.

__________________ __________________
8 Rozporządzenie (WE) nr 258/97 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności 
i nowych składników żywności (Dz.U. L 
43 z 14.2.1997, s. 1).

8 Rozporządzenie (WE) nr 258/97 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności 
i nowych składników żywności (Dz.U. L 
43 z 14.2.1997, s. 1).

9 Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1852/2001 z dnia 20 września 2001 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady 
udostępniania opinii publicznej niektórych 
informacji oraz ochrony informacji 
przekazywanych na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 258/97 (Dz.U. L 253 z 21.9.2001, s. 17).

9 Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1852/2001 z dnia 20 września 2001 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady 
udostępniania opinii publicznej niektórych 
informacji oraz ochrony informacji 
przekazywanych na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 258/97 (Dz.U. L 253 z 21.9.2001, s. 17).

Or. fr
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Poprawka 100
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Żywność przeznaczona do celów 
technologicznych i genetycznie 
zmodyfikowana żywność nie powinny
wchodzić w zakres niniejszego 
rozporządzenia, ponieważ zostały już 
uwzględnione w innych przepisach Unii.
Dlatego z zakresu niniejszego 
rozporządzenia należy wyłączyć 
genetycznie zmodyfikowaną żywność 
objętą zakresem rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady10, enzymy objęte zakresem 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1332/200811, żywność 
stosowaną wyłącznie jako dodatki do 
żywności objętą zakresem rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1333/200812, środki aromatyzujące objęte 
zakresem rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
1334/200813, oraz rozpuszczalniki do 
ekstrakcji objęte zakresem dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/32/WE14.

(4) Żywność przeznaczona do celów 
technologicznych i genetycznie 
zmodyfikowana żywność nie mogą
wchodzić w zakres niniejszego 
rozporządzenia, ponieważ zostały już 
uwzględnione w innych przepisach Unii.
Dlatego z zakresu niniejszego 
rozporządzenia należy wyłączyć 
genetycznie zmodyfikowaną żywność 
objętą zakresem rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 Parlamentu Europejskiego i 
Rady10, enzymy objęte zakresem 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1332/200811, żywność 
stosowaną wyłącznie jako dodatki do 
żywności objętą zakresem rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1333/200812, środki aromatyzujące objęte 
zakresem rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
1334/200813, oraz rozpuszczalniki do 
ekstrakcji objęte zakresem dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/32/WE14.

__________________ __________________
10 Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. 
L 268 z 18.10.2003, s. 1).

10 Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. 
L 268 z 18.10.2003, s. 1).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
enzymów spożywczych (Dz.U. L 354 
z 31.12.2008, s. 7).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
enzymów spożywczych (Dz.U. L 354 
z 31.12.2008, s. 7).
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12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 
31.12.2008, s. 16).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 
31.12.2008, s. 16).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
środków aromatyzujących i niektórych 
składników żywności o właściwościach 
aromatyzujących do użycia w oraz na 
środkach spożywczych (Dz.U. L 354 
z 31.12.2008, s. 34).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
środków aromatyzujących i niektórych 
składników żywności o właściwościach 
aromatyzujących do użycia w oraz na 
środkach spożywczych (Dz.U. L 354 
z 31.12.2008, s. 34).

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych państw członkowskich 
dotyczących rozpuszczalników do 
ekstrakcji stosowanych w produkcji 
środków spożywczych i składników 
żywności (przekształcenie) (Dz.U. L 141 
z 6.6.2009, s. 3).

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych państw członkowskich 
dotyczących rozpuszczalników do 
ekstrakcji stosowanych w produkcji 
środków spożywczych i składników 
żywności (przekształcenie) (Dz.U. L 141 
z 6.6.2009, s. 3).

Or. fr

Poprawka 101
Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Żywność przeznaczona do celów 
technologicznych i genetycznie 
zmodyfikowana żywność nie powinny 
wchodzić w zakres niniejszego 
rozporządzenia, ponieważ zostały już 
uwzględnione w innych przepisach Unii. 
Dlatego z zakresu niniejszego 
rozporządzenia należy wyłączyć 
genetycznie zmodyfikowaną żywność 
objętą zakresem rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 Parlamentu Europejskiego i 

(4) Żywność przeznaczona do celów 
technologicznych i genetycznie 
zmodyfikowana żywność nie powinny 
wchodzić w zakres niniejszego
rozporządzenia, ponieważ zostały już 
uwzględnione w innych przepisach Unii. 
Dlatego z zakresu niniejszego 
rozporządzenia należy wyłączyć 
genetycznie zmodyfikowaną żywność 
objętą zakresem rozporządzenia (WE) nr 
1829/200310 i dyrektywy 18/2001/WE, 
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Rady10, enzymy objęte zakresem 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (WE) nr 1332/200811, żywność 
stosowaną wyłącznie jako dodatki do 
żywności objętą zakresem rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1333/200812, środki aromatyzujące objęte 
zakresem rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
1334/200813, oraz rozpuszczalniki do 
ekstrakcji objęte zakresem dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/32/WE14.

enzymy objęte zakresem rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1332/200811, żywność stosowaną 
wyłącznie jako dodatki do żywności objętą 
zakresem rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
1333/200812, środki aromatyzujące objęte 
zakresem rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 
1334/200813, oraz rozpuszczalniki do 
ekstrakcji objęte zakresem dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/32/WE14.

__________________ __________________
10 Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. 
L 268 z 18.10.2003, s. 1).

10 Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. 
L 268 z 18.10.2003, s. 1).

11 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
enzymów spożywczych (Dz.U. L 354 
z 31.12.2008, s. 7).

11 Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1332/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
enzymów spożywczych (Dz.U. L 354 
z 31.12.2008, s. 7).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 
31.12.2008, s. 16).

12 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 
dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
dodatków do żywności (Dz.U. L 354 z 
31.12.2008, s. 16).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
środków aromatyzujących i niektórych 
składników żywności o właściwościach 
aromatyzujących do użycia w oraz na 
środkach spożywczych (Dz.U. L 354 
z 31.12.2008, s. 34).

13 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
środków aromatyzujących i niektórych 
składników żywności o właściwościach 
aromatyzujących do użycia w oraz na 
środkach spożywczych (Dz.U. L 354 
z 31.12.2008, s. 34).

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych państw członkowskich 
dotyczących rozpuszczalników do 
ekstrakcji stosowanych w produkcji 
środków spożywczych i składników 

14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2009/32/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych państw członkowskich 
dotyczących rozpuszczalników do 
ekstrakcji stosowanych w produkcji 
środków spożywczych i składników 
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żywności (przekształcenie) (Dz.U. L 141 
z 6.6.2009, s. 3).

żywności (przekształcenie) (Dz.U. L 141 
z 6.6.2009, s. 3).

Or. it

Uzasadnienie

Do organizmów zmodyfikowanych genetycznie odnosi się cytowane rozporządzenie oraz 
dyrektywa 18/2001.

Poprawka 102
Nicola Caputo
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy uściślić i uaktualnić 
dotychczasowe kategorie nowej żywności 
określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 
258/97, zastępując je odniesieniem do 
ogólnej definicji żywności przewidzianej w 
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady15.

skreślony

__________________
15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

Or. en

Poprawka 103
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy uściślić i uaktualnić 
dotychczasowe kategorie nowej żywności 
określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 
258/97, zastępując je odniesieniem do 
ogólnej definicji żywności przewidzianej w 
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady15.

(5) Należy uściślić i uaktualnić 
dotychczasowe kategorie nowej żywności 
określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 
258/97, uzupełniając je o nowe odnośne 
kategorie oraz o odniesienie do ogólnej 
definicji żywności przewidzianej w art. 2 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady15.

__________________ __________________
15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

Or. fr

Poprawka 104
Sirpa Pietikäinen
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy uściślić i uaktualnić 
dotychczasowe kategorie nowej żywności 
określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 
258/97, zastępując je odniesieniem do 
ogólnej definicji żywności przewidzianej w 
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady15.

(5) Należy utrzymać i − w stosownych 
przypadkach − uaktualnić kategorie nowej 
żywności określone w art. 1 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, dodając 
nowe odpowiednie kategorie i odniesienie
do ogólnej definicji żywności 
przewidzianej w art. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady15.

__________________ __________________

15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

Or. en

Poprawka 105
Pavel Poc
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy uściślić i uaktualnić 
dotychczasowe kategorie nowej żywności 
określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 
258/97, zastępując je odniesieniem do 
ogólnej definicji żywności przewidzianej w 
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady15.

(5) Należy utrzymać i − w stosownych 
przypadkach − uaktualnić kategorie nowej 
żywności wymienione w art. 1 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, dodając 
nowe odpowiednie kategorie i odniesienie
do ogólnej definicji żywności 
przewidzianej w art. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady15.

__________________ __________________
15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana w celu zachowania spójności.
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Poprawka 106
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy uściślić i uaktualnić 
dotychczasowe kategorie nowej żywności
określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 
258/97, zastępując je odniesieniem do 
ogólnej definicji żywności przewidzianej w 
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady15.

(5) Należy uściślić i uaktualnić 
dotychczasowe kategorie nowej żywności
wymienione w art. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 258/97 poprzez odniesienie do ogólnej 
definicji żywności przewidzianej w art. 2 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady15. Przed 
datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja, po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, powinna 
przyjąć wytyczne dotyczące kategorii 
nowej żywności, które pomogłyby 
wnioskodawcom i państwom 
członkowskim określić, czy dany środek 
spożywczy wchodzi w zakres niniejszego 
rozporządzenia i do której kategorii nowej 
żywności można go zaliczyć.

__________________ __________________
15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

Or. fr

Poprawka 107
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy uściślić i uaktualnić 
dotychczasowe kategorie nowej żywności 
określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 
258/97, zastępując je odniesieniem do 
ogólnej definicji żywności przewidzianej w 
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady15.

(5) Należy uściślić i uaktualnić 
dotychczasowe kategorie nowej żywności 
wymienione w art. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 258/97, zastępując je odniesieniem do 
ogólnej definicji żywności przewidzianej w 
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady15. Przed 
datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja powinna przyjąć 
wytyczne, po przeprowadzeniu konsultacji 
z zainteresowanymi stronami, dotyczące 
kategorii nowej żywności, które 
pomogłyby wnioskodawcom i państwom 
członkowskim określić, czy dana żywność 
wchodzi w zakres niniejszego 
rozporządzenia i do której kategorii nowej 
żywności można ją zaliczyć.

__________________ __________________
15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

Or. en

Poprawka 108
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Należy uściślić i uaktualnić 
dotychczasowe kategorie nowej żywności 
określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr

(5) Należy uściślić i uaktualnić 
dotychczasowe kategorie nowej żywności 
określone w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 
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258/97, zastępując je odniesieniem do 
ogólnej definicji żywności przewidzianej w 
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady15.

258/97, zastępując je odniesieniem do 
ogólnej definicji żywności przewidzianej w 
art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady15.
Kategorie, które należy zdefiniować, 
powinny uwzględniać możliwości 
innowacji technologicznych, aby 
dopilnować, by takie innowacje, nawet 
jeśli byłyby przełomowe, podlegały 
jednakowym procedurom wydawania 
zezwolenia.

__________________ __________________
15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

15 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołujące Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiające procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 
1.2.2002, s. 1).

Or. fr

Poprawka 109
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
mieć zastosowanie do żywności i 
składników żywności, które zaliczają się 
do następujących kategorii: żywność i 
składniki żywności o nowej lub celowo 
zmodyfikowanej podstawowej strukturze 
molekularnej; żywność i składniki 
żywności składające się z lub 
wyekstrahowane z drobnoustrojów, 
grzybów lub wodorostów; żywność i 
składniki żywności, które zostały poddane 
procesowi wytwórczemu obecnie 
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niebędącemu w użyciu, w efekcie którego 
powstają istotne zmiany w składzie lub 
strukturze żywności lub jej składników, co 
z kolei ma wpływ na ich wartość 
odżywczą, metabolizm i poziom 
niepożądanych substancji. Wykaz 
powinien być otwarty w celu reagowania 
na postęp naukowy i rozwój nowych 
produktów. W przypadku uwzględnienia 
nowych kategorii powinny być one 
dokładnie określone, uzasadnione z 
punktu widzenia bezpieczeństwa oraz 
ocenione pod względem wpływu.

Or. en

Poprawka 110
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu zapewnienia ciągłości w 
odniesieniu do przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 258/97 nadal powinno 
obowiązywać kryterium, zgodnie z którym 
jako nowa żywność klasyfikowana jest 
taka żywność, która nie była w znacznym 
stopniu stosowana w Unii do spożycia 
przez ludzi przed datą wejścia w życie tego 
rozporządzenia, a mianowicie przed dniem 
15 maja 1997 r. Przez stosowanie w Unii 
należy także rozumieć stosowanie w 
państwach członkowskich, niezależnie od 
daty przystąpienia różnych państw 
członkowskich do Unii.

(6) W celu zapewnienia ciągłości w 
odniesieniu do przepisów rozporządzenia 
(WE) nr 258/97 nadal powinno 
obowiązywać kryterium, zgodnie z którym 
jako nowa żywność klasyfikowana jest 
taka żywność, która nie była w znacznym 
stopniu − przez co należy rozumieć 
dostępność w supermarketach, sklepach 
spożywczych i aptekach −  stosowana w 
Unii do spożycia przez ludzi przed datą 
wejścia w życie tego rozporządzenia, a 
mianowicie przed dniem 15 maja 1997 r. 
Przez stosowanie w Unii należy także 
rozumieć stosowanie w państwach 
członkowskich, niezależnie od daty 
przystąpienia różnych państw 
członkowskich do Unii.

Or. en
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Poprawka 111
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mogą mieć
wpływ na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności. Dlatego należy 
również uściślić, że żywność należy 
uważać za nową, jeżeli wytworzono ją za 
pomocą procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii
lub jeśli żywność ta zawiera wytworzone 
nanomateriały lub z nich się składa, jak 
określono w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1169/201116.

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mają wpływ 
na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności, na zdrowie 
konsumentów i środowisko. Dlatego 
należy również uściślić, że żywność należy 
uważać za nową, jeżeli wytworzono ją za 
pomocą procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii.

__________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylenia dyrektywy Komisji 
87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 
22.11.2011, s. 18).

Or. fr

Poprawka 112
Elisabetta Gardini
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mogą mieć 
wpływ na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności. Dlatego należy 
również uściślić, że żywność należy 
uważać za nową, jeżeli wytworzono ją za 
pomocą procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii 
lub jeśli żywność ta zawiera wytworzone 
nanomateriały lub z nich się składa, jak 
określono w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1169/201116.

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mogą mieć 
wpływ na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności. Dlatego 
niniejsze rozporządzenie powinno również 
uściślić, że żywność należy uważać za 
nową, jeżeli wytworzono ją za pomocą 
procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii –
w wyniku którego powstają różnice 
strukturalne, składowe i odżywcze w 
produkcie końcowym – lub jeśli dana 
żywność zawiera wytworzone 
nanomateriały lub z nich się składa, jak 
określono w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1169/2011.

__________________ __________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylenia dyrektywy Komisji 
87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 
22.11.2011, s. 18).

16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylenia dyrektywy Komisji 
87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 
22.11.2011, s. 18).

Or. it
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Uzasadnienie

Należy, naszym zdaniem, doprecyzować, że nowa żywność nie powstaje jedynie w wyniku 
nowych procesów produkcyjnych ani nie wiąże się jedynie z obecnością nanomateriałów, lecz 
– dokładniej – że wynika z różnic strukturalnych, składowych i odżywczych pojawiających się 
w produkcie końcowym, jak wynika zresztą z brzmienia projektu rozporządzenia w innych 
jego częściach.

Poprawka 113
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mogą mieć 
wpływ na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności. Dlatego należy 
również uściślić, że żywność należy 
uważać za nową, jeżeli wytworzono ją za 
pomocą procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii 
lub jeśli żywność ta zawiera wytworzone 
nanomateriały lub z nich się składa, jak 
określono w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1169/201116.

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mogą mieć 
wpływ na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności. Dlatego należy 
również uściślić, że żywność należy 
uważać za nową, jeżeli wytworzono ją za 
pomocą procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii 
lub jeśli żywność ta zawiera wytworzone 
nanomateriały lub z nich się składa.

__________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylenia dyrektywy Komisji 
87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
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1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 
22.11.2011, s. 18).

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do definicji nanomateriałów niewłaściwe jest odnoszenie się do rozporządzenia 
nr 1169/2011, ponieważ dotyczy ono etykietowania, a niniejsze rozporządzenie dotyczy oceny 
ryzyka. EFSA uznaje niewiadome i zaleca próg 10% dla związanych z żywnością zastosowań 
nanomateriałów. Jeśli próg 50% byłby stosowany nawet do celów oceny ryzyka, istniałoby 
niebezpieczeństwo, że niektóre nanoskładniki nie byłyby objęte definicją i tym samym nie 
podlegałyby ocenie ryzyka.

Poprawka 114
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mogą mieć 
wpływ na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności. Dlatego należy 
również uściślić, że żywność należy 
uważać za nową, jeżeli wytworzono ją za 
pomocą procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii 
lub jeśli żywność ta zawiera wytworzone 
nanomateriały lub z nich się składa, jak 
określono w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1169/201116.

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mogą mieć 
wpływ na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności. Dlatego należy 
również uściślić, że żywność należy 
uważać za nową, jeżeli wytworzono ją za 
pomocą procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii 
lub jeśli żywność ta zawiera wytworzone 
nanomateriały lub z nich się składa.

__________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
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z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylenia dyrektywy Komisji 
87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 
22.11.2011, s. 18).

Or. en

Poprawka 115
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mogą mieć 
wpływ na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności. Dlatego należy 
również uściślić, że żywność należy 
uważać za nową, jeżeli wytworzono ją za 
pomocą procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii 
lub jeśli żywność ta zawiera wytworzone 
nanomateriały lub z nich się składa, jak 
określono w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1169/201116.

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mogą mieć 
wpływ na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności. Dlatego należy 
również uściślić, że żywność należy 
uważać za nową, jeżeli wytworzono ją za 
pomocą procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii 
lub jeśli żywność ta zawiera wytworzone 
nanomateriały lub z nich się składa.

__________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
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na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylenia dyrektywy Komisji 
87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
dyrektyw Komisji 2002/67/WE
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 
22.11.2011, s. 18).

Or. en

Uzasadnienie

W świetle obecnych niewiadomych dotyczących bezpieczeństwa zastosowań związanych z 
żywnością i z uwagi na aktualny brak uznanych metod analizy nanomateriałów i metod 
wykrywania dolnego progu nanocząsteczek, należy uwzględnić postęp naukowy i najnowsze 
osiągnięcia pod względem dostępności i walidacji techniki analitycznej w odniesieniu do 
wszelkich ram prawnych regulujących żywność oraz przy przeglądzie definicji 
nanomateriałów.

Poprawka 116
Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mogą mieć 
wpływ na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności. Dlatego należy 
również uściślić, że żywność należy 
uważać za nową, jeżeli wytworzono ją za 
pomocą procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii 
lub jeśli żywność ta zawiera wytworzone 
nanomateriały lub z nich się składa, jak 
określono w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

(7) Nowe technologie w dziedzinie 
procesów produkcji żywności mogą mieć 
wpływ na żywność, a przez to również na 
bezpieczeństwo żywności. Dlatego należy 
również uściślić, że żywność należy 
uważać za nową, jeżeli wytworzono ją za 
pomocą procesu produkcji niestosowanego 
dotychczas w produkcji żywności w Unii 
lub jeśli żywność ta zawiera wytworzone 
nanomateriały lub z nich się składa, jak 
określono w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 



AM\1037316PL.doc 23/79 PE539.826v01-00

PL

Rady (UE) nr 1169/201116. Rady (UE) nr 1169/201116 w ilości nie 
mniejszej niż 10% masy lub objętości 
obliczonej na podstawie łącznej 
zawartości poszczególnych składników.

__________________ __________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylenia dyrektywy Komisji 
87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 
22.11.2011, s. 18).

16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 
przekazywania konsumentom informacji 
na temat żywności, zmiany rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
uchylenia dyrektywy Komisji 
87/250/EWG, dyrektywy Rady 
90/496/EWG, dyrektywy Komisji 
1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, 
dyrektyw Komisji 2002/67/WE 
i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 
22.11.2011, s. 18).

Or. it

Poprawka 117
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Zgodnie z zaleceniem Komisji 
dotyczącym definicji nanomateriału 
(2011/696/UE) w szczególnych 
przypadkach i jeżeli jest to uzasadnione 
względami ochrony środowiska, zdrowia, 
bezpieczeństwa lub konkurencyjności, 
próg liczbowy rozkładu wielkości cząstek 
wynoszący 50% można zastąpić progiem 
wynoszącym od 1% do 50%. Ze względu 
na obecne wątpliwości związane z 
bezpieczeństwem należy rozważyć 
możliwość przyjęcia niższego progu liczby 
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nanocząsteczek do zastosowań związanych 
z żywnością, zgodnie z propozycją 
komitetu naukowego EFSA, zamiast 
proponowanego obecnie progu (50%).

Or. en

Poprawka 118
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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 
Rady17, w rozporządzeniu (WE) nr 
1925/2006 Parlamentu Europejskiego i 
Rady18 oraz w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 609/201319.
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 oraz środki 
spożywcze zastępujące całodzienną dietę, 
do kontroli masy ciała podlegają przepisom 
przewidzianym w dyrektywie 2002/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady17, w 
rozporządzeniu (WE) nr 1925/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady18 oraz w 
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 609/201319. 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 są 
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

Poprawka 119
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Żywność o nowej lub celowo 
zmodyfikowanej podstawowej strukturze 
molekularnej, żywność składająca się lub 
produkowana z drobnoustrojów, grzybów i 
alg lub zawierająca je, żywność uzyskana 
z kultury tkankowej lub kultury 
komórkowej, żywność zawierająca rośliny 
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lub zwierzęta, składająca się lub 
produkowana z roślin lub zwierząt lub ich 
części – z wyjątkiem roślin lub zwierząt 
uzyskanych drogą tradycyjnych metod 
wytwórczo-hodowlanych, które posiadają 
historię bezpiecznego stosowania na 
rynku Unii, powinna być uznawana za 
nową żywność zgodnie z definicją zawartą 
w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana w celu zachowania spójności.

Poprawka 120
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Żywność o nowej lub celowo 
zmodyfikowanej podstawowej strukturze 
molekularnej, żywność składająca się z 
lub wyekstrahowana z drobnoustrojów, 
grzybów lub wodorostów, nowe odmiany 
drobnoustrojów o nieznanej historii 
bezpiecznego wykorzystania oraz 
koncentraty substancji, które w sposób 
naturalny występują w roślinach, powinny 
być uznawane za nową żywność zgodnie z 
definicją zawartą w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Wprowadzenie tej poprawki jest właściwe, co ujęto w stanowisku Parlamentu w drugim 
czytaniu w 2010 r.

Poprawka 121
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Jeżeli proces produkcji substancji, która 
jest stosowana zgodnie z dyrektywą 
2002/46/WE, rozporządzeniem (WE) nr 
1925/2006 lub rozporządzeniem (UE) nr 
609/2013, ulegnie znaczącej zmianie lub 
jeśli zmieni się wielkość cząsteczek takiej 
substancji, np. z powodu wykorzystania 
nanotechnologii, może to mieć wpływ na 
żywność, a tym samym na bezpieczeństwo 
żywności. Na mocy niniejszego 
rozporządzenia substancję taka należy 
zatem uznać za nową żywność, która 
powinna zostać poddana ponownej ocenie 
najpierw zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, a następnie zgodnie z 
odpowiednimi szczegółowymi przepisami.

(9) Jeżeli proces produkcji substancji, która 
jest stosowana zgodnie z dyrektywą 
2002/46/WE, rozporządzeniem (WE) nr 
1925/2006 lub rozporządzeniem (UE) nr 
609/2013, ulegnie znaczącej zmianie, 
wpływa to na żywność, a tym samym na 
bezpieczeństwo żywności, zdrowie 
konsumentów i na środowisko. Na mocy 
niniejszego rozporządzenia substancję taka 
należy zatem uznać za nową żywność, 
która powinna zostać poddana ponownej 
ocenie najpierw zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, a następnie zgodnie z 
odpowiednimi szczegółowymi przepisami.
W przypadku zmiany wielkości cząsteczek 
tej substancji, np. w wyniku wykorzystania 
nanotechnologii, substancji tej należy 
zakazać.

Or. fr

Poprawka 122
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Jeżeli przed dniem 15 maja 1997 r. (10) Jeżeli przed dniem 15 maja 1997 r. 
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dana żywność była stosowana wyłącznie 
jako suplement żywnościowy lub jako 
składnik takiego suplementu, jak określono 
w art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/46/WE, 
należy zezwolić na wprowadzenie jej na 
rynek w UE po tej dacie do tego samego 
zastosowania, bez konieczności uznawania 
jej za nową żywność do celów niniejszego 
rozporządzenia. Takie stosowanie 
żywności – jako suplementu 
żywnościowego lub w suplemencie 
żywnościowym – nie powinno jednak być 
brane pod uwagę przy ocenie tego, czy
dana żywność była w znacznym stopniu 
stosowana w Unii do spożycia przez ludzi 
przed dniem 15 maja 1997 r. Dlatego 
zastosowania danej żywności inne niż jako 
suplementu żywnościowego lub w 
suplemencie żywnościowym powinny 
podlegać przepisom niniejszego 
rozporządzenia.

dana żywność była stosowana wyłącznie 
jako suplement żywnościowy lub jako 
składnik takiego suplementu, jak określono 
w art. 2 lit. a) dyrektywy 2002/46/WE, 
należy zezwolić na wprowadzenie jej na 
rynek w UE po tej dacie do tego samego 
zastosowania, bez konieczności uznawania 
jej za nową żywność do celów niniejszego 
rozporządzenia. Takie stosowanie 
żywności – jako suplementu 
żywnościowego lub w suplemencie 
żywnościowym – nie powinno jednak być 
brane pod uwagę przy ocenie tego, czy 
dana żywność była w znacznym stopniu − 
przez co należy rozumieć dostępność w 
supermarketach, sklepach spożywczych i 
aptekach − stosowana w Unii do spożycia 
przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r. 
Dlatego zastosowania danej żywności inne 
niż jako suplementu żywnościowego lub w 
suplemencie żywnościowym powinny 
podlegać przepisom niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 123
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Żywność pochodząca od 
sklonowanych zwierząt regulowana jest 
rozporządzeniem (WE) nr 258/1997. 
Istotne jest, by nie pojawiały się 
niejasności prawne co do wprowadzania 
na rynek żywności ze sklonowanych 
zwierząt i/lub ich potomstwa. Do czasu 
wejścia w życie szczegółowych przepisów 
dotyczących żywności pochodzącej ze 
sklonowanych zwierząt i ich potomstwa, 
taka żywność powinna wchodzić w zakres 
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niniejszego rozporządzenia pod 
warunkiem, że przy wprowadzaniu na 
rynek Unii jest stosownie oznakowana dla 
konsumenta końcowego.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana w celu zachowania spójności.

Poprawka 124
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy ułatwić wprowadzenie na 
rynek w Unii tradycyjnej żywności z 
państw trzecich w przypadku, gdy w 
danym państwie trzecim udowodniona 
została historia bezpiecznego stosowania 
żywności. Żywność taka powinna być 
spożywana w danym państwie trzecim w 
zwyczajowej diecie przez znaczną część 
ludności kraju od co najmniej 25 lat. 
Historia bezpiecznego stosowania 
żywności nie powinna obejmować 
zastosowań innych niż żywnościowe ani 
tych, które wykraczają poza ramy 
normalnej diety.

(11) Należy ograniczyć wprowadzanie na 
rynek w Unii tradycyjnej żywności z 
państw trzecich oraz zaostrzyć kontrolę tej 
żywności nawet w przypadku gdy w 
danym państwie trzecim udowodniona 
została historia bezpiecznego stosowania 
żywności.

Or. fr

Poprawka 125
Sirpa Pietikäinen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy ułatwić wprowadzenie na 
rynek w Unii tradycyjnej żywności z 
państw trzecich w przypadku, gdy w 
danym państwie trzecim udowodniona 
została historia bezpiecznego stosowania 
żywności. Żywność taka powinna być 
spożywana w danym państwie trzecim w 
zwyczajowej diecie przez znaczną część 
ludności kraju od co najmniej 25 lat. 
Historia bezpiecznego stosowania 
żywności nie powinna obejmować 
zastosowań innych niż żywnościowe ani 
tych, które wykraczają poza ramy 
normalnej diety.

(11) Należy ułatwić wprowadzenie na 
rynek w Unii tradycyjnej żywności z 
państw trzecich, takiej jak owady, w 
przypadku, gdy w danym państwie trzecim 
udowodniona została historia bezpiecznego 
stosowania żywności. Żywność taka 
powinna być spożywana w danym 
państwie trzecim w zwyczajowej diecie 
przez znaczną część ludności kraju od co 
najmniej 25 lat. Historia bezpiecznego 
stosowania żywności nie powinna 
obejmować zastosowań innych niż 
żywnościowe ani tych, które wykraczają 
poza ramy normalnej diety.

Or. en

Poprawka 126
Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy ułatwić wprowadzenie na 
rynek w Unii tradycyjnej żywności z 
państw trzecich w przypadku, gdy w 
danym państwie trzecim udowodniona 
została historia bezpiecznego stosowania 
żywności. Żywność taka powinna być 
spożywana w danym państwie trzecim w 
zwyczajowej diecie przez znaczną część 
ludności kraju od co najmniej 25 lat. 
Historia bezpiecznego stosowania 
żywności nie powinna obejmować 
zastosowań innych niż żywnościowe ani 
tych, które wykraczają poza ramy 
normalnej diety.

(11) Należy ułatwić wprowadzenie na 
rynek w Unii tradycyjnej żywności z 
państw trzecich w przypadku, gdy w 
danym państwie trzecim udowodniona 
została historia bezpiecznego stosowania 
żywności. Żywność taka powinna być 
spożywana w danym państwie trzecim w 
zwyczajowej diecie przez przeważającą
część ludności kraju od co najmniej 50 lat. 
Historia bezpiecznego stosowania 
żywności nie powinna obejmować 
zastosowań innych niż żywnościowe ani 
tych, które wykraczają poza ramy 
normalnej diety.

Or. it
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Poprawka 127
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy ułatwić wprowadzenie na 
rynek w Unii tradycyjnej żywności z 
państw trzecich w przypadku, gdy w 
danym państwie trzecim udowodniona 
została historia bezpiecznego stosowania 
żywności. Żywność taka powinna być 
spożywana w danym państwie trzecim w 
zwyczajowej diecie przez znaczną część 
ludności kraju od co najmniej 25 lat. 
Historia bezpiecznego stosowania 
żywności nie powinna obejmować 
zastosowań innych niż żywnościowe ani 
tych, które wykraczają poza ramy 
normalnej diety.

(11) Należy ułatwić wprowadzenie na 
rynek w Unii tradycyjnej żywności z 
państw trzecich w przypadku, gdy w 
danym państwie trzecim udowodniona 
została historia bezpiecznego stosowania 
żywności. Żywność taka powinna być 
spożywana w danym państwie trzecim od 
co najmniej 25 lat, jak określono w 
naukowych i technicznych wytycznych 
wydanych przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 
Historia bezpiecznego stosowania 
żywności nie powinna obejmować 
zastosowań innych niż żywnościowe ani 
tych, które wykraczają poza ramy 
normalnej diety.

Or. en

Uzasadnienie

Dla „historii bezpiecznego stosowania żywności” należy określić wymogi dotyczące danych, 
a EFSA powinien przedłożyć jasne kryteria tego, co stanowi „historię bezpiecznego 
stosowania żywności”.

Poprawka 128
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Należy ułatwić wprowadzenie na 
rynek w Unii tradycyjnej żywności z 

(11) Należy ułatwić wprowadzenie na 
rynek w Unii tradycyjnej żywności z 
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państw trzecich w przypadku, gdy w 
danym państwie trzecim udowodniona 
została historia bezpiecznego stosowania 
żywności. Żywność taka powinna być 
spożywana w danym państwie trzecim w 
zwyczajowej diecie przez znaczną część 
ludności kraju od co najmniej 25 lat. 
Historia bezpiecznego stosowania 
żywności nie powinna obejmować 
zastosowań innych niż żywnościowe ani 
tych, które wykraczają poza ramy 
normalnej diety.

państw trzecich w przypadku, gdy w 
danym państwie trzecim udowodniona 
została historia bezpiecznego stosowania 
żywności. Żywność taka powinna być 
spożywana w danym państwie trzecim w 
zwyczajowej diecie przez znaczną część 
ludności kraju od co najmniej 25 lat. 
Historia bezpiecznego stosowania 
żywności nie powinna obejmować 
zastosowań innych niż żywnościowe ani 
tych, które wykraczają poza ramy 
normalnej diety. Tradycyjna żywność z 
państw trzecich powinna być 
automatycznie poddawana przez EFSA 
pełnej ocenie ryzyka na początku 
procedury, nawet jeżeli nie zostaną 
zgłoszone uzasadnione zastrzeżenia 
dotyczące bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 129
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Ocena, czy żywność jest w znacznym 
stopniu spożywana przez ludność państwa 
trzeciego, powinna opierać się na 
informacjach dostarczonych przez 
podmioty działające na rynku spożywczym 
oraz, w stosownych przypadkach, na 
innych informacjach dostępnych 
w państwach trzecich. Jeżeli informacje 
na temat spożycia przez ludzi są 
niewystarczające, należy wprowadzić 
prostą i przejrzystą procedurę 
gromadzenia tych informacji, z udziałem 
Komisji i podmiotów działających na 
rynku spożywczym. Komisji należy 
powierzyć uprawnienia wykonawcze w 
celu określenia etapów procedury takich 



AM\1037316PL.doc 33/79 PE539.826v01-00

PL

konsultacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest doprecyzowanie pojęcia „znacznego” stopnia spożywania.

Poprawka 130
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 
trzecich, która w Unii jest uważana za 
nową żywność, powinna zostać uznana za 
tradycyjną żywność z państw trzecich 
jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 
produkcji podstawowej zdefiniowanej w 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
niezależnie od tego, czy jest to żywność 
przetworzona, czy nieprzetworzona. Jeżeli
zatem do tej żywności zastosowano nowy 
proces produkcji lub jeśli żywność ta 
zawiera „wytworzone nanomateriały” 
zdefiniowane w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1169/2011 lub z nich się 
składa, żywności tej nie należy uznać za 
żywność tradycyjną.

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 
trzecich, która w Unii jest uważana za 
nową żywność, powinna zostać uznana za 
tradycyjną żywność z państw trzecich 
jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 
produkcji podstawowej zdefiniowanej w 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i 
jest to albo żywność nieprzetworzona, albo 
która przeszła proces podstawowy. Jeżeli 
jednak do tej żywności zastosowano 
proces wtórny obejmujący szczególny 
sposób połączenia żywności w celu zmiany 
właściwości żywności lub obejmujący
nowy proces produkcji lub jeśli żywność ta 
zawiera „wytworzone nanomateriały” 
zdefiniowane w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1169/2011 lub z nich się 
składa, żywności tej nie należy uznać za 
żywność tradycyjną.

Or. en

Uzasadnienie

Prawie cała żywność pochodzi z produkcji podstawowej. Celem tej kategorii jest 
umożliwienie wprowadzania na rynek UE tradycyjnej żywności, takiej jak owoce, soki i 
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nasiona, po mniej uciążliwej procedurze związanej z udzielaniem zezwolenia. Dlatego w 
odniesieniu do przemysłu i konsumentów należy wyjaśnić, jaki rodzaj przetwarzania, który nie 
zmienia właściwości żywności, jest dopuszczalny.

Poprawka 131
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 
trzecich, która w Unii jest uważana za 
nową żywność, powinna zostać uznana za 
tradycyjną żywność z państw trzecich 
jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 
produkcji podstawowej zdefiniowanej w 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
niezależnie od tego, czy jest to żywność 
przetworzona, czy nieprzetworzona. Jeżeli 
zatem do tej żywności zastosowano nowy 
proces produkcji lub jeśli żywność ta 
zawiera „wytworzone nanomateriały” 
zdefiniowane w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1169/2011 lub z nich się 
składa, żywności tej nie należy uznać za 
żywność tradycyjną.

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 
trzecich, która w Unii jest uważana za 
nową żywność, powinna zostać uznana za 
tradycyjną żywność z państw trzecich 
jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 
produkcji podstawowej zdefiniowanej w 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
niezależnie od tego, czy jest to żywność 
przetworzona, czy nieprzetworzona. Jeżeli 
zatem do tej żywności zastosowano nowy 
proces, który nie był dotychczas stosowany 
w odniesieniu do tego rodzaju żywności,
lub jeśli żywność ta zawiera „wytworzone 
nanomateriały” zdefiniowane w art. 2 ust. 
2 lit. t) rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
lub z nich się składa, żywności tej nie 
należy uznać za żywność tradycyjną.

Or. fr

Poprawka 132
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan, Stefan Eck
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 
trzecich, która w Unii jest uważana za 
nową żywność, powinna zostać uznana za 
tradycyjną żywność z państw trzecich 
jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 
produkcji podstawowej zdefiniowanej w 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
niezależnie od tego, czy jest to żywność 
przetworzona, czy nieprzetworzona. Jeżeli 
zatem do tej żywności zastosowano nowy 
proces produkcji lub jeśli żywność ta 
zawiera „wytworzone nanomateriały” 
zdefiniowane w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
lub z nich się składa, żywności tej nie 
należy uznać za żywność tradycyjną.

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 
trzecich, która w Unii jest uważana za 
nową żywność, powinna zostać uznana za 
tradycyjną żywność z państw trzecich 
jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 
produkcji podstawowej zdefiniowanej w 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
niezależnie od tego, czy jest to żywność 
przetworzona, czy nieprzetworzona. Jeżeli 
zatem do tej żywności zastosowano nowy 
proces produkcji lub jeśli żywność ta 
zawiera „wytworzone nanomateriały” lub z 
nich się składa, żywności tej nie należy 
uznać za żywność tradycyjną.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do definicji nanomateriałów niewłaściwe jest odnoszenie się do rozporządzenia 
nr 1169/2011, ponieważ dotyczy ono etykietowania, a niniejsze rozporządzenie dotyczy oceny 
ryzyka. EFSA uznaje niewiadome i zaleca próg 10% dla związanych z żywnością zastosowań 
nanomateriałów. Jeśli próg 50% byłby stosowany nawet do celów oceny ryzyka, istniałoby 
niebezpieczeństwo, że niektóre nanoskładniki nie byłyby objęte definicją i tym samym nie 
podlegałyby ocenie ryzyka.

Poprawka 133
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 
trzecich, która w Unii jest uważana za 
nową żywność, powinna zostać uznana za 
tradycyjną żywność z państw trzecich 

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 
trzecich, która w Unii jest uważana za 
nową żywność, powinna zostać uznana za 
tradycyjną żywność z państw trzecich 
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jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 
produkcji podstawowej zdefiniowanej w 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
niezależnie od tego, czy jest to żywność 
przetworzona, czy nieprzetworzona. Jeżeli 
zatem do tej żywności zastosowano nowy 
proces produkcji lub jeśli żywność ta 
zawiera „wytworzone nanomateriały” 
zdefiniowane w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
lub z nich się składa, żywności tej nie 
należy uznać za żywność tradycyjną.

jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 
produkcji podstawowej zdefiniowanej w 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
niezależnie od tego, czy jest to żywność 
przetworzona, czy nieprzetworzona. Jeżeli 
zatem do tej żywności zastosowano nowy 
proces produkcji lub jeśli żywność ta 
zawiera „wytworzone nanomateriały” lub z 
nich się składa, żywności tej nie należy 
uznać za żywność tradycyjną.

Or. en

Poprawka 134
Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 
trzecich, która w Unii jest uważana za 
nową żywność, powinna zostać uznana za 
tradycyjną żywność z państw trzecich 
jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 
produkcji podstawowej zdefiniowanej w 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
niezależnie od tego, czy jest to żywność 
przetworzona, czy nieprzetworzona. Jeżeli 
zatem do tej żywności zastosowano nowy 
proces produkcji lub jeśli żywność ta 
zawiera „wytworzone nanomateriały” 
zdefiniowane w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1169/2011 lub z nich się 
składa, żywności tej nie należy uznać za 
żywność tradycyjną.

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 
trzecich, która w Unii jest uważana za 
nową żywność, powinna zostać uznana za 
tradycyjną żywność z państw trzecich 
jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 
produkcji podstawowej zdefiniowanej w 
art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 
niezależnie od tego, czy jest to żywność 
przetworzona, czy nieprzetworzona. Jeżeli 
zatem do tej żywności zastosowano nowy 
proces produkcji lub jeśli żywność ta 
zawiera „wytworzone nanomateriały” 
zdefiniowane w art. 2 ust. 2 lit. t) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1169/2011 lub z nich się 
składa w ilości nie mniejszej niż 10% masy 
lub objętości obliczonej na podstawie 
łącznej zawartości poszczególnych 
składników, żywności tej nie należy uznać 
za żywność tradycyjną.
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Or. it

Poprawka 135
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Produkty żywnościowe 
wyprodukowane ze składników żywności, 
które nie są objęte zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności wyprodukowane w drodze 
zmiany składników żywności, ich składu 
lub ilości, nie powinny być uznawane za 
nową żywność. Jednak zmiany składnika 
żywności, np. selektywne wyciągi lub 
wykorzystanie innych części rośliny, które 
dotychczas nie były w znacznym stopniu 
wykorzystywane w Unii do spożycia przez 
ludzi, powinny nadal być objęte zakresem 
stosowania niniejszego rozporządzenia.

(13) Produkty żywnościowe
wyprodukowane ze składników żywności, 
które nie są objęte zakresem stosowania 
niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności wyprodukowane w drodze 
zmiany składników żywności, ich składu 
lub ilości, nie powinny być uznawane za 
nową żywność. Jednak zmiany składnika 
żywności, np. selektywne wyciągi lub 
wykorzystanie innych części rośliny, które 
dotychczas nie były w znacznym stopniu − 
przez co należy rozumieć dostępność w 
supermarketach, sklepach spożywczych i 
aptekach − wykorzystywane w Unii do 
spożycia przez ludzi, powinny nadal być 
objęte zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 136
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Komisji należy powierzyć 
uprawnienia wykonawcze w celu podjęcia 

skreślony
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decyzji, czy dana żywność wchodzi w 
zakres definicji nowej żywności i w 
związku z tym podlega przepisom 
dotyczącym nowej żywności określonym w 
niniejszym rozporządzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o zakresie ma zasadnicze znaczenie w świetle rozporządzenia i dlatego nie powinna 
być podejmowana w drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 137
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Komisji należy powierzyć 
uprawnienia wykonawcze w celu podjęcia 
decyzji, czy dana żywność wchodzi w 
zakres definicji nowej żywności i w 
związku z tym podlega przepisom 
dotyczącym nowej żywności określonym w 
niniejszym rozporządzeniu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o zakresie ma zasadnicze znaczenie w świetle rozporządzenia i dlatego nie powinna 
być podejmowana w drodze aktów wykonawczych.

Poprawka 138
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Określenie, czy żywność była 
w znacznym stopniu stosowana w Unii do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r., powinno opierać się na 
informacjach dostarczonych przez 
podmioty działające na rynku spożywczym 
oraz w stosownych przypadkach na innych 
informacjach dostępnych w państwach 
członkowskich. Podmioty działające na 
rynku spożywczym powinny zasięgnąć 
opinii państw członkowskich, jeżeli mają 
wątpliwości co do statusu żywności, którą 
zamierzają wprowadzić na rynek. 
W przypadku gdy brak jest informacji na 
temat spożycia przez ludzi przed dniem 15 
maja 1997 r. lub informacje te są 
niewystarczające, należy wprowadzić 
prostą i przejrzystą procedurę gromadzenia 
tych informacji, z udziałem Komisji, 
państw członkowskich i podmiotów 
działających na rynku spożywczym. 
Komisji należy powierzyć uprawnienia 
wykonawcze w celu określenia kroków 
proceduralnych takich konsultacji.

(16) Określenie, czy żywność była 
w znacznym stopniu stosowana w Unii do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r., powinno opierać się na 
informacjach dostarczonych przez 
podmioty działające na rynku spożywczym 
oraz w stosownych przypadkach na innych 
informacjach dostępnych w państwach 
członkowskich. Podmioty działające na 
rynku spożywczym powinny zasięgnąć 
opinii państw członkowskich, jeżeli mają 
wątpliwości co do statusu żywności, którą 
zamierzają wprowadzić na rynek. 
W przypadku gdy brak jest informacji na 
temat spożycia przez ludzi przed dniem 15 
maja 1997 r. lub informacje te są 
niewystarczające, należy wprowadzić 
prostą i przejrzystą procedurę gromadzenia 
tych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ta decyzja ma zasadnicze znaczenie i nie powinna być podejmowana w drodze aktów 
wykonawczych

Poprawka 139
Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Określenie, czy żywność była 
w znacznym stopniu stosowana w Unii do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r., powinno opierać się na 
informacjach dostarczonych przez 
podmioty działające na rynku spożywczym 
oraz w stosownych przypadkach na innych
informacjach dostępnych w państwach 
członkowskich. Podmioty działające na 
rynku spożywczym powinny zasięgnąć 
opinii państw członkowskich, jeżeli mają 
wątpliwości co do statusu żywności, którą 
zamierzają wprowadzić na rynek. 
W przypadku gdy brak jest informacji na 
temat spożycia przez ludzi przed dniem 15 
maja 1997 r. lub informacje te są 
niewystarczające, należy wprowadzić 
prostą i przejrzystą procedurę 
gromadzenia tych informacji, z udziałem 
Komisji, państw członkowskich 
i podmiotów działających na rynku 
spożywczym. Komisji należy powierzyć 
uprawnienia wykonawcze w celu 
określenia kroków proceduralnych takich 
konsultacji.

(16) Określenie, czy żywność była 
w znacznym stopniu stosowana w Unii do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r., powinno opierać się na 
informacjach dostarczonych przez 
podmioty działające na rynku spożywczym 
oraz na informacjach dostępnych 
w państwach członkowskich. Podmioty 
działające na rynku spożywczym powinny 
zasięgnąć opinii państw członkowskich, 
jeżeli mają wątpliwości co do statusu 
żywności, którą zamierzają wprowadzić na 
rynek. W przypadku gdy brak jest 
informacji na temat spożycia przez ludzi 
przed dniem 15 maja 1997 r. lub 
informacje te są niewystarczające, dana 
żywność musi zostać uznana za nową 
żywność.

Or. it

Poprawka 140
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Określenie, czy żywność była 
w znacznym stopniu stosowana w Unii do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r., powinno opierać się na 
informacjach dostarczonych przez 
podmioty działające na rynku spożywczym 

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.
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oraz w stosownych przypadkach na innych 
informacjach dostępnych w państwach 
członkowskich. Podmioty działające na 
rynku spożywczym powinny zasięgnąć 
opinii państw członkowskich, jeżeli mają 
wątpliwości co do statusu żywności, którą 
zamierzają wprowadzić na rynek.
W przypadku gdy brak jest informacji na 
temat spożycia przez ludzi przed dniem 15 
maja 1997 r. lub informacje te są 
niewystarczające, należy wprowadzić 
prostą i przejrzystą procedurę gromadzenia 
tych informacji, z udziałem Komisji, 
państw członkowskich i podmiotów
działających na rynku spożywczym.
Komisji należy powierzyć uprawnienia 
wykonawcze w celu określenia kroków 
proceduralnych takich konsultacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 141
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Określenie, czy żywność była 
w znacznym stopniu stosowana w Unii do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r., powinno opierać się na 
informacjach dostarczonych przez 
podmioty działające na rynku spożywczym 
oraz w stosownych przypadkach na innych 
informacjach dostępnych w państwach 
członkowskich. Podmioty działające na 
rynku spożywczym powinny zasięgnąć 
opinii państw członkowskich, jeżeli mają 

(16) Określenie, czy żywność była 
w znacznym stopniu − przez co należy 
rozumieć dostępność w supermarketach, 
sklepach spożywczych i aptekach −
stosowana w Unii do spożycia przez ludzi 
przed dniem 15 maja 1997 r., powinno 
opierać się na informacjach dostarczonych 
przez podmioty działające na rynku 
spożywczym oraz w stosownych 
przypadkach na innych informacjach 
dostępnych w państwach członkowskich. 
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wątpliwości co do statusu żywności, którą 
zamierzają wprowadzić na rynek. 
W przypadku gdy brak jest informacji na 
temat spożycia przez ludzi przed dniem 15 
maja 1997 r. lub informacje te są 
niewystarczające, należy wprowadzić 
prostą i przejrzystą procedurę gromadzenia 
tych informacji, z udziałem Komisji, 
państw członkowskich i podmiotów 
działających na rynku spożywczym. 
Komisji należy powierzyć uprawnienia 
wykonawcze w celu określenia kroków 
proceduralnych takich konsultacji.

Podmioty działające na rynku spożywczym 
powinny zasięgnąć opinii państw 
członkowskich, jeżeli mają wątpliwości co 
do statusu żywności, którą zamierzają 
wprowadzić na rynek. W przypadku gdy 
brak jest informacji na temat spożycia 
przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r. 
lub informacje te są niewystarczające, 
należy wprowadzić prostą i przejrzystą 
procedurę gromadzenia tych informacji, 
z udziałem Komisji, państw członkowskich 
i podmiotów działających na rynku 
spożywczym. Komisji należy powierzyć 
uprawnienia wykonawcze w celu 
określenia kroków proceduralnych takich 
konsultacji.

Or. en

Poprawka 142
Elisabetta Gardini

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Nowa żywność powinna otrzymać 
zezwolenie i być stosowana jedynie 
w przypadku, gdy spełnia kryteria 
określone w niniejszym rozporządzeniu.
Nowa żywność powinna być bezpieczna, a 
jej stosowanie nie powinno wprowadzać w 
błąd konsumenta. Zatem w przypadku, gdy 
nowa żywność jest przeznaczona do 
zastąpienia innej żywności, nie powinna 
się różnić od tej żywności w sposób, który 
byłby mniej korzystny pod względem 
żywieniowym dla konsumenta.

(17) Nowa żywność powinna otrzymać 
zezwolenie i być stosowana jedynie 
w przypadku, gdy spełnia kryteria 
określone w niniejszym rozporządzeniu. 
Nowa żywność powinna być bezpieczna, a 
jej stosowanie nie powinno wprowadzać w 
błąd konsumenta. Zatem w przypadku, gdy 
nowa żywność jest przeznaczona do 
zastąpienia innej żywności, nie powinna 
się różnić od tej żywności w sposób, który 
byłby mniej korzystny dla konsumenta.

Or. it
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Uzasadnienie

W rzeczywistości brak korzyści ma charakter żywnościowy jako taki i nie może w żaden 
sposób – z uwagi na sam charakter nowej żywności – ograniczać się do aspektu 
żywieniowego, lecz musi obejmować inne aspekty składu żywności. Sugeruje się zatem 
skreślenie słów „pod względem żywieniowym”, które nie wydają się odzwierciedlać 
wszystkich elementów nowości, jakie może przynieść nowa żywność.

Poprawka 143
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Nowa żywność powinna otrzymać 
zezwolenie i być stosowana jedynie 
w przypadku, gdy spełnia kryteria 
określone w niniejszym rozporządzeniu. 
Nowa żywność powinna być bezpieczna, a 
jej stosowanie nie powinno wprowadzać w 
błąd konsumenta. Zatem w przypadku, gdy 
nowa żywność jest przeznaczona do 
zastąpienia innej żywności, nie powinna 
się różnić od tej żywności w sposób, który 
byłby mniej korzystny pod względem 
żywieniowym dla konsumenta.

(17) Nowa żywność powinna otrzymać 
zezwolenie i być stosowana jedynie 
w przypadku, gdy spełnia kryteria 
określone w niniejszym rozporządzeniu. 
Nowa żywność powinna być bezpieczna, 
przynosić konsumentom korzyści, a jej 
stosowanie nie powinno wprowadzać w 
błąd konsumenta. Zatem w przypadku, gdy 
nowa żywność jest przeznaczona do 
zastąpienia innej żywności, nie powinna 
się różnić od tej żywności w sposób, który 
byłby mniej korzystny pod względem 
żywieniowym dla konsumenta. Ocena 
bezpieczeństwa nowej żywności powinna 
się opierać na zasadzie ostrożności 
zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 
178/2002.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie odniesienia do zasady ostrożności jest właściwe, co ujęto w stanowisku 
Parlamentu w drugim czytaniu w 2010 r. Wymóg, by nowa żywność przynosiła konsumentom 
korzyści jest zbieżny z rozporządzeniem w sprawie dodatków do żywności nr 1333/2008 (art. 
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6 ust. 2).

Poprawka 144
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Nowej żywności nie należy 
wprowadzać na rynek ani stosować w 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jeśli nie została wpisana do unijnego 
wykazu nowej żywności, w odniesieniu do 
której wydano zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek w Unii („unijny 
wykaz”). Należy zatem ustanowić, w 
drodze aktu wykonawczego, unijny wykaz 
nowej żywności poprzez wpisanie do niego 
nowej żywności, w odniesieniu do której 
wydano już zezwolenie lub przekazano 
notyfikację zgodnie z art. 4, 5 lub 7 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz z 
wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
wydawania zezwoleń. Ponieważ ta nowa 
żywność została już poddana ocenie pod 
względem bezpieczeństwa, zgodnie z 
prawem wyprodukowana i wprowadzona 
na rynek w Unii oraz nie wywoływała 
obaw natury zdrowotnej w przeszłości, dla 
wstępnego ustanowienia unijnego wykazu 
należy stosować procedurę doradczą.

(18) Nowej żywności nie należy 
wprowadzać na rynek ani stosować w 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jeśli nie została wpisana do unijnego 
wykazu nowej żywności, w odniesieniu do 
której wydano zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek w Unii („unijny 
wykaz”). Należy zatem ustanowić unijny 
wykaz nowej żywności poprzez wpisanie 
do niego nowej żywności, w odniesieniu 
do której wydano już zezwolenie lub 
przekazano notyfikację zgodnie z art. 4, 5 
lub 7 rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz 
z wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
wydawania zezwoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Do niniejszego rozporządzenia należy załączyć wykaz nowej żywności i aktualizować w 
drodze aktów delegowanych.
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Poprawka 145
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Nowej żywności nie należy 
wprowadzać na rynek ani stosować w 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jeśli nie została wpisana do unijnego 
wykazu nowej żywności, w odniesieniu do 
której wydano zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek w Unii („unijny 
wykaz”). Należy zatem ustanowić, w 
drodze aktu wykonawczego, unijny wykaz 
nowej żywności poprzez wpisanie do niego 
nowej żywności, w odniesieniu do której 
wydano już zezwolenie lub przekazano 
notyfikację zgodnie z art. 4, 5 lub 7 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz z 
wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
wydawania zezwoleń. Ponieważ ta nowa 
żywność została już poddana ocenie pod 
względem bezpieczeństwa, zgodnie z 
prawem wyprodukowana i wprowadzona
na rynek w Unii oraz nie wywoływała 
obaw natury zdrowotnej w przeszłości, dla 
wstępnego ustanowienia unijnego wykazu 
należy stosować procedurę doradczą.

(18) Nowej żywności nie należy 
wprowadzać na rynek ani stosować w 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jeśli nie została wpisana do unijnego 
wykazu nowej żywności, w odniesieniu do 
której wydano zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek w Unii („unijny 
wykaz”). Należy zatem ustanowić unijny 
wykaz nowej żywności poprzez wpisanie 
do niego nowej żywności, w odniesieniu 
do której wydano już zezwolenie lub 
przekazano notyfikację zgodnie z art. 4, 5 
lub 7 rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz 
z wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
wydawania zezwoleń. Ponieważ ta nowa 
żywność została już poddana ocenie pod 
względem bezpieczeństwa, zgodnie z 
prawem wyprodukowana i wprowadzona 
na rynek w Unii oraz nie wywoływała 
obaw natury zdrowotnej w przeszłości, dla 
wstępnego ustanowienia unijnego wykazu 
należy stosować procedurę doradczą. Ten 
unijny wykaz wymaga zatwierdzenia przez 
wszystkie państwa członkowskie, a 
jakakolwiek harmonizacja przepisów 
wynikająca z niniejszego rozporządzenia 
podlega w dalszym ciągu przepisom art. 
114 ust. 4 TFUE. Wykaz ten musi być 
przejrzysty, łatwo dostępny i regularnie 
aktualizowany.

Or. fr

Poprawka 146
Annie Schreijer-Pierik
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Nowej żywności nie należy 
wprowadzać na rynek ani stosować w 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jeśli nie została wpisana do unijnego 
wykazu nowej żywności, w odniesieniu do 
której wydano zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek w Unii („unijny 
wykaz”). Należy zatem ustanowić, w 
drodze aktu wykonawczego, unijny wykaz 
nowej żywności poprzez wpisanie do niego 
nowej żywności, w odniesieniu do której 
wydano już zezwolenie lub przekazano 
notyfikację zgodnie z art. 4, 5 lub 7 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz z 
wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
wydawania zezwoleń. Ponieważ ta nowa 
żywność została już poddana ocenie pod 
względem bezpieczeństwa, zgodnie z 
prawem wyprodukowana i wprowadzona 
na rynek w Unii oraz nie wywoływała 
obaw natury zdrowotnej w przeszłości, dla 
wstępnego ustanowienia unijnego wykazu 
należy stosować procedurę doradczą.

(18) Nowej żywności nie należy 
wprowadzać na rynek ani stosować w 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jeśli nie została wpisana do unijnego 
wykazu nowej żywności, w odniesieniu do 
której wydano zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek w Unii („unijny 
wykaz”). Należy zatem ustanowić, w 
drodze aktu wykonawczego, unijny wykaz 
nowej żywności poprzez wpisanie do niego 
nowej żywności, w odniesieniu do której 
wydano już zezwolenie lub przekazano 
notyfikację zgodnie z art. 4, 5 lub 7 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz z 
wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
wydawania zezwoleń. Ponieważ ta nowa 
żywność została już poddana ocenie pod 
względem bezpieczeństwa, zgodnie z 
prawem wyprodukowana i wprowadzona 
na rynek w Unii oraz nie wywoływała 
obaw natury zdrowotnej w przeszłości, dla 
wstępnego ustanowienia unijnego wykazu 
należy stosować procedurę doradczą.

Wykaz należy − odpowiednio do 
najnowszych innowacji technologicznych 
i osiągnięć naukowych − regularnie i 
elastycznie aktualizować oraz rozszerzać 
w razie konieczności.

Or. en

Poprawka 147
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Nowej żywności nie należy 
wprowadzać na rynek ani stosować w 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jeśli nie została wpisana do unijnego 
wykazu nowej żywności, w odniesieniu do 
której wydano zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek w Unii („unijny 
wykaz”). Należy zatem ustanowić, w 
drodze aktu wykonawczego, unijny wykaz 
nowej żywności poprzez wpisanie do niego 
nowej żywności, w odniesieniu do której 
wydano już zezwolenie lub przekazano 
notyfikację zgodnie z art. 4, 5 lub 7 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz z 
wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
wydawania zezwoleń. Ponieważ ta nowa 
żywność została już poddana ocenie pod 
względem bezpieczeństwa, zgodnie z 
prawem wyprodukowana i wprowadzona 
na rynek w Unii oraz nie wywoływała 
obaw natury zdrowotnej w przeszłości, dla 
wstępnego ustanowienia unijnego wykazu 
należy stosować procedurę doradczą.

(18) Nowej żywności nie należy 
wprowadzać na rynek ani stosować w 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jeśli nie została wpisana do unijnego 
wykazu nowej żywności, w odniesieniu do 
której wydano zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek w Unii („unijny 
wykaz”). Należy zatem ustanowić unijny 
wykaz nowej żywności poprzez wpisanie 
do niego nowej żywności, w odniesieniu 
do której wydano już zezwolenie lub 
przekazano notyfikację zgodnie z art. 4, 5 
lub 7 rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz 
z wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
wydawania zezwoleń. Wstępny unijny 
wykaz nowej żywności, na którą wydano 
zezwolenie, stanowiący kluczowy element, 
należy załączyć do niniejszego 
rozporządzenia. Aktualizacja wykazu 
powinna następować w drodze aktów 
delegowanych.

Or. en

Poprawka 148
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Nowej żywności nie należy 
wprowadzać na rynek ani stosować w 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jeśli nie została wpisana do unijnego 
wykazu nowej żywności, w odniesieniu do 
której wydano zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek w Unii („unijny 
wykaz”). Należy zatem ustanowić, w 
drodze aktu wykonawczego, unijny wykaz 

(18) Nowej żywności nie należy 
wprowadzać na rynek ani stosować w 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi, jeśli nie została wpisana do unijnego 
wykazu nowej żywności, w odniesieniu do 
której wydano zezwolenie na 
wprowadzenie na rynek w Unii („unijny 
wykaz”). Należy zatem ustanowić, w 
drodze aktu delegowanego, unijny wykaz 
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nowej żywności poprzez wpisanie do niego 
nowej żywności, w odniesieniu do której 
wydano już zezwolenie lub przekazano 
notyfikację zgodnie z art. 4, 5 lub 7 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz z 
wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
wydawania zezwoleń. Ponieważ ta nowa 
żywność została już poddana ocenie pod 
względem bezpieczeństwa, zgodnie z 
prawem wyprodukowana i wprowadzona 
na rynek w Unii oraz nie wywoływała 
obaw natury zdrowotnej w przeszłości, dla 
wstępnego ustanowienia unijnego wykazu 
należy stosować procedurę doradczą.

nowej żywności poprzez wpisanie do niego 
nowej żywności, w odniesieniu do której 
wydano już zezwolenie lub przekazano 
notyfikację zgodnie z art. 4, 5 lub 7 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz z 
wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
wydawania zezwoleń.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
TFUE w celu uaktualniania unijnego wykazu.

Poprawka 149
Jan Huitema

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Należy rozwijać nowe technologie i 
innowacje takie jak biotechnologia i 
nanotechnologia w produkcji żywności, 
gdyż dzięki temu można zmniejszyć 
środowiskowy wpływ produkcji żywności, 
zwiększyć bezpieczeństwo żywności i 
przynieść korzyść konsumentom. Rozwój 
sytuacji w produkcji żywności należy 
zatem zawsze oceniać według 
najnowszych dostępnych dowodów 
naukowych, żeby zapewnić odpowiednie 
potwierdzenie naukowe dla 
bezpieczeństwa żywności na poziomie 
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europejskim.

Or. en

Poprawka 150
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

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 żywności należy zapewnić 
szybszą i uproszczoną procedurę 
aktualizacji unijnego wykazu w przypadku 
braku uzasadnionych zastrzeżeń 
dotyczących bezpieczeństwa. Należy 
przekazać Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE w celu 
aktualizacji tego wykazu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ środki te mają zastosowanie ogólne i mają uzupełniać lub zmieniać niektóre inne 
niż istotne elementy niniejszego rozporządzenia, należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w celu uaktualniania wykazu.
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Poprawka 151
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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
przejrzystą procedurę. W odniesieniu do 
tradycyjnej żywności z państw trzecich o 
historii bezpiecznego stosowania żywności 
należy przewidzieć bardziej rygorystyczną
procedurę aktualizacji unijnego wykazu. 
Każde państwo członkowskie musi wydać 
pozytywną opinię w sprawie uaktualnienia 
unijnego wykazu w odniesieniu do 
żywności pochodzącej z państwa trzeciego. 
W przypadku opinii negatywnej państwo 
członkowskie może zdecydować o tym, czy 
dopuścić do swobodnego przepływu tej 
żywności z państwa trzeciego na swoim 
terytorium.

Or. fr

Poprawka 152
Nicola Caputo

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 

(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 
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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.

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. Należy zatem 
przekazać Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE w celu 
aktualizacji unijnego wykazu.

Or. en

Poprawka 153
Elisabetta Gardini

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 żywności wnioskodawcy 
powinni mieć możliwość wyboru szybszej i 
uproszczonej procedury aktualizacji 
unijnego wykazu w sposób zapewniający 
terminy dostępu podobne do terminów 
mających zastosowanie do unijnej 
żywności homologowanej. Na 
zastosowanie takiej procedury powinno 
się zezwalać w przypadku braku 
uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa. Aktualizacja unijnego 
wykazu wiąże się ze stosowaniem 
kryteriów określonych w niniejszym 
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rozporządzeniu, w związku z czym należy 
przyznać Komisji uprawnienia 
wykonawcze w tym zakresie.

Or. it

Poprawka 154
Eleonora Evi

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 żywności należy zapewnić 
szybszą i uproszczoną procedurę 
każdorazowej 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.

Or. it

Poprawka 155
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
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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 żywności należy zapewnić 
szybszą i uproszczoną procedurę 
aktualizacji unijnego wykazu w przypadku 
braku uzasadnionych zastrzeżeń 
dotyczących bezpieczeństwa. Należy zatem 
przekazać Komisji uprawnienie do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 TFUE w celu 
aktualizacji tego wykazu.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
TFUE w celu uaktualniania unijnego wykazu.

Poprawka 156
Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponadto należy określić kryteria oceny 
ryzyka dla bezpieczeństwa powodowanego 
przez nową żywność. W celu zapewnienia 
zharmonizowanej naukowej oceny nowej 
żywności takie oceny powinny być 
dokonywanie przez Europejski Urząd ds. 

(20) Ponadto należy określić kryteria oceny 
ryzyka dla bezpieczeństwa powodowanego 
przez nową żywność. W celu zapewnienia 
zharmonizowanej naukowej oceny nowej 
żywności takie oceny powinny być 
dokonywanie w sposób przejrzysty i z 
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Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”). udziałem zainteresowanych stron przez 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności („EFSA”) w konsultacji z 
organami do spraw ochrony zdrowia 
państw członkowskich i po uprzednich 
konsultacjach z grupami 
zainteresowanych stron.

Or. it

Poprawka 157
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Ponadto należy określić kryteria oceny 
ryzyka dla bezpieczeństwa powodowanego 
przez nową żywność. W celu zapewnienia 
zharmonizowanej naukowej oceny nowej 
żywności takie oceny powinny być 
dokonywanie przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”).

(20) Ponadto należy jasno zdefiniować i
określić kryteria oceny ryzyka dla 
bezpieczeństwa powodowanego przez 
nową żywność. W celu zapewnienia 
zharmonizowanej naukowej oceny nowej 
żywności takie oceny powinny być 
dokonywanie przez Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”).
EFSA, której oceny powinny być 
przeprowadzane w przejrzysty sposób, 
powinna ustanowić sieć współpracy z 
państwami członkowskimi i Komitetem 
Doradczym ds. Nowej Żywności i 
Procesów (ACNFP). Wszelką nową cechę, 
która może wywierać skutki na zdrowie, 
należy oceniać indywidualnie.

Or. en

Poprawka 158
Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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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. w sprawie 
wskazówek dotyczących oceny ryzyka 
stosowania nanonauki i nanotechnologii 
w łańcuchu żywnościowym i paszowym21, 
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.

skreślony

__________________
21 „Wskazówki dotyczące oceny ryzyka 
stosowania nanonauki i nanotechnologii 
w łańcuchu żywnościowym i paszowym”, 
Dziennik EFSA (2011) 9(5), 2140.

Or. fr

Poprawka 159
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Jeżeli chodzi o ewentualne 
wykorzystanie nanomateriałów do 
zastosowań spożywczych, EFSA uznał w 

(21) Jeżeli chodzi o ewentualne 
wykorzystanie nanomateriałów do 
zastosowań spożywczych, EFSA stwierdził
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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.

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 obecnie 
dostępne metody badawcze mogą nie 
wystarczać do oceny zagrożeń związanych 
z nanomateriałami, oraz konkretnie 
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. Aby lepiej oceniać 
bezpieczeństwo nanomateriałów do 
zastosowań spożywczych, Komisja musi 
zatem pilnie opracować metody badań bez 
udziału zwierząt uwzględniające cechy 
szczególne wytworzonych 
nanomateriałów.

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

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ujęta została już w stanowisku Parlamentu Europejskiego w drugim czytaniu z 
2010 r. W sprawozdaniu EFSA stwierdzono: „Obecnie występują niejasności dotyczące 
identyfikacji, charakteryzacji i wykrywania wytworzonych nanomateriałów (ENM), które 
wiążą się z brakiem odpowiednich i potwierdzonych metod badawczych pozwalających na 
zbadanie wszelkich możliwych zastosowań, aspektów i właściwości ENM. Podobnie istnieje 
wiele niejasności co do możliwości zastosowania obecnych standardowych, biologicznych i 
toksykologicznych metod badawczych do ENM”. (ENM= Engineered Nanomaterials)

Poprawka 160
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
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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, 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. Ocena nanomateriałów 
w żywności lub składnikach żywności 
powinna obejmować szczegółowy skład, 
wartość odżywczą, metabolizm, 
zamierzone zastosowanie, poziom 
mikrobiologicznych i chemicznych 
środków zanieczyszczających, badania 
nad możliwością wystąpienia skutków 
toksycznych, żywieniowych i alergicznych 
oraz szczegółowe elementy procesu 
produkcyjnego, w którym przetwarza się 
żywność lub jej składniki. Przy 
dokonywaniu naukowej oceny 
bezpieczeństwa należy wziąć również pod 
uwagę kwestie konsumenckie i 
zagadnienia etyczne.

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

Or. en
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Poprawka 161
Eleonora Evi

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, 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. Wobec istniejących 
braków zarówno w zakresie profilu 
toksykologicznego, jak i metod 
pomiarowych konieczne jest zastosowanie 
zasady ostrożności, co ograniczy 
ewentualny wpływ nanomateriałów na 
zdrowie człowieka.

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

Or. it

Poprawka 162
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL
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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

Uzasadnienie

Należy ponownie zgłosić tę poprawkę, którą ujęto w stanowisku Parlamentu Europejskiego w 
drugim czytaniu, ponieważ od tego czasu nie wystąpiły duże postępy, zaś EFSA uznaje, że 
występują niejasności dotyczące metod badawczych odnoszących się do nanomateriałów.

Poprawka 163
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21b) Termin „cząsteczka” interpretuje się 
rozmaicie. Dlatego należy doprecyzować, 
że żywność zawierająca miękkie 
nanomateriały, takie jak micele lub 
liposomy, także jest objęta definicją 
„nowej żywności”.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że termin „cząsteczka” w związku z definicją nanomateriałów w 
przedmiotowym rozporządzeniu dotyczy nie tylko części materii o określonych granicach 
fizycznych, ponieważ oznaczałoby to, że według obecnej wykładni wszystkie „miękkie” 
nanomateriały (np. micele) nie podlegały regulacji i dlatego nie podlegały zatwierdzeniu 
przed wprowadzeniem do obrotu. Jednak chodzi tu właśnie o zastosowania istotne z 
regulacyjnego punktu widzenia, gdyż przewiduje się je we wnioskach dotyczących żywności 
(np. jako nośniki witamin i innych substancji o skutkach żywieniowych i fizjologicznych).

Poprawka 164
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21c) Jeżeli metody badań stosowane są 
do nanomateriałów, należy podać 
wyjaśnienie ich naukowej odpowiedniości 
w odniesieniu do nanomateriałów, a w 
stosownych przypadkach – technicznych 
dostosowań/ zmian, jakie wprowadzono, 
aby uwzględnić szczególne właściwości 
tych materiałów.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie uzgodniono już w odniesieniu do rozporządzenia 528/2012 w sprawie 
udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (zob. załącznik II pkt 5).

Poprawka 165
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21d) Jedynie nanomateriały umieszczone 
w wykazie zatwierdzonych substancji 
mogą znajdować się w opakowaniach 
artykułów spożywczych wraz z 
określeniem limitu migracji do lub na 
powierzchnię produktów żywnościowych 
znajdujących się w tych opakowaniach.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ rozporządzenie to obejmuje nanomateriały w żywności, ważne jest zapewnienie, by 
zostały uwzględnione nanomateriały, które przypadkowo mogą migrować do żywności. 
Konieczne jest szybkie działanie, ponieważ dotychczas nie istnieją szczegółowe przepisy, a 
wymogi badawcze albo nie istnieją, albo stosowane są niewłaściwe metody badawcze. 
Poprawka ujęta została już w stanowisku Parlamentu Europejskiego w drugim czytaniu z 
2010 r.

Poprawka 166
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) W przypadku gdy żywność otrzymała 
zezwolenie i została wpisana do unijnego 
wykazu, Komisja powinna posiadać 
uprawnienia do wprowadzenia wymogów 
dotyczących monitorowania po 
wprowadzeniu na rynek, aby monitorować 
stosowanie dozwolonej nowej żywności w 
celu zapewnienia, aby jej stosowanie 
odbywało się w granicach bezpieczeństwa 
ustalonych w ramach oceny 
bezpieczeństwa przez EFSA.

(22) W przypadku gdy żywność otrzymała 
zezwolenie i została wpisana do unijnego 
wykazu, należy wprowadzić wymogi 
dotyczące monitorowania po 
wprowadzeniu na rynek, aby monitorować 
stosowanie dozwolonej nowej żywności w 
celu zapewnienia, aby jej stosowanie 
odbywało się w granicach bezpieczeństwa 
ustalonych w ramach oceny 
bezpieczeństwa przez EFSA. W każdym 
przypadku podmioty działające na rynku 
spożywczym powinny udzielać Komisji 
wszelkich istotnych informacji o żywności 
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wprowadzonej na rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka oparta na poprawkach nr 88 i 89 w projekcie sprawozdania.

Poprawka 167
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W szczególnych okolicznościach, w 
celu stymulowania badań i rozwoju 
w przemyśle rolno-spożywczym, a przez to 
również innowacji, należy chronić 
inwestycje dokonane przez innowatorów 
podczas gromadzenia informacji i danych 
na poparcie wniosku dotyczącego nowej 
żywności składanego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Nowo uzyskane dowody 
naukowe i zastrzeżone dane dostarczone 
na poparcie wniosku o wpisanie nowej 
żywności do unijnego wykazu powinny 
być chronione. Te dane i informacje nie 
powinny, przez ograniczony okres czasu, 
być wykorzystywane na rzecz kolejnego 
wnioskodawcy bez zgody pierwotnego 
wnioskodawcy. Ochrona danych 
naukowych dostarczonych przez danego 
wnioskodawcę nie powinna uniemożliwiać 
innym wnioskodawcom starań o wpisanie 
nowej żywności do unijnego wykazu na 
podstawie ich własnych danych 
naukowych albo przez odniesienie do
danych chronionych za zgodą
wcześniejszego wnioskodawcy. Jednakże 
ogólny pięcioletni okres ochrony danych, 
który został przyznany pierwotnemu 
wnioskodawcy, nie powinien zostać 

(23) W szczególnych okolicznościach, w 
celu stymulowania badań i rozwoju 
w przemyśle rolno-spożywczym, a przez to 
również innowacji, należy chronić 
inwestycje dokonane przez innowatorów 
podczas gromadzenia informacji i danych 
na poparcie wniosku dotyczącego nowej 
żywności składanego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Zastrzeżone dane 
dostarczone na poparcie wniosku 
o wpisanie nowej żywności do unijnego 
wykazu powinny być chronione. Te dane i 
informacje nie powinny, przez ograniczony 
okres czasu, być wykorzystywane na rzecz 
kolejnego wnioskodawcy bez zgody 
pierwotnego wnioskodawcy. Ochrona 
danych naukowych dostarczonych przez 
danego wnioskodawcę nie powinna 
uniemożliwiać innym wnioskodawcom 
starań o wpisanie nowej żywności do 
unijnego wykazu na podstawie ich 
własnych danych naukowych albo danych 
pierwotnego wnioskodawcy, za jego 
zgodą. Jednakże ogólny pięcioletni okres 
ochrony danych, który został przyznany 
pierwotnemu wnioskodawcy, nie powinien 
zostać przedłużony ze względu na 
przyznanie ochrony danych kolejnym 
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przedłużony ze względu na przyznanie 
ochrony danych kolejnym 
wnioskodawcom.

wnioskodawcom.

Or. fr

Poprawka 168
Julie Girling

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W szczególnych okolicznościach, w 
celu stymulowania badań i rozwoju 
w przemyśle rolno-spożywczym, a przez to 
również innowacji, należy chronić 
inwestycje dokonane przez innowatorów 
podczas gromadzenia informacji i danych 
na poparcie wniosku dotyczącego nowej 
żywności składanego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Nowo uzyskane dowody 
naukowe i zastrzeżone dane dostarczone na 
poparcie wniosku o wpisanie nowej 
żywności do unijnego wykazu powinny 
być chronione. Te dane i informacje nie 
powinny, przez ograniczony okres czasu, 
być wykorzystywane na rzecz kolejnego 
wnioskodawcy bez zgody pierwotnego 
wnioskodawcy. Ochrona danych 
naukowych dostarczonych przez danego 
wnioskodawcę nie powinna uniemożliwiać 
innym wnioskodawcom starań o wpisanie 
nowej żywności do unijnego wykazu na 
podstawie ich własnych danych 
naukowych albo przez odniesienie do 
danych chronionych za zgodą 
wcześniejszego wnioskodawcy. Jednakże 
ogólny pięcioletni okres ochrony danych, 
który został przyznany pierwotnemu 
wnioskodawcy, nie powinien zostać 
przedłużony ze względu na przyznanie 
ochrony danych kolejnym 

(23) W szczególnych okolicznościach, w 
celu stymulowania badań i rozwoju 
w przemyśle rolno-spożywczym, a przez to 
również innowacji, należy chronić 
inwestycje dokonane przez innowatorów 
podczas gromadzenia informacji i danych 
na poparcie wniosku dotyczącego nowej 
żywności składanego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Nowo uzyskane dowody 
naukowe i zastrzeżone dane dostarczone na 
poparcie wniosku o wpisanie nowej 
żywności do unijnego wykazu powinny 
być chronione. Te dane i informacje nie 
powinny, przez ograniczony okres czasu, 
być wykorzystywane na rzecz kolejnego 
wnioskodawcy bez zgody pierwotnego 
wnioskodawcy. Ochrona danych 
naukowych dostarczonych przez danego 
wnioskodawcę nie powinna uniemożliwiać 
innym wnioskodawcom starań o wpisanie 
nowej żywności do unijnego wykazu na 
podstawie ich własnych danych 
naukowych albo przez odniesienie do 
danych chronionych za zgodą 
wcześniejszego wnioskodawcy. Jednakże 
ogólny dziesięcioletni okres ochrony 
danych, który został przyznany 
pierwotnemu wnioskodawcy, nie powinien 
zostać przedłużony ze względu na 
przyznanie ochrony danych kolejnym 
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wnioskodawcom. wnioskodawcom.

Or. en

Poprawka 169
Biljana Borzan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Przy zapewnieniu poufności 
wniosku Komisja powinna udostępnić 
zainteresowanym stronom orientacyjny 
wykaz wniosków z podstawowymi 
informacjami. Wykaz ten powinien 
zapobiegać identycznym lub podwójnym 
wnioskom składanym po sobie i w ten 
sposób zmniejszyć obciążenia 
administracyjne dla potencjalnych 
wnioskodawców i dla Unii.

Or. en

Poprawka 170
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Nowa żywność podlega ogólnym 
wymogom dotyczącym etykietowania 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności i innym 
odnośnym wymogom dotyczącym 
etykietowania określonym w prawie 
żywnościowym Unii. W niektórych 
przypadkach niezbędne może okazać się 

(24) Nowa żywność podlega ogólnym 
wymogom dotyczącym etykietowania 
określonym w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
w sprawie przekazywania konsumentom 
informacji na temat żywności i innym 
odnośnym wymogom dotyczącym 
etykietowania określonym w prawie 
żywnościowym Unii. W niektórych 
przypadkach niezbędne może okazać się 
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zamieszczenie na etykiecie dodatkowych 
informacji, zwłaszcza odnoszących się do 
opisu żywności, jej źródła lub warunków 
stosowania, w celu zapewnienia, aby 
konsumenci byli dostatecznie 
poinformowani o charakterze nowej 
żywności.

zamieszczenie na etykiecie dodatkowych 
informacji, zwłaszcza odnoszących się do 
opisu żywności, jej źródła lub warunków 
stosowania, w celu zapewnienia, aby 
konsumenci byli dostatecznie 
poinformowani o charakterze nowej 
żywności. Materiały budzące wątpliwości 
etyczne, jak przewidziano w obecnym 
rozporządzeniu (WE) nr 258/97, należy 
umieścić na etykiecie, żeby umożliwić 
konsumentom podejmowanie decyzji 
opartej na odpowiednich informacjach.

Or. en

Poprawka 171
Dita Charanzová

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Nowa żywność podlega wymogom 
prawa unijnego dotyczącego materiałów i 
wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 
żywnością, w szczególności  
rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady1 a i 
szczegółowym środkom przyjętym na jego 
podstawie.

__________________
1 a Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 października 2004 r. w sprawie 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością oraz uchylające 
dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG 
(Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4).

Or. en
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Uzasadnienie

Ten motyw ma poinformować i ponownie potwierdzić, że nowa żywność i żywność z państw 
trzecich podlega nie tylko unijnym wymogom w zakresie etykietowania, ale także wymogom 
dotyczącym opakowań. Nowy motyw nie ustanawia w tym rozporządzeniu nowego prawnego 
obowiązku.

Poprawka 172
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24b) W 2010 r., w drugim czytaniu 
wniosku dotyczącego nowej żywności 
Parlament Europejski znaczącą 
większością głosów wezwał do zakazu 
wprowadzania na rynek żywności ze 
sklonowanych zwierząt i ich potomstwa. 
Po niepowodzeniu procedury 
pojednawczej w sprawie nowej żywności w 
marcu 2011 r. Komisja zobowiązała się do 
przedstawienia szczegółowego wniosku 
dotyczącego klonowanych zwierząt i ich 
potomstwa, przy uwzględnieniu stanowisk 
Rady i Parlamentu Europejskiego. Jednak 
wnioski dotyczące klonowania i 
klonowanej żywności przedstawione w 
grudniu 2013 r. nie przewidywały żadnych 
środków w odniesieniu do potomstwa 
sklonowanych zwierząt, choćby mających 
tylko na celu informowanie 
konsumentów. Ponadto Parlament 
Europejski w tej sytuacji nie może 
wykonywać swoich uprawnień jako 
współprawodawca. Zatem wskazane jest, 
by Komisja skorzystała z okazji, jaką 
stwarza powołanie nowego kolegium 
komisarzy, i wycofała wnioski z 2013 r. w 
celu przedstawienia nowych wniosków w 
zwykłej procedurze ustawodawczej, tak by 
uwzględnić postulaty zgłaszane przez 
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Parlament.

Or. en

Uzasadnienie

Wbrew obietnicom Komisji wniosek dotyczący klonowanej żywności nie uwzględnia 
postulatów PE i nie przewiduje żadnych środków w odniesieniu do potomstwa sklonowanych 
zwierząt. Jest to ogromny krok wstecz w porównaniu do marca 2011 r., kiedy wszystkie 
instytucje uzgodniły przynajmniej etykietowanie świeżej wołowiny, oraz potwarz dla posłów 
do PE, którzy bardzo dużą większością domagali się zakazu żywności uzyskiwanej ze 
sklonowanych zwierząt i ich potomstwa. Ponadto podstawa prawna tego aktu nie pozwala na 
procedurę współdecydowania, zatem PE pozbawiony by został nawet swoich uprawnień 
współprawodawcy.

Poprawka 173
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Dla umożliwienia zmiany unijnego 
wykazu wraz z udzielaniem zezwoleń na 
nową żywność należy powierzyć Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 TFUE w celu 
aktualizacji unijnego wykazu. Szczególnie 
ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en
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Poprawka 174
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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.

skreślony

Or. fr

Poprawka 175
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

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) Komisji należy powierzyć 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE 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.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ środki te mają zastosowanie ogólne i mają uzupełniać lub zmieniać niektóre inne 
niż istotne elementy niniejszego rozporządzenia, należy przekazać Komisji uprawnienia do 
przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w celu uaktualniania wykazu.

Poprawka 176
Eleonora Evi

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) 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 zastrzeżeń 
dotyczących bezpieczeństwa.

Or. it

Poprawka 177
Nicola Caputo

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 

(27) Wstępny unijny wykaz tradycyjnej 
żywności z państw trzecich należy załączyć 
do niniejszego rozporządzenia, a 
aktualizacja wykazu powinna następować
w drodze aktów delegowanych.



PE539.826v01-00 70/79 AM\1037316PL.doc

PL

uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa.

Or. en

Poprawka 178
Pavel Poc

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) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 26a w 
odniesieniu do aktualizacji unijnego 
wykazu, polegającej na dodawaniu 
tradycyjnej żywności z państw trzecich, w 
przypadku której nie wyrażono 
uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
TFUE w celu uaktualniania unijnego wykazu.

Poprawka 179
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Uprawnienia wykonawcze dotyczące 
definicji „nowej żywności”, procesu 
konsultacji w celu ustalenia statusu nowej 

skreślony
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żywności, innych aktualizacji unijnego 
wykazu, sporządzania i przekazywania 
wniosków lub zgłoszeń w celu wpisania 
żywności do unijnego wykazu, ustaleń 
dotyczących sprawdzania ważności 
wniosków lub zgłoszeń, poufnego 
traktowania i przepisów przejściowych –
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

__________________
22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Or. fr

Poprawka 180
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Uprawnienia wykonawcze dotyczące 
definicji „nowej żywności”, procesu 
konsultacji w celu ustalenia statusu nowej 
żywności, innych aktualizacji unijnego 
wykazu, sporządzania i przekazywania 
wniosków lub zgłoszeń w celu wpisania 
żywności do unijnego wykazu, ustaleń 
dotyczących sprawdzania ważności 
wniosków lub zgłoszeń, poufnego 
traktowania i przepisów przejściowych –
powinny być wykonywane zgodnie z 

(28) Uprawnienia wykonawcze dotyczące 
definicji „nowej żywności”, sporządzania i 
przekazywania wniosków lub zgłoszeń w 
celu wpisania żywności do unijnego 
wykazu, ustaleń dotyczących sprawdzania 
ważności wniosków lub zgłoszeń –
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.
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rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

__________________ __________________
22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Or. en

Poprawka 181
Nicola Caputo

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Uprawnienia wykonawcze dotyczące
definicji „nowej żywności”, procesu 
konsultacji w celu ustalenia statusu nowej 
żywności, innych aktualizacji unijnego 
wykazu, sporządzania i przekazywania 
wniosków lub zgłoszeń w celu wpisania 
żywności do unijnego wykazu, ustaleń 
dotyczących sprawdzania ważności 
wniosków lub zgłoszeń, poufnego 
traktowania i przepisów przejściowych –
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

(28) Uprawnienia wykonawcze dotyczące 
procesu konsultacji w celu ustalenia statusu 
nowej żywności, sporządzania i 
przekazywania wniosków lub zgłoszeń w 
celu wpisania żywności do unijnego 
wykazu, ustaleń dotyczących sprawdzania 
ważności wniosków lub zgłoszeń oraz 
dotyczących poufnego traktowania –
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

__________________ __________________
22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
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13). 13).

Or. en

Poprawka 182
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Uprawnienia wykonawcze dotyczące
definicji „nowej żywności”, procesu 
konsultacji w celu ustalenia statusu nowej 
żywności, innych aktualizacji unijnego 
wykazu, sporządzania i przekazywania 
wniosków lub zgłoszeń w celu wpisania 
żywności do unijnego wykazu, ustaleń 
dotyczących sprawdzania ważności 
wniosków lub zgłoszeń, poufnego 
traktowania i przepisów przejściowych –
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

(28) Uprawnienia wykonawcze dotyczące 
sporządzania i przekazywania wniosków 
lub zgłoszeń w celu wpisania żywności do 
unijnego wykazu, ustaleń dotyczących 
sprawdzania ważności wniosków lub 
zgłoszeń i poufnego traktowania –
powinny być wykonywane zgodnie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122.

__________________ __________________
22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

22 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 
13).

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o zakresie ma zasadnicze znaczenie w świetle rozporządzenia i dlatego nie powinna 
być podejmowana w drodze aktów wykonawczych.
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Poprawka 183
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w 
odniesieniu do wydawania zezwoleń na 
nową żywność i tradycyjną żywność z 
państwa trzeciego, aktualizacji unijnego 
wykazu i procesu konsultacji w celu 
ustalenia statusu nowej żywności. 
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac 
przygotowawczych Komisja prowadziła 
stosowne konsultacje, w tym na poziomie 
ekspertów. Przygotowując i opracowując 
akty delegowane, Komisja powinna 
zapewnić jednoczesne, terminowe i 
odpowiednie przekazywanie stosownych 
dokumentów Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 184
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28b) W celu uzupełnienia lub zmiany 
niektórych elementów niniejszego 
rozporządzenia należy przekazać Komisji 
uprawnienia do przyjmowania aktów 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
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odniesieniu do: definicji „nowej 
żywności”, zezwolenia na nową żywność i 
na tradycyjną żywność z państwa 
trzeciego, sporządzania i aktualizacji 
unijnego wykazu oraz przyjęcia środków 
przejściowych. Szczególnie ważne jest, aby 
w czasie prac przygotowawczych Komisja 
prowadziła stosowne konsultacje, w tym 
na poziomie ekspertów. W procesie 
przygotowania i sporządzania aktów 
delegowanych Komisja powinna zadbać o 
równoczesne, terminowe i odpowiednie 
przekazywanie istotnych dokumentów 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja o zakresie ma zasadnicze znaczenie w świetle rozporządzenia i dlatego nie powinna 
być podejmowana w drodze aktów wykonawczych. Komisja powinna być uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w celu uaktualniania unijnego 
wykazu.

Poprawka 185
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE
Lynn Boylan
w imieniu grupy GUE/NGL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28c) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 
urzędowych przeprowadzanych w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem 
paszowym i żywnościowym oraz regułami 
dotyczącymi zdrowia zwierząt i 
dobrostanu zwierząt [1] ustanawia ogólne 
zasady przeprowadzania urzędowych 
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kontroli zgodności z prawem 
żywnościowym. Dlatego państwa 
członkowskie mają za zadanie 
przeprowadzanie urzędowych kontroli 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
882/2004, żeby zapewnić zgodność z 
niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

([1] Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.) Wersja poprawiona (DZ.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1) 
Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem Rady (WE) nr 1791/2006 (Dz.U. L 363, 

z 20.12.2006, s. 1)

Uzasadnienie

Konkretne odniesienie do rozporządzenia o kontrolach urzędowych ujęto we wniosku Komisji 
z 2008 r. i właściwe jest zachowanie tego odniesienia.

Poprawka 186
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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 skuteczne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, a jednocześnie 
zagwarantować wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego, zwierząt i interesów 
konsumentów. W związku z tym poniższe 
przepisy powinny dotyczyć produktów 
przeznaczonych do spożycia przez ludzi 
oraz żywności dla zwierząt, zarówno 
hodowlanych, jak i domowych.

Or. fr
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Poprawka 187
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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 skuteczne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, a jednocześnie 
zagwarantować wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego, środowiska i interesów 
konsumentów.

Or. en

Poprawka 188
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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 skuteczne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego, a jednocześnie 
zagwarantować wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego i interesów 
konsumentów, a także zakaz 
wprowadzania na rynek żywności 
wykorzystującej nanomateriały.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie istnieje obecnie żadna wiarygodna i uznana przez środowisko naukowe metoda 
umożliwiająca ocenę wpływu nanotechnologii na zdrowie i środowisko, czy to w krótkiej, 
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średniej czy długiej perspektywie.

Poprawka 189
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia człowieka, interesów 
konsumentów, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu skutecznego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en

Poprawka 190
Bart Staes
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Celem niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
interesów konsumentów, dobrostanu 
zwierząt i środowiska naturalnego, przy 
jednoczesnym zagwarantowaniu 
skutecznego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka łączy poprawkę 28 z projektu sprawozdania z poprawką zgłoszoną w drugim 
czytaniu w Parlamencie Europejskim w 2010 r.
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Poprawka 191
Eleonora Evi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) genetycznie zmodyfikowanej żywności 
objętej zakresem rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003;

a) genetycznie zmodyfikowanej żywności 
objętej zakresem rozporządzenia (WE) nr 
1829/2003 i dyrektywy 18/2001/WE;

Or. it

Poprawka 192
Pavel Poc

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) żywności objętej zakresem dyrektywy 
Rady XXX/XX/UE [w sprawie 
wprowadzania do obrotu żywności 
pochodzącej od klonów zwierząt].

skreślona

Or. en


