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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz, w którym wskazuje się 
odpowiednio obowiązujący akt i przepis, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą.  
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą 
symbolu ▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie 
nowego tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub 
przekreślenie zastąpionego tekstu.   
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie nowej żywności
(COM(2013) 894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie 
(COM(2013) 894),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C7–0487/2013),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
30 kwietnia 2014 r.,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Handlu 
Międzynarodowego, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0000/2014),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Swobodny przepływ bezpiecznej i 
zdrowej żywności jest niezwykle ważnym 
aspektem rynku wewnętrznego i

(1) Swobodny przepływ bezpiecznej i 
zdrowej żywności stanowi istotny aspekt
rynku wewnętrznego i w istotny sposób 
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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.

wpływa na stan zdrowia i poziom 
dobrobytu obywateli oraz realizację ich 
interesów społeczno-gospodarczych.
Różnice między krajowymi przepisami 
dotyczącymi oceny bezpieczeństwa 
i wydawania zezwoleń dotyczących nowej 
żywności mogą utrudniać swobodny 
przepływ takiej żywności, stwarzając tym 
samym niepewność prawną i nierówne 
warunki konkurencji.

Or. en

Poprawka 2

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, interesów konsumentów i 
środowiska naturalnego oraz efektywne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego, przy 
jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości.

Or. en

Poprawka 3

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 

(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 
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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.

uaktualnić, aby uprościć dotychczasowe 
procedury wydawania zezwoleń, a także
uwzględnić najnowsze zmiany w prawie 
Unii oraz postęp technologiczny. Należy 
uchylić rozporządzenia (WE) nr 258/97 i
(WE) nr 1852/2001 oraz zastąpić je
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. en

Poprawka 4

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 

(4) Żywność przeznaczona do celów 
technologicznych i genetycznie 
zmodyfikowana żywność, które są już 
objęte innymi przepisami Unii, nie 
powinny wchodzić w zakres niniejszego 
rozporządzenia. Dlatego z zakresu 
niniejszego rozporządzenia należy 
wyłączyć genetycznie zmodyfikowaną 
żywność objętą zakresem rozporządzenia
(WE) nr 1829/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady10, enzymy spożywcze 
objęte zakresem rozporządzenia 
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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.

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 
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).
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Or. en

Poprawka 5

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 za pomocą odniesienia 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 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. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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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 jednym z kryteriów 
uznawania żywności za nową żywność 
powinien być nadal fakt niestosowania 
danej żywności w znacznym stopniu 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

Poprawka 7

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 
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.

____________________ ____________________
16 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 

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).

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 8

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 

(8) Witaminy, składniki mineralne i inne 
substancje przeznaczone do stosowania w 
suplementach żywnościowych, zgodnie z 
dyrektywą 2002/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady17 i 
rozporządzeniem(WE) nr 1925/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady18, 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, podlegające
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 609/201319, powinny być 
także oceniane zgodnie z niniejszym
rozporządzeniem, jeżeli wchodzą w zakres 
definicji nowej żywności określonej w tym
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w zakres definicji nowej żywności 
określonej w niniejszym rozporządzeniu.

rozporządzeniu.

____________________ ____________________
17 Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 
2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się do 
suplementów żywnościowych (Dz.U. 
L 183 z 12.7.2002, s. 51).

17 Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 
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. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Jeżeli proces produkcji substancji, 
która jest stosowana zgodnie z dyrektywą 

skreślony
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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.

Or. en

Uzasadnienie

Motyw 9 jest zbędny, ponieważ główne jego tezy zawarte są już w motywach 7 i 8.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Jeżeli przed dniem 15 maja 1997 r. 
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 

(10) Jeżeli przed dniem 15 maja 1997 r. 
dana żywność była stosowana wyłącznie 
jako suplement żywnościowy lub jako 
składnik takiego suplementu, jak określono 
w dyrektywie 2002/46/WE, należy 
zezwolić na wprowadzenie jej na rynek w 
UE po tej dacie do tego samego 
zastosowania, ponieważ nie powinna być 
uznawana 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 
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zastosowania danej żywności inne niż jako 
suplementu żywnościowego lub w 
suplemencie żywnościowym powinny 
podlegać przepisom niniejszego 
rozporządzenia.

zastosowania danej żywności inne niż jako 
suplementu żywnościowego lub w 
suplemencie żywnościowym powinny 
podlegać przepisom niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 11

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.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Poprawka 12

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 

(12) Żywność z państw trzecich, która w 
Unii jest uważana za nową żywność, 
powinna zostać uznana za tradycyjną 
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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.

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, żywności tej nie należy 
uznać za żywność tradycyjną.

Or. en

Poprawka 13

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 wyłącznie ze składników 
żywności, które nie są objęte zakresem
stosowania niniejszego rozporządzenia, 
w szczególności wyprodukowane w drodze 
zmiany składników żywności lub ich
ilości, nie powinny być uznawane za nową 
żywność. Jednak zmiany składnika 
żywności, które dotychczas nie były w 
znacznym stopniu wykorzystywane w Unii 
do spożycia przez ludzi, powinny być 
objęte zakresem stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady20 ma zastosowanie w
przypadku, gdy produkt, z uwzględnieniem 
wszystkich jego właściwości, może być 
objęty zarówno zakresem definicji
„produktu leczniczego”, jak określono w
art. 1 pkt 2 tej dyrektywy, jak i definicją 
produktu określonego przez niniejsze 
rozporządzenie. W związku z tym, jeśli 
państwo członkowskie ustali zgodnie 
z dyrektywą 2001/83/WE, że dany produkt 
jest produktem leczniczym, może 
ograniczyć wprowadzenie na rynek takiego 
produktu zgodnie z prawem unijnym.
Ponadto produkty lecznicze są wyłączone 
z definicji żywności określonej w art. 2 
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i nie 
powinny być objęte niniejszym 
rozporządzeniem.

(14) Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady20 ma zastosowanie w
przypadkach, gdy produkt, z 
uwzględnieniem wszystkich jego 
właściwości, może być objęty zarówno 
zakresem definicji „produktu leczniczego”, 
jak określono w tej dyrektywie, jak i 
definicją produktu określonego przez 
niniejsze rozporządzenie. W związku 
z tym, jeśli państwo członkowskie ustali 
zgodnie z dyrektywą 2001/83/WE, że dany 
produkt jest produktem leczniczym, może 
ograniczyć wprowadzenie na rynek takiego 
produktu zgodnie z prawem unijnym.
Ponadto produkty lecznicze są wyłączone 
z definicji żywności określonej w
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 i nie 
powinny być objęte niniejszym 
rozporządzeniem.

____________________ ____________________
20 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 
28.11.2001, s. 67).

20 Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 
28.11.2001, s. 67).

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Komisja i Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”)
powinny przestrzegać określonych 
terminów, aby zagwarantować sprawne 
rozpatrywanie wniosków. Jednakże w 
trudnych przypadkach Komisja i EFSA 
powinny mieć prawo wydłużenia tych 
terminów w razie konieczności.

Or. en

Poprawka 16

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 i Komisji, 
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 
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konsultacji.

Or. en

Poprawka 17

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 znacznie mniej korzystny pod 
względem żywieniowym dla konsumenta.

Or. en

Poprawka 18

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 wykonawczego, 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, w odniesieniu do której 
wydano już zezwolenie lub przekazano 
notyfikację zgodnie z rozporządzeniem 
(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 ten 
powinien być przejrzysty, łatwo dostępny i 
regularnie aktualizowany.

Or. en

Poprawka 19

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 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.
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Or. en

Poprawka 20

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 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”), 
którego oceny powinny być decydujące w 
przypadku rozbieżnych opinii dotyczących 
bezpieczeństwa żywności.

Or. en

Poprawka 21

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, 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. Jednak z 
uprawnień tych należy korzystać jedynie w 
należycie uzasadnionych przypadkach, a 
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nie na zasadzie stałej praktyki.

Or. en

Poprawka 22

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 
wnioskodawcom.

(23) W szczególnych okolicznościach, w 
celu stymulowania badań i rozwoju 
w przemyśle rolno-spożywczym, a przez to 
również innowacji, należy chronić 
inwestycje dokonane przez
wnioskodawców 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 
wnioskodawcom.

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Wnioskodawcy często współpracują 
z naukowcami, którzy publikują wyniki 
swoich prac w pismach naukowych. Aby 
zachęcić do współpracy między 
wnioskodawcami i naukowcami, należy 
zadbać o to, by gwarantowano ochronę 
danych niezależnie od tego, czy dane 
publikowane są w piśmie naukowym.

Or. en

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23b) Jeżeli wnioskodawca składa 
wniosek o ochronę danych w odniesieniu 
do tej samej żywności zarówno na mocy 
niniejszego rozporządzenia, jak i 
rozporządzenia (WE) 1924/2006, Komisja 
powinna starać się prowadzić obie 
procedury równolegle, aby okresy ochrony 
danych biegły jednocześnie. Jeżeli 
wymaga to opóźnienia jednej z procedur, 
należy skonsultować się uprzednio z 
wnioskodawcą.

Or. en
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) W odniesieniu do wniosków 
złożonych na mocy rozporządzenia (WE) 
nr 258/97 przed datą rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia –
ocenę ryzyka i procedury wydania 
zezwolenia należy przeprowadzić zgodnie 
z niniejszym rozporządzeniem. Ponadto z 
uwagi na uściślenie definicji nowej 
żywności określonej w niniejszym 
rozporządzeniu oraz w celu zwiększenia 
pewności prawa należy co do zasady 
zezwolić na wprowadzanie na rynek 
żywności, która była zgodnie z prawem 
wprowadzona na rynek w momencie 
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia, do czasu przeprowadzenia 
oceny ryzyka i procedur wydania 
zezwolenia. W związku z tym należy 
ustanowić przepisy przejściowe w celu 
zapewnienia sprawnego przejścia do 
przepisów niniejszego rozporządzenia.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – nagłówek 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedmiot i zakres stosowania Przedmiot, cel i zakres stosowania

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby jasno określić cel niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 27

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.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby jasno określić cel niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 28

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 i środowiska naturalnego, 
przy jednoczesnym zagwarantowaniu 
skutecznego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby jasno określić cel niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) „nowa żywność” oznacza każdą 
żywność, której nie używano do spożycia 
przez ludzi w znacznym stopniu w Unii 
przed dniem 15 maja 1997 r., niezależnie 
od daty przystąpienia poszczególnych 
państw członkowskich do Unii; do nowej 
żywności zalicza się w szczególności:

a) „nowa żywność” oznacza każdą 
żywność, której nie używano do spożycia 
przez ludzi w znacznym stopniu w Unii 
przed dniem 15 maja 1997 r., niezależnie 
od daty przystąpienia poszczególnych 
państw członkowskich do Unii, i która
zalicza się do co najmniej jednej z 
następujących kategorii:

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie i uaktualnienie kategorii zawartych w definicji nowej żywności jest 
niezbędne do zadbania o to, by rozporządzenie miało zastosowanie jedynie do określonych 
kategorii żywności, nie zaś do całej żywności, a także do zagwarantowania pewności prawnej. 

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – podpunkt -i (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-i) żywność o nowej lub celowo 
zmodyfikowanej podstawowej strukturze 
molekularnej;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy dostosować rozporządzenie do postępu technologicznego oraz nowych rodzajów 
żywności wprowadzanych na rynek UE.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – podpunkt -i a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-ia) żywność składająca się lub 
produkowana z drobnoustrojów, grzybów i 
alg lub zawierająca je;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dostosować rozporządzenie do postępu technologicznego oraz nowych rodzajów 
żywności wprowadzanych na rynek UE.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – podpunkt -i b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-ib) żywność zawierająca rośliny lub 
zwierzęta, składająca się lub 
produkowana z roślin lub zwierząt – z 
wyjątkiem roślin lub zwierząt uzyskanych 
drogą tradycyjnych metod hodowlanych, 
jeżeli metody te nie powodują znaczących 
zmian w składzie lub strukturze żywności, 
które mają wpływ na wartość odżywczą, 
metabolizm lub poziom substancji 
niepożądanych – i posiadająca historię 
bezpiecznego stosowania na rynku 
unijnym;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy dostosować rozporządzenie do postępu technologicznego oraz nowych rodzajów 
żywności wprowadzanych na rynek UE.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) żywność, którą produkuje się z 
wykorzystaniem nowego procesu produkcji 
niestosowanego w Unii przed dniem 15 
maja 1997 r., o ile ten proces produkcji 
powoduje znaczne zmiany w składzie lub 
strukturze żywności, które wpływają na jej 
wartość odżywczą, sposób jej 
metabolizowania lub na poziom substancji 
niepożądanych;

(i) żywność powstała w wyniku nowego 
procesu produkcji niestosowanego w Unii 
przed dniem 15 maja 1997 r., który może 
powodować znaczne zmiany w składzie lub 
strukturze żywności mające wpływ na jej 
wartość odżywczą, sposób jej 
metabolizowania lub na poziom substancji 
niepożądanych;

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a – podpunkt i – tiret trzecie a (nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wykorzystano nowe źródło lub nowy 
materiał wyjściowy dla pojedynczych 
witamin, minerałów i innych substancji 
lub ich mieszanek, stosowanych zgodnie z 
dyrektywą 2002/46/WE, rozporządzeniem 
(WE) nr 1925/2006 lub rozporządzeniem 
(UE) nr 609/2013.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy dostosować rozporządzenie do postępu technologicznego oraz nowych rodzajów 
żywności wprowadzanych na rynek UE.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „tradycyjna żywność z państw trzecich” 
oznacza nową żywność, inną niż nowa 
żywność, o której mowa w lit. a) ppkt (i)–
(iii), która została uzyskana w ramach 
produkcji podstawowej i z którą wiąże się 
historia bezpiecznego stosowania żywności 
w państwie trzecim;

b) „tradycyjna żywność z państw trzecich” 
oznacza nową żywność, inną niż nowa 
żywność, o której mowa w lit. a) ppkt (-i)–
(iii), która została uzyskana w ramach 
produkcji podstawowej i z którą wiąże się 
historia bezpiecznego stosowania żywności 
w państwie trzecim;

Or. en

Uzasadnienie

Żywność o nowej lub zmodyfikowanej strukturze molekularnej nie może stanowić tradycyjnej 
żywności z krajów trzecich.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) „historia bezpiecznego stosowania 
żywności w państwie trzecim” oznacza, że 
bezpieczeństwo danej żywności zostało 
potwierdzone na podstawie danych 
dotyczących składu oraz na podstawie 
doświadczeń związanych z ciągłym 
stosowaniem tej żywności przez co 
najmniej 25 lat w zwyczajowej diecie 
przez dużą część ludności państwa 
trzeciego przed zgłoszeniem, o którym 

c) „historia bezpiecznego stosowania 
żywności w państwie trzecim” oznacza, że 
bezpieczeństwo danej żywności zostało 
potwierdzone na podstawie danych 
dotyczących składu oraz na podstawie 
doświadczeń związanych z ciągłym 
stosowaniem tej żywności przez co 
najmniej 25 lat w zwyczajowej diecie 
przez znaczną część ludności państwa 
trzeciego przed zgłoszeniem, o którym 
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mowa w art. 13; mowa w art. 13;

Or. en

Uzasadnienie

Użycie słowa „znaczny” lepiej wyjaśnia, że definicja odnosi się do liczby ludności danego 
kraju nie bez porównań do populacji światowej.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia wykonawcze dotyczące 
definicji nowej żywności w art. 2 ust. 2 lit. 
a)

skreślony

Aby zapewnić jednolite stosowanie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja może 
zdecydować, w drodze aktów 
wykonawczych, czy dana żywność wchodzi 
w zakres definicji nowej żywności 
określonej w art. 2 ust. 2 lit. a) niniejszego 
rozporządzenia.

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 27 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ten artykuł bardziej odpowiada treści art. 4, został zatem przesunięty. 

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym konsultują się z państwem 
członkowskim, jeżeli nie są pewne, czy 
żywność, którą zamierzają wprowadzić na 
rynek w Unii, wchodzi w zakres 
stosowania niniejszego rozporządzenia. W 
takim przypadku na wniosek państwa 
członkowskiego podmioty działające na 
rynku spożywczym przekazują temu 
państwu członkowskiemu informacje, 
które są niezbędne, aby umożliwić mu w 
szczególności ustalenie, w jakim stopniu
dana żywność była stosowana w Unii do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r.

2. Jeżeli podmioty działające na rynku 
spożywczym nie są pewne, czy żywność, 
którą zamierzają wprowadzić na rynek w 
Unii, wchodzi w zakres stosowania 
niniejszego rozporządzenia, konsultują się 
z państwem członkowskim. Podmioty 
działające na rynku spożywczym 
przekazują temu państwu członkowskiemu
– na jego wniosek – informacje
umożliwiające mu ustalenie, czy dana 
żywność wchodzi w zakres niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Każdy wniosek dotyczący nowej żywności jest odrębny, zatem podmioty działające na rynku 
spożywczym muszą wykazać się elastycznością i konsultować się z państwami członkowskimi
w sprawie konkretnych kwestii związanych z ich wnioskiem. W takim przypadku muszą 
przekazać państwu członkowskiemu wszelkie niezbędne informacje.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli państwo członkowskie nie jest w 
stanie określić, czy dana żywność wchodzi 
w zakres niniejszego rozporządzenia, może 
skonsultować się z Komisją i innymi 
państwami członkowskimi.

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć prawo do konsultacji w procesie rozpatrywania wniosków, 
ale nie muszą być do tego zobowiązane, jeżeli nie jest to konieczne. 

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – określić etapy procedury 
konsultacji, o której mowa w ust. 2.

Do... + Komisja przyjmie akt wykonawczy 
zawierający wytyczne określające:

jakie formy żywności lub składnika 
żywności wchodzą w zakres niniejszego 
rozporządzenia dla każdej z kategorii 
wymienionych w art. 2 ust. 2 lit. a) oraz

kroki proceduralne w procesie 
konsultacji. 

____________________
+ Urząd Publikacji: proszę wstawić datę: 
12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie wprowadzi nowe kategorie odzwierciedlające zmiany w nauce w 
porównaniu z rokiem 1997. Sprawi to jednak, że cały proces będzie bardziej skomplikowany. 
Niezmiernie ważne jest, by Komisja opublikowała w przystępnej formie wytyczne dla 
wnioskodawców. Podmioty działające na rynku spożywczym muszą również mieć możliwość 
korzystania z jasno określonej i łatwo dostępnej drogi komunikacji z państwami 
członkowskimi, EFSA i Komisją w toku całego procesu rozpatrywania wniosków.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia wykonawcze dotyczące 
definicji nowej żywności w art. 2 ust. 2 

lit. a)

Aby zapewnić jednolite stosowanie 
niniejszego rozporządzenia, Komisja może 
zdecydować – z własnej inicjatywy lub na 
wniosek państwa członkowskiego – w 
drodze aktów wykonawczych, czy dana 
żywność wchodzi w zakres definicji nowej 
żywności określonej w art. 2 ust. 2 lit. a).

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 
z procedurą sprawdzającą, o której mowa 
w art. 27 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do art. 3.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jedynie taka nowa żywność, która 
uzyskała zezwolenie i jest wpisana do 
unijnego wykazu, może być wprowadzana 
na rynek w Unii jako taka oraz stosowana 
w żywności lub na żywności na 
warunkach określonych w tym wykazie.

2. Jedynie taka nowa żywność, która 
uzyskała zezwolenie i jest wpisana do 
unijnego wykazu, może być wprowadzana 
na rynek w Unii jako taka i/lub stosowana
w żywności lub na żywności zgodnie z 
warunkami stosowania i wymogami w
zakresie etykietowania określonymi w tym 
wykazie.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi w zakresie etykietowania mogą również stanowić część procesu udzielania 
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zezwolenia.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wykaz unijny będzie publicznie 
dostępny od dnia ...+. Wykaz unijny 
publikowany jest na stronie internetowej 
Komisji oraz w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej.

____________________
+ Urząd Publikacji: proszę wstawić datę: 
24 miesiące po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Niezmiernie ważna jest przejrzystość unijnego wykazu nowej żywności. Komisja powinna 
uczynić wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić publiczny dostęp do tego wykazu.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ogólne warunki wpisu nowej żywności do 
unijnego wykazu

Ogólne warunki wpisu nowej żywności do 
unijnego wykazu

Komisja wydaje zezwolenie na nową 
żywność i wpisuje ją do unijnego wykazu 
tylko wtedy, gdy spełnia ona następujące 
warunki:

Komisja wydaje zezwolenie na nową 
żywność i wpisuje ją do unijnego wykazu 
tylko wtedy, gdy spełnia ona następujące 
warunki:

a) nie stwarza, w oparciu o dostępne 
dowody naukowe, ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego;

a) nie stwarza, w oparciu o dostępne 
dowody naukowe, ryzyka dla zdrowia 
ludzkiego;
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b) jej stosowanie nie wprowadza 
konsumenta w błąd;

b) jej stosowanie nie wprowadza 
konsumenta w błąd;

c) w przypadku, gdy przeznaczona jest do 
zastąpienia innej żywności, nie różni się od 
tej żywności w taki sposób, by jej zwykłe 
spożycie było niekorzystne pod względem 
żywieniowym dla konsumenta.

c) w przypadku, gdy przeznaczona jest do 
zastąpienia innej żywności, nie różni się od 
tej żywności w taki sposób, by jej zwykłe 
spożycie było znacząco niekorzystne pod 
względem żywieniowym dla konsumenta.

W przypadku rozbieżnych opinii 
wynikających z analiz naukowych, o 
których mowa w lit. a), decyzję podejmuje 
się na podstawie opinii wydanej przez 
EFSA.

Or. en

Uzasadnienie

Nieznaczna różnica w wartości odżywczej nie powinna uzasadniać odrzucenia wniosku, jeżeli 
różnica ta nie będzie miała wpływu na zdrowie człowieka. W przypadku sprzecznych konkluzji 
analiz naukowych EFSA musi mieć prawo podejmowania rozstrzygających decyzji.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie później niż …23 Komisja ustanawia, w 
drodze aktu wykonawczego, unijny wykaz 
nowej żywności, wpisując do niego nową 
żywność, na którą wydano zezwolenie lub 
którą zgłoszono na podstawie art. 4, 5 lub 7 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz z 
wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
zezwolenia.

Do …23 Komisja ustanawia, w drodze aktu 
wykonawczego, unijny wykaz nowej 
żywności, wpisując do niego nową 
żywność, na którą wydano zezwolenie lub 
którą zgłoszono na podstawie art. 4, 5 lub 7 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz z 
wszelkimi dotychczasowymi warunkami 
zezwolenia.

____________________ ____________________
23 Urząd Publikacji: proszę wstawić datę: 
24 miesiące po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

23 Urząd Publikacji: proszę wstawić datę: 
24 miesiące po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka o charakterze technicznym.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zawartość unijnego wykazu Zawartość unijnego wykazu i jego 
aktualizacja

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodanie, skreślenie lub zmiana 
warunków, specyfikacji lub ograniczeń 
związanych z wpisaniem nowej żywności 
do unijnego wykazu.

c) dodanie, skreślenie lub zmiana 
warunków, specyfikacji, warunków 
stosowania, dodatkowych szczegółowych 
wymogów w zakresie etykietowania lub
wymogów dotyczących monitorowania po 
wprowadzeniu na rynek w związku z 
wpisaniem nowej żywności do unijnego 
wykazu.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wpis dotyczący nowej żywności w 
unijnym wykazie, o którym mowa w ust. 2, 
zawiera, w zależności od przypadku:

Wpis dotyczący nowej żywności w 
unijnym wykazie, o którym mowa w ust. 2, 
zawiera specyfikację nowej żywności oraz, 
w zależności od przypadku:

a) specyfikację nowej żywności;

b) warunki, na jakich można stosować 
nową żywność, aby uniknąć w 
szczególności ewentualnych 
niekorzystnych skutków dla 
poszczególnych grup ludności, a także 
uniknąć przekroczenia maksymalnych 
poziomów spożycia i ryzyka w przypadku 
nadmiernego spożycia;

a) warunki, na jakich można stosować 
nową żywność, aby uniknąć w 
szczególności ewentualnych 
niekorzystnych skutków dla 
poszczególnych grup ludności, a także 
uniknąć przekroczenia maksymalnych 
poziomów spożycia i ryzyka w przypadku 
nadmiernego spożycia;

c) dodatkowe szczególne wymogi 
dotyczące etykietowania, które mają na 
celu poinformowanie konsumenta 
końcowego o wszelkich szczególnych 
cechach lub właściwościach żywności, 
takich jak skład, wartość odżywcza lub 
skutki odżywcze i zamierzone
przeznaczenie żywności, które to cechy lub 
właściwości sprawiają, że nowa żywność 
nie jest już równoważna istniejącej 
żywności, lub też poinformowanie 
konsumenta o skutkach dla zdrowia 
określonych grup ludności;

b) dodatkowe szczególne wymogi 
dotyczące etykietowania, które mają na 
celu poinformowanie konsumenta 
końcowego o wszelkich szczególnych 
cechach lub właściwościach żywności, 
takich jak skład, wartość odżywcza lub 
skutki odżywcze i zamierzone 
przeznaczenie żywności, które to cechy lub 
właściwości sprawiają, że nowa żywność 
nie jest już równoważna istniejącej 
żywności, lub też poinformowanie 
konsumenta o skutkach dla zdrowia 
określonych grup ludności;

d) wymóg monitorowania po 
wprowadzeniu na rynek zgodnie z art. 23.

c) wymogi dotyczące monitorowania po 
wprowadzeniu na rynek zgodnie z art. 23.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 
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Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura wydania zezwolenia na 
wprowadzenie nowej żywności na rynek w 
Unii i aktualizacji unijnego wykazu

Procedury wydawania zezwoleń na 
wprowadzenie nowej żywności na rynek w 
Unii i aktualizacji unijnego wykazu

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Określoną w art. 8 procedurę wydania 
zezwolenia na wprowadzenie nowej 
żywności na rynek w Unii i aktualizacji 
unijnego wykazu wszczyna się z 
inicjatywy Komisji lub na podstawie 
wniosku złożonego do Komisji przez 
wnioskodawcę. 

Określone w art. 8 procedury wydania 
zezwolenia na wprowadzenie nowej 
żywności na rynek w Unii i aktualizacji 
unijnego wykazu wszczyna się z 
inicjatywy Komisji lub na podstawie 
wniosku złożonego do Komisji przez 
wnioskodawcę. Komisja udostępnia ten 
wniosek państwom członkowskim.

Wniosek zawiera: Wniosek zawiera:

-a) nazwę i adres wnioskodawcy;

a) nazwa i opis nowej żywności; a) nazwa i opis nowej żywności;

aa) opis procesu produkcji;

b) skład nowej żywności; b) skład nowej żywności; 

c) dowody naukowe, które wykazują, że 
nowa żywność nie stanowi zagrożenia dla 
zdrowia człowieka;

c) dowody naukowe, które wykazują, że 
nowa żywność nie stanowi zagrożenia dla 
zdrowia człowieka;

ca) w stosownych przypadkach, opis 
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metody lub metod analizy;

d) w stosownych przypadkach, propozycję 
warunków stosowania i propozycję 
szczególnych wymagań dotyczących 
etykietowania, które nie wprowadzają
konsumenta w błąd.

d) w stosownych przypadkach, propozycję 
warunków stosowania i propozycję 
szczególnych wymagań dotyczących 
etykietowania, które nie wprowadzają 
konsumenta w błąd.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek powinien być dostępny dla wszystkich państw członkowskich. Nowe elementy, które 
należy zawrzeć we wniosku, są konieczne, aby właściwe organy mogły sprawdzić, czy można 
wydać zezwolenie na nową żywność.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może zwrócić się do EFSA o 
wydanie opinii, jeżeli aktualizacja może
mieć wpływ na zdrowie ludzkie.

2. Komisja zwraca się do EFSA o wydanie 
opinii, jeżeli aktualizacja unijnego wykazu
może spowodować ryzyko zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że dany środek spożywczy może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, Komisja powinna mieć obowiązek wystąpienia do EFSA z wnioskiem o 
wydanie opinii.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 Komisja 
może zakończyć procedurę wydania 
zezwolenia na każdym jej etapie i 
postanowić, że nie będzie prowadzić 
dalszego postępowania w sprawie 
aktualizacji, jeżeli uzna, że taka 
aktualizacja nie jest uzasadniona.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest poprawienie terminologii.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Wnioskodawca może wycofać wniosek, 
o którym mowa w ust. 1, w każdym 
momencie przed przyjęciem opinii EFSA,
o której mowa w ust. 2, kończąc tym 
samym procedurę wydania zezwolenia na 
nową żywność i aktualizacji unijnego 
wykazu.

5. Wnioskodawca może wycofać wniosek 
w każdym momencie, kończąc tym samym 
procedurę wydania zezwolenia na nową 
żywność i aktualizacji unijnego wykazu.

Or. en

Uzasadnienie

Wnioskodawca powinien mieć możliwość wycofania wniosku na dowolnym etapie procedury.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku gdy Komisja zwraca się o 
opinię EFSA, przesyła jej ważny wniosek.
EFSA przyjmuje opinię w terminie 
dziewięciu miesięcy od dnia otrzymania 
ważnego wniosku.

1. W przypadku gdy Komisja zwraca się o 
opinię EFSA, przesyła jej ważny wniosek
w terminie jednego miesiąca. EFSA 
przyjmuje opinię w terminie dziewięciu 
miesięcy od dnia otrzymania ważnego 
wniosku.

Oceniając bezpieczeństwo nowej 
żywności, EFSA uwzględnia, w 
odpowiednich przypadkach, następujące 
kwestie:

Oceniając bezpieczeństwo nowej 
żywności, EFSA uwzględnia, w 
odpowiednich przypadkach, następujące 
kwestie:

a) czy dana nowa żywność jest równie 
bezpieczna co żywność należąca do 
porównywalnej kategorii żywności już 
istniejącej w obrocie w Unii;

a) czy dana nowa żywność jest równie 
bezpieczna co żywność należąca do 
porównywalnej kategorii żywności już 
istniejącej w obrocie w Unii;

b) czy skład nowej żywności oraz warunki 
jej stosowania nie stwarzają ryzyka dla 
zdrowia ludzi w Unii.

b) czy skład nowej żywności oraz warunki 
jej stosowania nie stwarzają ryzyka dla 
zdrowia ludzi w Unii.

c) czy nowa żywność, która jest 
przeznaczona do zastąpienia innej 
żywności, nie różni się od tej żywności 
w taki sposób, by jej zwykłe spożycie było 
znacząco niekorzystne pod względem 
żywieniowym dla konsumenta.

Or. en

Uzasadnienie

Aby proces rozpatrywania wniosku był bardziej efektywny, należy skrócić terminy niektórych 
jego etapów. Należy dostosować rolę EFSA do warunków udzielania zezwoleń określonych w 
art. 6.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. EFSA przekazuje swoją opinię Komisji, 
państwom członkowskim oraz, 

2. EFSA przekazuje swoją opinię Komisji, 
państwom członkowskim oraz 
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w stosownym przypadku, wnioskodawcy. wnioskodawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Wnioskodawca jest zawsze istotny w procedurze i powinien być informowany na każdym jej 
etapie.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W należycie uzasadnionych 
przypadkach, gdy EFSA zwraca się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje, 
można przedłużyć termin dziewięciu 
miesięcy, o którym mowa w ust. 1.

3. W należycie uzasadnionych 
przypadkach, gdy EFSA zwraca się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje, 
można przedłużyć termin dziewięciu 
miesięcy, o którym mowa w ust. 1.

Po konsultacji z wnioskodawcą EFSA 
określa termin, w jakim można przekazać 
dodatkowe informacje, i informuje 
Komisję o wymaganym dodatkowym 
terminie.

Po konsultacji z wnioskodawcą EFSA 
określa termin, w jakim należy przekazać 
dodatkowe informacje, i informuje o nim
Komisję.

Jeżeli Komisja nie wniesie sprzeciwu w 
ciągu ośmiu dni roboczych od przekazania 
informacji przez EFSA, termin dziewięciu 
miesięcy, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
automatycznie przedłużony o ten 
dodatkowy termin. Komisja informuje 
państwa członkowskie o tym przedłużeniu.

Jeżeli Komisja nie wniesie sprzeciwu w 
ciągu ośmiu dni roboczych od przekazania 
informacji przez EFSA, termin dziewięciu 
miesięcy, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
automatycznie przedłużony o ten 
dodatkowy termin. Komisja informuje 
państwa członkowskie o tym przedłużeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 
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Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku gdy dodatkowe 
informacje, o których mowa w ust. 3, nie 
zostaną przekazane EFSA w dodatkowym 
terminie wymienionym w tym ustępie, 
EFSA wydaje opinię na podstawie już 
przekazanych informacji.

4. W przypadku gdy dodatkowe 
informacje, o których mowa w ust. 3, nie 
zostaną przekazane EFSA w dodatkowym 
terminie wymienionym w tym ustępie, 
EFSA sporządza opinię na podstawie
dostępnych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. EFSA udostępnia Komisji i państwom 
członkowskim dodatkowe informacje, o 
których mowa w ust. 3.

6. EFSA udostępnia Komisji i państwom 
członkowskim dodatkowe informacje, o 
których mowa w ust. 3 i 5.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe informacje należy udostępniać Komisji i państwom członkowskim.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie dziewięciu miesięcy od daty 
publikacji opinii EFSA Komisja 
przedkłada komitetowi, o którym mowa w 
art. 27 ust. 1, projekt aktu wykonawczego 
w sprawie aktualizacji unijnego wykazu, w 
którym uwzględnia się:

1. W terminie sześciu miesięcy od daty 
publikacji opinii EFSA Komisja 
przedkłada komitetowi, o którym mowa w 
art. 27 ust. 1, projekt aktu wykonawczego 
w sprawie aktualizacji unijnego wykazu, w 
którym uwzględnia się:

a) w stosownych przypadkach, warunki 
określone w art. 6;

a) warunki określone w art. 6;

b) stosowne przepisy prawa Unii; b) stosowne przepisy prawa Unii; 

c) opinię EFSA; c) opinię EFSA;

d) inne uzasadnione czynniki związane z 
rozpatrywaną aktualizacją.

d) inne uzasadnione czynniki związane z 
rozpatrywaną aktualizacją.

Ten akt wykonawczy przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 27 ust. 3.

Ten akt wykonawczy przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 27 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Aby proces rozpatrywania wniosku był bardziej efektywny, należy skrócić terminy niektórych 
jego etapów. W normalnych przypadkach Komisja nie potrzebuje dziewięciu miesięcy na 
przygotowanie projektu aktu wykonawczego. Sześć miesięcy powinno wystarczyć, zwłaszcza 
że art. 21 przewiduje możliwość wydłużenia terminu na zasadzie ad hoc w trudnych 
przypadkach. Z art. 6 jasno wynika, że nie wszystkie warunki mają zawsze zastosowanie, 
dlatego sformułowanie „w stosownych przypadkach” jest zbędne i może być mylące.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku gdy Komisja nie zwróciła 
się o opinię EFSA zgodnie z art. 9 ust. 2,
dziewięciomiesięczny termin, o którym 
mowa w ust. 1, rozpoczyna bieg w dniu, w 
którym Komisja otrzymała ważny wniosek 
zgodnie z art. 9 ust. 1.

2. W przypadku gdy Komisja nie zwróciła 
się o opinię EFSA zgodnie z art. 9 ust. 2,
sześciomiesięczny termin, o którym mowa 
w ust. 1, rozpoczyna bieg w dniu, w 
którym Komisja otrzymała ważny wniosek 
zgodnie z art. 9 ust. 1.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby proces rozpatrywania wniosku był bardziej efektywny, należy skrócić terminy niektórych 
jego etapów. W normalnych przypadkach Komisja nie potrzebuje dziewięciu miesięcy na 
przygotowanie projektu aktu wykonawczego. Sześć miesięcy powinno wystarczyć, zwłaszcza 
że art. 21 przewiduje możliwość wydłużenia terminu na zasadzie ad hoc w trudnych 
przypadkach. 

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia wykonawcze dotyczące 
wymogów administracyjnych i naukowych
w odniesieniu do wniosków

Akty wykonawcze określające wymogi 
administracyjne i naukowe w odniesieniu 
do wniosków

Najpóźniej do...24 Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze dotyczące:

Najpóźniej do...24 Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze dotyczące:

a) treści, sporządzania i składania wniosku, 
o którym mowa w art. 9 ust. 1;

a) treści, sporządzania i składania wniosku, 
o którym mowa w art. 9 ust. 1;

b) zasad kontroli ważności tych wniosków; b) zasad kontroli ważności tych wniosków;

c) rodzaju informacji, które należy zawrzeć 
w opinii EFSA, o której mowa w art. 10. 

c) rodzaju informacji, które należy zawrzeć 
w opinii EFSA, o której mowa w art. 10. 

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 27 ust. 3.

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 27 ust. 3.

____________________ ____________________
24 Urząd Publikacji: proszę wstawić datę: 
24 miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

24 Urząd Publikacji: proszę wstawić datę: 
24 miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest poprawienie terminologii. 
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Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie tradycyjnej żywności z państw 
trzecich

Zgłaszanie tradycyjnej żywności z państw 
trzecich

Wnioskodawca, który zamierza 
wprowadzić na rynek w Unii tradycyjną 
żywność z państwa trzeciego, zgłasza ten 
zamiar Komisji.

Wnioskodawca, który zamierza 
wprowadzić na rynek w Unii tradycyjną 
żywność z państwa trzeciego, może zgłosić
ten zamiar Komisji.

Zgłoszenie zawiera co najmniej 
następujące elementy:

Zgłoszenie zawiera co najmniej 
następujące elementy:

-a) nazwę i adres wnioskodawcy;

a) nazwę i opis tradycyjnej żywności; a) nazwę i opis tradycyjnej żywności;

b) jej skład; b) jej skład;

c) państwo pochodzenia; c) państwo pochodzenia;

d) udokumentowane dane świadczące o 
historii bezpiecznego stosowania danej 
żywności w państwie trzecim;

d) udokumentowane dane świadczące o 
historii bezpiecznego stosowania danej 
żywności w państwie trzecim;

e) w stosownych przypadkach, warunki 
stosowania i szczególne wymagania 
dotyczące etykietowania, które nie 
wprowadzają konsumenta w błąd.

e) w stosownych przypadkach, warunki 
stosowania i szczególne wymagania 
dotyczące etykietowania, które nie 
wprowadzają konsumenta w błąd.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest umożliwienie wnioskodawcy wyboru 
standardowej procedury składania wniosku dotyczącego nowej żywności, jeżeli na przykład 
brak jest wystarczających dowodów na bezpieczne stosowanie żywności w państwie trzecim.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura dotycząca tradycyjnej żywności 
z państw trzecich

Procedura zgłaszania zamiaru 
wprowadzenia na rynek tradycyjnej 
żywności z państw trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest poprawienie terminologii.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja przekazuje bezzwłocznie do 
państw członkowskich i EFSA ważne 
zgłoszenie, o którym mowa w art. 13.

1. Komisja w ciągu miesiąca przekazuje 
do państw członkowskich i EFSA ważne 
zgłoszenie, o którym mowa w art. 13.

Or. en

Uzasadnienie

Aby proces rozpatrywania wniosku był bardziej efektywny, należy skrócić terminy niektórych 
jego etapów.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie czterech miesięcy od dnia, w 
którym Komisja przekazała ważne 
zgłoszenie zgodnie z ust. 1, państwo 
członkowskie lub EFSA może powiadomić 
Komisję o uzasadnionych zastrzeżeniach 

2. W terminie czterech miesięcy od dnia, w 
którym Komisja przekazała ważne 
zgłoszenie zgodnie z ust. 1, państwo 
członkowskie lub EFSA może powiadomić 
Komisję o uzasadnionych zastrzeżeniach 
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dotyczących bezpieczeństwa, opartych na 
dowodach naukowych, wobec 
wprowadzania na rynek danej tradycyjnej 
żywności.

dotyczących bezpieczeństwa, jeżeli dana 
żywność może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego, wobec wprowadzania 
na rynek danej tradycyjnej żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Nieuzasadnione uciążliwe wymogi dotyczące przedstawiania dowodów nie mogą 
uniemożliwiać ważnym zgłoszeniom dotarcia do rynku.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja informuje państwa członkowskie, 
EFSA i wnioskodawcę o wyniku 
procedury, o której mowa w ust. 2.

Komisja informuje wnioskodawcę o 
każdym uzasadnionym zastrzeżeniu 
dotyczącym bezpieczeństwa natychmiast 
po jego zgłoszeniu. Należy poinformować
państwa członkowskie, EFSA i 
wnioskodawcę o wyniku procedury, o 
której mowa w ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Wnioskodawca powinien móc rozpocząć przygotowania do procedury udzielania zezwolenia 
natychmiast po stwierdzeniu takiej konieczności. 

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli nie zgłoszono uzasadnionych 
zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa na 

Jeżeli nie zgłoszono uzasadnionych 
zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa na 
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podstawie ust. 2 w terminie określonym w 
tym ustępie, Komisja wydaje zezwolenie 
na wprowadzanie danej tradycyjnej 
żywności na rynek w Unii i bezzwłocznie
aktualizuje unijny wykaz.

podstawie ust. 2 w terminie określonym w 
tym ustępie, Komisja wydaje zezwolenie 
na wprowadzanie danej tradycyjnej 
żywności na rynek w Unii i w ciągu 
miesiąca aktualizuje unijny wykaz.

Or. en

Uzasadnienie

Aby proces rozpatrywania wniosku był bardziej efektywny, należy skrócić terminy niektórych 
jego etapów. 

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zgłoszono Komisji uzasadnione 
zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa na 
podstawie ust. 2, Komisja nie wydaje 
zezwolenia na wprowadzanie danej 
tradycyjnej żywności na rynek w Unii ani 
nie aktualizuje unijnego wykazu.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Uzasadnienie

Słowa te są zbędne w świetle poprawki do ust. 2 tego samego artykułu.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz informacji, które już przekazano 
zgodnie z art. 13, wniosek, o którym mowa 
w art. 14 ust. 5, zawiera także 

Oprócz informacji, które już przekazano 
zgodnie z art. 13, wniosek, o którym mowa 
w art. 14 ust. 5 akapit drugi, zawiera także 
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udokumentowane dane dotyczące 
uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa zgłoszonych na podstawie 
art. 14 ust. 5.

udokumentowane dane dotyczące 
uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa zgłoszonych na podstawie 
art. 14 ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W należycie uzasadnionych 
przypadkach, gdy EFSA zwraca się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje, 
można przedłużyć termin sześciu miesięcy, 
o którym mowa w ust. 1.

4. W należycie uzasadnionych 
przypadkach, gdy EFSA zwraca się do 
wnioskodawcy o dodatkowe informacje, 
można przedłużyć termin sześciu miesięcy, 
o którym mowa w ust. 1.

Po konsultacji z wnioskodawcą EFSA 
określa termin, w jakim można przekazać 
dodatkowe informacje, i informuje 
Komisję o wymaganym dodatkowym 
terminie.

Po konsultacji z wnioskodawcą EFSA 
określa termin, w jakim należy przekazać 
dodatkowe informacje, i informuje o nim
Komisję.

Jeżeli Komisja nie wniesie sprzeciwu w 
ciągu ośmiu dni roboczych od przekazania 
informacji przez EFSA, termin sześciu 
miesięcy, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
automatycznie przedłużony o ten 
dodatkowy termin. Komisja informuje 
państwa członkowskie o tym przedłużeniu.

Jeżeli Komisja nie wniesie sprzeciwu w 
ciągu ośmiu dni roboczych od przekazania 
informacji przez EFSA, termin sześciu 
miesięcy, o którym mowa w ust. 1, zostaje 
automatycznie przedłużony o ten 
dodatkowy termin. Komisja informuje 
państwa członkowskie o tym przedłużeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 



PE537.480v02-00 50/68 PR\1036384PL.doc

PL

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W przypadku gdy dodatkowe 
informacje, o których mowa w ust. 4, nie 
zostaną przekazane EFSA w dodatkowym 
terminie wymienionym w tym ustępie, 
EFSA wydaje opinię na podstawie już 
przekazanych informacji.

5. W przypadku gdy dodatkowe 
informacje, o których mowa w ust. 4, nie
zostaną przekazane EFSA w dodatkowym 
terminie wymienionym w tym ustępie, 
EFSA sporządza opinię na podstawie
dostępnych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takich przypadkach EFSA wydaje 
opinię w terminie sześciu miesięcy 
przewidzianym w ust. 1. 

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej 

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – nagłówek
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zezwolenie na tradycyjną żywność z 
państwa trzeciego i aktualizacja unijnego 
wykazu

Zezwolenie na tradycyjną żywność z 
państwa trzeciego i aktualizacje unijnego 
wykazu

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności.

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W terminie trzech miesięcy od 
publikacji opinii EFSA Komisja 
przekazuje komitetowi, o którym mowa w 
art. 27 ust. 1, projekt aktu wykonawczego
w sprawie wydania zezwolenia na 
wprowadzenie na rynek w Unii tradycyjnej 
żywności z państwa trzeciego i w sprawie 
aktualizacji unijnego wykazu; w akcie tym 
uwzględnia się następujące kwestie:

W terminie trzech miesięcy od publikacji 
opinii EFSA Komisja przekazuje 
komitetowi, o którym mowa w art. 27 ust. 
1, projekt aktu wykonawczego
zezwalającego na wprowadzenie na rynek 
w Unii tradycyjnej żywności z państwa 
trzeciego i aktualizuje unijny wykaz, 
uwzględniając następujące kwestie:

a) w stosownych przypadkach, warunki 
określone w art. 6;

a) warunki określone w art. 6;

b) stosowne przepisy prawa Unii; b) stosowne przepisy prawa Unii; 

c) opinię EFSA; c) opinię EFSA;

d) inne uzasadnione czynniki związane z 
rozpatrywaną aktualizacją.

d) inne uzasadnione czynniki związane z 
rozpatrywaną aktualizacją.

Ten akt wykonawczy przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 27 ust. 3.

Ten akt wykonawczy przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 27 ust. 3.

Or. en
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Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. Z art. 6 
jasno wynika, że nie wszystkie warunki mają zawsze zastosowanie, dlatego sformułowanie „w 
stosownych przypadkach” jest zbędne i może być mylące.

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – akapity pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 Komisja 
może zakończyć procedurę wydania 
zezwolenia na każdym jej etapie i 
postanowić, że nie będzie prowadzić 
dalszego postępowania w sprawie 
aktualizacji, jeżeli uzna, że taka 
aktualizacja nie jest uzasadniona.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

W stosownych przypadkach Komisja 
uwzględnia stanowiska państw 
członkowskich, opinię EFSA i inne 
uzasadnione czynniki związane z 
rozpatrywaną aktualizacją.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności.

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 9–12 stosuje się do skreślania z 
unijnego wykazu tradycyjnej żywności z 
państwa trzeciego oraz do dodawania, 
skreślania lub zmiany warunków, 

Art. 9–12 stosuje się do skreślania z 
unijnego wykazu tradycyjnej żywności z 
państwa trzeciego oraz do dodawania, 
skreślania lub zmiany specyfikacji, 
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specyfikacji lub ograniczeń związanych z 
wpisem tradycyjnej żywności z państwa 
trzeciego do unijnego wykazu.

warunków stosowania, dodatkowych 
szczegółowych wymogów w zakresie 
etykietowania lub wymogów dotyczących 
monitorowania po wprowadzeniu na 
rynek związanych z wpisem tradycyjnej 
żywności z państwa trzeciego do unijnego 
wykazu.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Uprawnienia wykonawcze dotyczące 
wymogów administracyjnych i naukowych
w odniesieniu do tradycyjnej żywności z 
państw trzecich

Akty wykonawcze określające wymogi 
administracyjne i naukowe w odniesieniu 
do tradycyjnej żywności z państw trzecich

Najpóźniej do...25 Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze dotyczące:

Najpóźniej do...25 Komisja przyjmuje akty 
wykonawcze dotyczące:

a) treści, sporządzania i składania 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 13, oraz 
wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 5; 

a) treści, sporządzania i składania
zgłoszenia, o którym mowa w art. 13, oraz 
wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 5; 

b) zasad kontroli ważności tych zgłoszeń i 
wniosków;

b) zasad kontroli ważności tych zgłoszeń i 
wniosków;

c) etapów procedury wymiany informacji z 
państwami członkowskimi i z EFSA w 
związku ze zgłaszaniem uzasadnionych 
zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, o 
których mowa w art. 14 ust. 2, 4 i 5;

c) etapów procedury wymiany informacji z 
państwami członkowskimi i z EFSA w 
związku ze zgłaszaniem uzasadnionych 
zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa, o 
których mowa w art. 14 ust. 2, 4 i 5;

d) rodzaju informacji, które należy zawrzeć 
w opinii EFSA, o której mowa w art. 16.

d) rodzaju informacji, które należy zawrzeć 
w opinii EFSA, o której mowa w art. 16.

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 27 ust. 3. 

Te akty wykonawcze przyjmuje się 
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której 
mowa w art. 27 ust. 3. 
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____________________ ____________________
25 Urząd Publikacji: proszę wstawić datę: 
24 miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

25 Urząd Publikacji: proszę wstawić datę: 
24 miesiące od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest poprawienie terminologii.

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy dodatkowe informacje, o 
których mowa w ust. 1, nie zostaną 
przekazane w przedłużonym terminie 
wymienionym w tym ustępie, Komisja 
podejmuje czynności na podstawie już 
przekazanych informacji.

W przypadku gdy dodatkowe informacje, o 
których mowa w ust. 1, nie zostaną 
przekazane w przedłużonym terminie 
wymienionym w tym ustępie, Komisja 
podejmuje czynności na podstawie
dostępnych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przedłużanie terminów Przedłużanie terminów ad hoc

W wyjątkowych okolicznościach Komisja 
może przedłużać terminy, o których mowa 
w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 lub 2, art. 16 

W wyjątkowych okolicznościach Komisja 
może przedłużać terminy, o których mowa 
w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 lub 2, art. 16 
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ust. 1 i art. 17 ust. 1, z własnej inicjatywy 
lub, w stosownych przypadkach, na 
wniosek EFSA, jeżeli jest to uzasadnione 
charakterem danej sprawy. 

ust. 1 i art. 17 ust. 1, z własnej inicjatywy 
lub, w stosownych przypadkach, na 
wniosek EFSA, jeżeli jest to uzasadnione 
charakterem danej sprawy. 

W takich przypadkach Komisja informuje 
państwa członkowskie i wnioskodawcę o 
przedłużeniu terminu i jego powodach.

W takich przypadkach Komisja informuje 
wnioskodawcę i państwa członkowskie o 
przedłużeniu terminu i jego powodach.

Or. en

Uzasadnienie

Generalnie przedłużenia terminów powinny mieć charakter wyjątkowy i być współmierne do 
okoliczności. O przedłużeniu należy poinformować w pierwszej kolejności wnioskodawcę.

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 21a

Dostosowanie terminów do 
rozporządzenia (WE) 1924/2006

Jeżeli wnioskodawca składa wniosek o 
ochronę danych zgodnie z art. 24 
niniejszego rozporządzenia i art. 21 
rozporządzenia (WE) 1924/2006, Komisja 
może dostosować terminy określone w art. 
10 ust. 1, art. 11 ust. 1 lub 2, art. 16 ust. 1 
i art. 17 ust. 1 w celu uspójnienia ich z 
terminami określonymi w rozporządzeniu 
(WE) 1924/2006, aby oba okresy ochrony 
danych biegły równolegle.  W takim 
przypadku przed podjęciem przez Komisję 
decyzji o dostosowaniu należy 
skonsultować się z wnioskodawcą.

Or. en
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Uzasadnienie

Ponieważ procedura wydawania zezwoleń na nową żywność zostanie scentralizowana, 
Komisja będzie mogła spróbować jednocześnie przeprowadzić obie procedury. Dobrze 
byłoby, gdyby oba okresy ochrony danych biegły równolegle, aby zapewnić wnioskodawcom 
pewność prawną. Komisja powinna skonsultować się z wnioskodawcą, ponieważ 
dostosowanie jednego procesu do drugiego może doprowadzić do poważnego opóźnienia w 
jednym z nich, co może nie być zgodne z życzeniem wnioskodawcy.

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poufność wniosku o aktualizację unijnego 
wykazu

Poufność wniosku o aktualizacje unijnego 
wykazu

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wnioskodawcy mogą występować o 
poufne traktowanie pewnych informacji 
przekazanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, jeśli ujawnienie takich 
informacji może w istotny sposób
zaszkodzić ich pozycji konkurencyjnej.

1. Wnioskodawcy mogą występować o 
poufne traktowanie pewnych informacji 
przekazanych na podstawie niniejszego 
rozporządzenia, jeśli ujawnienie takich 
informacji może zaszkodzić ich pozycji 
konkurencyjnej.

Or. en
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Uzasadnienie

Aby wystąpić o ochronę danych, wnioskodawcy nie powinni musieć wykazywać, że ujawnienie 
informacji zaszkodzi im „w istotny sposób”. Jest to zbyt surowy wymóg i będzie odstraszał 
wnioskodawców.

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów ust. 1 wnioskodawcy 
wskazują, które spośród przekazanych 
informacji mają być traktowane jako 
poufne, i dostarczają wszystkich 
niezbędnych informacji, aby uzasadnić 
wniosek o zachowanie poufności. W takich 
przypadkach należy podać uzasadnienie, 
które jest możliwe do zweryfikowania.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Otrzymawszy powiadomienie o stanowisku
Komisji w sprawie wniosku o zachowanie 
poufności, wnioskodawcy mogą wycofać 
swoje wnioski o aktualizację unijnego 
wykazu w terminie trzech tygodni, aby 
zachować poufność przekazanych 
informacji.

Po przekazaniu stanowiska Komisji w 
sprawie wniosku o zachowanie poufności
należy zachować poufność przez okres
trzech tygodni na wypadek, gdyby 
wnioskodawca zdecydował o wycofaniu 
wniosku.

Poufność tych informacji zachowuje się 
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do chwili upływu tego terminu.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby jasne było, że wnioskodawcy mają prawo do poufności przez okres trzech 
tygodni niezależnie od tego, czy podejmą decyzję o wycofaniu swojego wniosku.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 
3, Komisja może podjąć decyzję, po 
konsultacji z wnioskodawcami, jakie 
informacje mogą pozostać poufne, i, w 
przypadku podjęcia decyzji, powiadamia o 
tym państwa członkowskie i
wnioskodawców.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 
3, jeżeli wnioskodawca nie wycofał 
wniosku, Komisja – biorąc poważnie pod 
uwagę wniosek wnioskodawcy –
podejmuje decyzję o tym, jakie informacje
muszą pozostać poufne, i, w przypadku 
podjęcia decyzji, powiadamia o tym 
państwa członkowskie i wnioskodawcę.

Poufność nie ma jednak zastosowania do 
następujących informacji:

Poufność nie ma jednak zastosowania do 
następujących informacji:

a) nazwę i adres wnioskodawcy; a) nazwa i adres wnioskodawcy;

b) nazwa i opis nowej żywności; b) nazwa i opis nowej żywności;

c) proponowane zastosowanie nowej 
żywności;

c) proponowane warunki stosowania
nowej żywności;

d) streszczenie badań przedłożonych przez 
wnioskodawcę;

d) streszczenie badań przedłożonych przez 
wnioskodawcę;

e) w stosownych przypadkach, metoda lub 
metody analizy.

e) wyniki badań przeprowadzonych w celu 
wykazania bezpieczeństwa danej 
żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna zagwarantować poufność wniosków z wyjątkiem jasno określonych 
przypadków wymienionych w niniejszym artykule. Metody analiz powinny pozostać poufne z 
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uwagi na znaczenie rynkowe tych danych.

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Jeżeli wnioskodawca wycofuje lub 
wycofał wniosek o aktualizację unijnego 
wykazu, Komisja, państwa członkowskie i 
EFSA nie ujawniają informacji poufnych, 
włącznie z informacjami, których poufny 
charakter jest przedmiotem rozbieżności 
stanowisk między Komisją a 
wnioskodawcą.

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka językowa. 

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Stosowanie ust. 1–6 nie narusza 
przepływu informacji dotyczących wniosku 
między Komisją, państwami 
członkowskimi i EFSA.

7. Stosowanie ust. 1–6 nie ma wpływu na 
wymianę informacji dotyczących wniosku 
między Komisją, państwami 
członkowskimi i EFSA.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 
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Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może, ze względów 
bezpieczeństwa żywności i biorąc pod 
uwagę opinię EFSA, wprowadzić wymóg 
monitorowania po wprowadzeniu nowej 
żywności na rynek w celu zapewnienia, 
aby stosowanie nowej żywności, na którą 
wydano zezwolenie, mieściło się w 
granicach bezpieczeństwa.

1. Ze względów bezpieczeństwa żywności 
i na podstawie opinii urzędu Komisja może 
wprowadzić wymogi dotyczące 
monitorowania po wprowadzeniu na rynek. 
Wymogi takie muszą być należycie 
uzasadnione i mogą obejmować w 
indywidualnych przypadkach 
identyfikację odnośnych podmiotów
działających na rynku spożywczym.

2. Podmioty działające na rynku 
spożywczym niezwłocznie informują 
Komisję o:

a) wszelkich nowych informacjach 
naukowych lub technicznych, które mogą 
mieć wpływ na ocenę bezpieczeństwa 
stosowania nowej żywności;

b) wszelkich zakazach lub ograniczeniach 
nałożonych przez państwo trzecie, 
w którym nowa żywność jest wprowadzana 
na rynek.

Or. en

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące monitorowania po wprowadzeniu na rynek oraz dodatkowe wymogi 
informacyjne powinny być traktowane odrębnie. Tekst nowego artykułu 23 odzwierciedla 
tekst zaproponowany w Radzie, dodano jednak słowa „muszą być należycie uzasadnione”, 
aby podkreślić, że powinny być stosowane wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 23a

Dodatkowe wymogi informacyjne

Każdy podmiot działający na rynku 
spożywczym, który wprowadził na rynek 
nową żywność, przekazuje Komisji 
wszelkie znane mu informacje dotyczące:

a) wszelkich nowych kwestii naukowych 
lub technicznych, które mogą mieć wpływ 
na ocenę bezpieczeństwa stosowania 
nowej żywności;

b) wszelkich zakazów lub ograniczeń 
nałożonych przez państwo trzecie, 
w którym ta nowa żywność jest 
wprowadzana na rynek.

Komisja udostępnia te informacje 
państwom członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe wymogi informacyjne powinny być traktowane odrębnie od wymogów 
dotyczących monitorowania po wprowadzeniu na rynek.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na prośbę wnioskodawcy, popartą 
właściwymi i możliwymi do 
zweryfikowania informacjami 
przedstawionymi we wniosku, o którym 
mowa w art. 9 ust. 1, nie można bez zgody 
pierwotnego wnioskodawcy wykorzystać 
nowo uzyskanych dowodów naukowych 
lub danych naukowych, które 
przedstawiono na poparcie wniosku, do 

1. Na prośbę wnioskodawcy, popartą 
właściwymi i możliwymi do 
zweryfikowania informacjami 
przedstawionymi we wniosku, o którym 
mowa w art. 9 ust. 1, nie można bez zgody 
pierwotnego wnioskodawcy wykorzystać 
nowo uzyskanych dowodów naukowych 
lub danych naukowych, które 
przedstawiono na poparcie wniosku, do 
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celów kolejnego wniosku w okresie pięciu 
lat od daty wydania zezwolenia oraz wpisu
nowej żywności do unijnego wykazu.

celów kolejnego wniosku w okresie pięciu 
lat od daty wydania zezwolenia dla nowej 
żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności.

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochronę danych przyznaje się, gdy 
spełnione są następujące warunki:

Komisja przyznaje ochronę danych, gdy 
spełnione są następujące warunki:

a) w chwili złożenia pierwszego wniosku 
pierwotny wnioskodawca określił nowo 
uzyskane dowody naukowe lub dane 
naukowe jako zastrzeżone;

a) w chwili złożenia pierwszego wniosku 
pierwotny wnioskodawca określił nowo 
uzyskane dowody naukowe lub dane 
naukowe jako zastrzeżone, niezależnie od 
tego, czy dane zostały opublikowane w 
piśmie naukowym;

b) w chwili złożenia pierwszego wniosku 
pierwotny wnioskodawca miał wyłączne 
prawo powoływania się na zastrzeżone 
dowody naukowe lub dane naukowe, oraz

b) w chwili złożenia pierwszego wniosku 
pierwotny wnioskodawca miał wyłączne 
prawo powoływania się na zastrzeżone 
dowody naukowe lub dane naukowe, oraz

c) zezwolenie na nową żywność nie 
mogłoby zostać wydane, gdyby pierwotny 
wnioskodawca nie przedłożył 
zastrzeżonych dowodów naukowych lub 
danych naukowych.

c) zezwolenie na nową żywność nie 
mogłoby zostać wydane, gdyby pierwotny 
wnioskodawca nie przedłożył 
zastrzeżonych dowodów naukowych lub 
danych naukowych.

Pierwotny wnioskodawca może jednak 
uzgodnić z kolejnym wnioskodawcą, że 
można wykorzystać takie dowody 
naukowe i dane naukowe.

Pierwotny wnioskodawca może jednak 
uzgodnić z kolejnym wnioskodawcą, że 
można wykorzystać takie dowody 
naukowe i dane naukowe.

Or. en
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Uzasadnienie

Ochronę danych należy zapewnić w przypadku publikacji badań w jednym z pism naukowych. 
Dla innowacji ogromne znaczenie ma ścisła współpraca przemysłu z naukowcami i 
środowiskami akademickimi. Przepisy o ochronie danych nie powinny zakłócać tej 
współpracy. Poprawka ma również na celu realizację określonego przez Radę celu, jakim jest 
zapewnienie jednoznaczności.

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informację, że w okresie ochrony 
danych zezwolenie na daną nową żywność 
dotyczy wprowadzania jej na rynek w Unii 
wyłącznie przez wnioskodawcę 
wymienionego w pkt c), chyba że kolejny 
wnioskodawca uzyska zezwolenie 
dotyczące takiej nowej żywności bez 
odniesienia do zastrzeżonych dowodów 
naukowych ani danych naukowych, 
określonych jako takie przez pierwotnego 
wnioskodawcę, lub za zgodą pierwotnego 
wnioskodawcy;

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności.

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nie obejmuje się ponowną ochroną 
dowodów naukowych lub danych 
naukowych, które są objęte ochroną 

poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej
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zgodnie z art. 24, lub takich, w przypadku 
których upłynął okres ochrony na mocy 
tego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności.
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UZASADNIENIE

Kontekst
Unijne przepisy dotyczące nowej żywności określono w rozporządzeniu (WE) nr 258/97 
Parlamentu Europejskiego i Rady, które weszło w życie w dniu 15 maja 1997 r., oraz w 
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1852/2001. Podmioty działające na rynku spożywczym, 
zainteresowane podmioty z tego sektora oraz prawodawcy w instytucjach unijnych doszli do 
wniosku, że każdy nowy środek spożywczy lub składnik żywności musi uzyskać zezwolenie 
na wprowadzenie na rynek, aby utrzymać wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i 
interesów konsumentów, do którego przyzwyczaili się obywatele europejscy.  
Nikt jednak nie mógł przewidzieć poważnych zmian naukowo-technologicznych, które 
nastąpiły w ostatnich latach i które zdezaktualizowały istniejącą definicję nowej żywności 
zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 258/97. Od momentu wejścia w życie tego rozporządzenia 
opracowano szereg nowych środków spożywczych i składników żywności, w tym żywność 
składającą się lub produkowaną z drobnoustrojów, grzybów i alg lub zawierającą je, lub też 
żywność o celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze molekularnej. Obowiązująca 
obecnie definicja nowej żywności nie obejmuje tych rodzajów żywności i składników 
żywności.
Konieczna jest zatem zmiana definicji zawartej w ww. rozporządzeniu. We wniosku Komisji 
z 2008 r. podjęto próbę rewizji rozporządzenia. Choć osiągnięto daleko idące porozumienie 
na etapie komitetu pojednawczego, kwestia wprowadzania na rynek żywności ze 
sklonowanych zwierząt okazała się ostatecznie zbyt kontrowersyjna, aby można było 
osiągnąć porozumienie polityczne. W grudniu 2013 r. Komisja powróciła z nowym 
wnioskiem dotyczącym rewizji obowiązującego rozporządzenia, zawierającym elementy 
uzgodnione wcześniej w ramach komitetu pojednawczego, pomijającym jednak kwestię 
klonowania, którą Komisja postanowiła poruszyć w odrębnym wniosku.
Pozostaje zatem problem wyjaśnienia zakresu i definicji tego, co stanowi nową żywność. Nie 
jest to jednak jedyny element warty dalszych analiz. Oprócz zakresu i definicji należy 
również przyjrzeć się temu, czy dzięki propozycjom Komisji można usprawnić proces 
wydawania zezwoleń oraz czy przepisy w zakresie ochrony danych są wystarczające, aby 
pobudzić innowacje i konkurencyjność w europejskim przemyśle spożywczym.
Te trzy obszary: definicja, usprawnienie procedury wydawania zezwoleń oraz solidne 
przepisy o ochronie danych to główne, choć nie jedyne, elementy wniosku Komisji, którymi 
pragnę się zająć, stąd też moje poprawki skupiają się na tych właśnie kwestiach.

Przedmiot, cel i zakres stosowania
Celem rozporządzenia (WE) nr 258/97 było wprowadzenie obowiązku dokonania oceny 
bezpieczeństwa pewnych określonych kategorii produktów przed ich wprowadzeniem na 
rynek, tak by żaden nowy środek spożywczy wprowadzany na rynek nie miał szkodliwego 
wpływu na zdrowie ludzkie, interesy konsumentów lub funkcjonowanie rynku wewnętrznego. 
Oznaczało to również, że nowe produkty spożywcze stworzone przy użyciu istniejących 
składników, wchodzące na rynek po 15 maja 1997 r. nie będą niepotrzebnie obciążane przez 
rozporządzenie w sprawie nowej żywności. 
Nowy wniosek Komisji utrzymuje przepis, zgodnie z którym za nową żywność uznaje się 
wprowadzany na rynek środek spożywczy lub składnik żywności, którego nie używano do 
spożycia przez ludzi w znacznym stopniu w Unii przed wejściem w życie rozporządzenia 
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(WE) nr 258/97. Istotną zmianą w nowym wniosku jest usunięcie jasno określonych kategorii 
produktów stanowiących nową żywność. Wymienione kategorie stanowią jedynie przykłady, 
nie zaś wyczerpującą listę nowej żywności.
Z szerokich konsultacji z lokalnymi producentami, ekspertami i podmiotami działającymi na 
rynku spożywczym wynika jasno, że proponowana definicja jest całkowicie niezadowalająca, 
gdyż nie gwarantuje pewności prawnej i nie wyjaśnia ostatecznie zakresu i definicji nowej 
żywności, nie realizuje zatem głównego celu nowych propozycji Komisji. Choć należy 
pochwalić wyrażony przez Komisję zamiar rozszerzenia koncepcji nowej żywności, tak by 
obejmowała wszystkie rodzaje innowacji żywnościowych, usunięcie kategorii wzbudziło 
poważny niepokój wśród zainteresowanych podmiotów co do tego, czy definicja będzie 
stosowana z mocą wsteczną do wszystkich środków spożywczych wprowadzonych na rynek 
od 15 maja 1997 r. oraz czy takie produkty mogą być prawnie kwestionowane przez państwa 
członkowskie lub ich komercyjnych konkurentów. 
Wszystkie zainteresowane strony z sektora spożywczego zgodziły się, że nowa definicja 
będzie niepraktyczna, jednak już poglądy na to, co powinno zająć jej miejsce, były bardziej 
rozbieżne. Mając na uwadze konieczność uwzględnienia zmian naukowo-technologicznych w 
sektorze spożywczym oraz zwiększenia pewności prawnej, uważam, że najrozsądniejszym 
rozwiązaniem jest ponowne wprowadzenie kategorii nowej żywności w zaktualizowanej 
formie w celu „uodpornienia” rozporządzenia na nieprzewidziany rozwój sytuacji w sektorze. 
Dlatego złożyłem poprawki wprowadzające ponownie kategorie żywności i uzupełniające je o 
nowe kategorie: żywność o nowej lub celowo zmodyfikowanej podstawowej strukturze 
molekularnej, żywność składająca się lub produkowana z drobnoustrojów, grzybów i alg lub 
zawierająca je oraz nowa żywność składająca się lub produkowana z roślin lub zwierząt lub 
zawierająca je. Celem ty poprawek jest dostosowanie rozporządzenia do postępu 
technologicznego i nowych rodzajów żywności wprowadzanych na rynek Unii. 

Usprawnienie procesu wydawania zezwoleń
Jednym z celów określonych przez Komisję w nowym wniosku jest uproszczenie i 
usprawnienie procesu regulacyjnego, a zatem zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla 
wnioskodawców, organów państw członkowskich i samej Komisji.
Obowiązująca procedura wydawania zezwoleń na wprowadzenie na rynek była krytykowana 
jako zbyt kosztowna i zbyt długotrwała – badania pokazują, że czas oczekiwania na 
pozytywne rozpatrzenie wniosku dotyczącego nowej żywności wynosił średnio trzy lata.  
Konieczność rozpatrzenia wniosku zarówno przez odpowiedni organ państwa 
członkowskiego, jak i Komisję, stanowi niepotrzebne dublowanie pracy, jeżeli chodzi o czas i 
zasoby poświęcone każdemu wnioskowi. 
Komisja słusznie zauważyła, że znaczne opóźnienia tej procedury oraz koszty złożenia 
wniosku stworzyły przeszkodę dla innowacji i uczestnictwa MŚP. Centralizacja i 
usprawnienie procedury wydawania zezwoleń są godne pochwały, mam jednak obawy, że 
propozycja Komisji nie idzie wystarczająco daleko, jeżeli chodzi o skrócenie czasu trwania tej 
procedury. 
Zaproponowałem poprawki tam, gdzie moim zdaniem można uczynić procedurę 
rozpatrywania wniosków bardziej efektywną dzięki określeniu lub skróceniu terminów na 
pewnych jej etapach. Przykładowo, kiedy Komisja zwraca się o opinię do Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), należy określić termin, w jakim powinna 
przekazać mu ważny wniosek dotyczący nowej żywności (jeden miesiąc). Uważam również, 
że procedura będzie efektywniejsza, jeżeli skrócony zostanie termin, w jakim Komisja musi 
przedstawić projekt aktu wykonawczego Stałemu Komitetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i 
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Zdrowia Zwierząt. 
Wprowadzenie tych terminów nie tylko podniesie efektywność procedury wydawania 
zezwoleń, ale również wprowadzi dodatkowy element pewności dla wnioskodawców, państw 
członkowskich i Komisji. Zmieniony tekst wciąż przewiduje pewien stopień elastyczności 
działań Komisji i EFSA, pozwalając w razie konieczności na wydłużenie terminów w 
procedurze udzielania zezwoleń. Wydłużenia takie powinny jednak stanowić wyjątek, nie 
regułę.

Ochrona danych 
Usprawniona procedura wydawania zezwoleń bez wątpienia obniży koszty ponoszone przez 
wnioskodawców, jednak mimo to może prowadzić do znacznych wydatków, szczególnie jeśli 
wnioskodawca opracował nowe techniki produkcji, nowe metodologie naukowe albo, co 
więcej, musiał zebrać stosowne dane w celu spełnienia wymogu „historii bezpiecznego 
stosowania”, który dotyczy tradycyjnej żywności z krajów trzecich.  
Inwestycja wnioskodawcy powinna zatem otrzymać odpowiednią ochronę, jeżeli podmioty 
działające na rynku spożywczym mają być zachęcane do poprawy konkurencyjności i 
innowacji w sektorze. Propozycja Komisji przewiduje, że wnioskodawca może uzyskać 
pięcioletni okres ochrony danych dla produktów innowacyjnych. Solidny system ochrony 
danych jest niezbędny, aby zrównoważyć stworzoną przez Komisję ogólną procedurę 
wydawania zezwoleń, w ramach której pozytywne rozpatrzenie wniosku dotyczącego nowej 
żywności pozwoli konkurencji wprowadzić na rynek podobną żywność i składniki żywności. 
Przejście od zasady „zasadniczej równoważności” obecnej w obowiązującym rozporządzeniu 
do zezwoleń „generycznych” przewidzianych w nowym wniosku może pobudzić innowacje.  
Jednak w obecnej formie nowa propozycja zagraża (często niezmiernie istotnej) współpracy 
między wnioskodawcami a naukowcami z placówek badawczych lub uczelni wyższych.  
Należy zapewnić ochronę danych w przypadku publikacji badań w piśmie naukowym, 
podobnie jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych, aby zachęcić, a nie zniechęcać do 
pozytywnej współpracy.
Ponadto przegląd przeprowadzonej w 2008 r. przez Komisję oceny skutków, przedstawiony 
Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. wykazał 
potencjalny konflikt między rozporządzeniem (WE) nr 258/97 a rozporządzeniem (WE) nr 
1924/2006, polegający na tym, że wnioskodawca może starać się o zezwolenie na nową 
żywność oraz na oświadczenia żywieniowe i zdrowotne dotyczące tej żywności, a ochrona 
danych jest uzasadniona na podstawie przepisów obu rozporządzeń.  Choć zakres 
omawianego wniosku nie obejmuje zmiany rozporządzenia (WE) nr 1924/2006, uważam, że 
Komisja powinna uczynić wszystko, co w jej mocy, aby w takich sytuacjach procedury 
rozpatrywania wniosków biegły równolegle, aby wnioskodawcy, których wniosek został 
pozytywnie rozpatrzony na mocy jednego z ww. rozporządzeń, nie mieli opóźnień na mocy 
drugiego. 
Zapewnienie solidnego systemu ochrony danych nie powinno jednak odbywać się kosztem 
przejrzystości procesu wydawania zezwoleń, dlatego złożyłem poprawki, które wymagają od 
Komisji publikacji szczegółowych wytycznych dla potencjalnych wnioskodawców, a także 
informowania wnioskodawców i organów państw członkowskich o postępach w procedurze 
rozpatrywania wniosków na każdym jej etapie.

Podsumowanie  
Rewizja rozporządzenia w sprawie nowej żywności jest krokiem nadzwyczaj rozsądnym i bez 
wątpienia koniecznym, mając na względzie ogromne postępy naukowo-technologiczne, jakie 
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zaszły w sektorze spożywczym od 15 maja 1997 r.  Sektor spożywczy jest jednym z 
najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych sektorów na unijnym rynku wewnętrznym, 
dlatego prawodawstwo musi odzwierciedlać nowe okoliczności. 
Z szerokich konsultacji z lokalnymi producentami, ekspertami i podmiotami działającymi na 
rynku spożywczym jasno wynika, że trzema głównymi zadaniami są: definicja nowej 
żywności, usprawnienie procedury wydawania zezwoleń i solidne przepisy w zakresie 
ochrony danych.  W tak złożonym i technicznym obszarze, jakim jest nowa żywność, 
podmioty najbardziej potrzebują procedury, która jest efektywna i pewna oraz zapewnia 
odpowiednią ochronę ich produktom.  Uważam, że poprawki złożone w niniejszym 
sprawozdaniu stanowią nie tylko rozsądne, ale i możliwe do zrealizowania propozycje zmian 
do wniosku Komisji, a zarazem dążą do realizacji określonego przez Radę celu, jakim jest 
większa jednoznaczność każdego przyszłego rozporządzenia w sprawie nowej żywności.


