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_____________________________________________________________ 

 

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 

przyczynia się znacznie do zachowania 
zdrowia i dobrego samopoczucia 

obywateli oraz do realizacji ich interesów 

społecznych i gospodarczych. Różnice 

między krajowymi przepisami 

dotyczącymi oceny bezpieczeństwa 

i wydawania zezwoleń dotyczących nowej 

żywności mogą utrudniać swobodny 

przepływ takiej żywności, stwarzając tym 

samym nierówne warunki konkurencji.  

(1) Swobodny przepływ bezpiecznej i 

zdrowej żywności stanowi istotny aspekt 

rynku wewnętrznego i w istotny sposób 

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.  
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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. 

Uwzględnia się również zdrowie i 

dobrostan zwierząt, a także zasadę 

ostrożności określoną w rozporządzeniu 

(WE) nr 178/2002. 

 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) Normy określone w przepisach 

unijnych powinny być stosowane do 

wszystkich rodzajów żywności 

wprowadzanej na rynek w Unii, w tym 

także do żywności importowanej z państw 

trzecich. 

Uzasadnienie 

Poprawka ta została przyjęta przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w pierwszym czytaniu w 

opinii dotyczącej wniosku z 2008 r. (2008/0002 (COD)). Wskazane wydaje się powtórzenie, że 

normy unijne powinny obowiązywać również w odniesieniu do żywności importowanej. 

 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 
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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 1852/200199. Przepisy te należy 

uaktualnić, aby uprościć dotychczasowe 

procedury wydawania zezwoleń oraz 

uwzględnić najnowsze zmiany w prawie 

Unii. Dla zachowania jasności przepisów 

Unii należy uchylić rozporządzenia (WE) 

nr 258/97 i (WE) nr 1852/2001 oraz 

zastąpić rozporządzenie (WE) nr 258/97 

niniejszym rozporządzeniem. 

(3) Unijne przepisy dotyczące nowej 

żywności określono w rozporządzeniu 

(WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego 

i Rady8 oraz w rozporządzeniu Komisji 

(WE) nr 1852/200199. Przepisy te należy 

uaktualnić, aby uprościć dotychczasowe 

procedury wydawania zezwoleń, zwiększyć 

bezpieczeństwo konsumentów, 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). 

 

 

Poprawka  5 

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 

(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 
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rozporządzenia należy wyłączyć 

genetycznie zmodyfikowaną żywność 

objętą zakresem rozporządzenia (WE) nr 

1829/2003 Parlamentu Europejskiego i 

Rady10, enzymy objęte zakresem 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1332/200811, żywność 

stosowaną wyłącznie jako dodatki do 

żywności objętą zakresem rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

1333/200812, środki aromatyzujące objęte 

zakresem rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 

1334/200813, oraz rozpuszczalniki do 

ekstrakcji objęte zakresem dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/32/WE14. 

wyłączyć genetycznie zmodyfikowaną 

żywność objętą zakresem rozporządzenia 

(WE) nr 1829/2003 Parlamentu 

Europejskiego i Rady10 i dyrektywy 

2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady10a, enzymy spożywcze objęte 

zakresem rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 

1332/200811, żywność stosowaną 

wyłącznie jako dodatki do żywności objętą 

zakresem rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 

1333/200812, środki aromatyzujące objęte 

zakresem rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 

1334/200813, oraz rozpuszczalniki do 

ekstrakcji objęte zakresem dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/32/WE14. 

____________________ ____________________ 

10 Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 

września 2003 r. w sprawie genetycznie 

zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. 

L 268 z 18.10.2003, s. 1). 

10 Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 

września 2003 r. w sprawie genetycznie 

zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. 

L 268 z 18.10.2003, s. 1). 

 10a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. 

w sprawie zamierzonego uwalniania do 

środowiska organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie i 

uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG 

(Dz.U. L 106 z 17.4.2001, 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 

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 
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aromatyzujących do użycia w oraz na 

środkach spożywczych (Dz.U. L 354 

z 31.12.2008, s. 34). 

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). 

 

 

Poprawka  6 

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 Rady. 

(5) Należy uściślić i uaktualnić 

dotychczasowe kategorie nowej żywności 

wymienione w art. 1 rozporządzenia (WE) 

nr 258/97, dodając nowe odpowiednie 

kategorie oraz odniesienie do ogólnej 

definicji żywności przewidzianej w art. 2 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady. Przed 

datą wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia Komisja, po 

przeprowadzeniu konsultacji z 

zainteresowanymi stronami, powinna 

przyjąć wytyczne dotyczące kategorii 

nowej żywności, które pomogłyby 

wnioskodawcom i państwom 

członkowskim określić, czy dana żywność 

wchodzi w zakres niniejszego 

rozporządzenia i do której kategorii nowej 

żywności można ją zaliczyć. 

 

Poprawka  7 

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. 

 

 

Poprawka  8 

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. 

__________________  

16 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 

z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

przekazywania konsumentom informacji 

na temat żywności, zmiany rozporządzeń 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz 
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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). 

Uzasadnienie 

W odniesieniu do definicji nanomateriałów niewłaściwe jest odnoszenie się do rozporządzenia 

nr 1169/2011, ponieważ dotyczy ono etykietowania, a niniejsze rozporządzenie dotyczy oceny 

ryzyka. EFSA uznaje niewiadome i zaleca próg 10% dla związanych z żywnością zastosowań 

nanomateriałów. Jeśli próg 50% byłby stosowany nawet do celów oceny ryzyka, istniałoby 

niebezpieczeństwo, że niektóre nanoskładniki nie byłyby objęte definicją i tym samym nie 

podlegałyby ocenie ryzyka. 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(8) Witaminy, składniki mineralne i inne 

substancje przeznaczone do stosowania w 

suplementach żywnościowych lub do 

dodawania do żywności, w tym preparaty 

do początkowego żywienia niemowląt, 

preparaty do dalszego żywienia niemowląt, 

produkty zbożowe przetworzone, żywność 

dla niemowląt i małych dzieci, żywność 

specjalnego przeznaczenia medycznego 

oraz środki spożywcze zastępujące 

całodzienną dietę, do kontroli masy ciała – 

podlegają przepisom przewidzianym w 

dyrektywie 2002/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady17, w rozporządzeniu 

(WE) nr 1925/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady18 oraz w 

rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 609/201319. 

Substancje te powinny być także oceniane 

zgodnie z przepisami ustanowionymi w 

niniejszym rozporządzeniu, jeżeli wchodzą 

w zakres definicji nowej żywności 

(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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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). 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 8 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (8a) Żywność o nowej lub celowo 

zmienionej podstawowej strukturze 

molekularnej, żywność składająca się lub 

wyekstrahowana z mikroorganizmów, 

grzybów lub alg, nowe odmiany 

mikroorganizmów o nieznanej historii 

bezpiecznego wykorzystania oraz 

koncentraty substancji, które w sposób 
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naturalny występują w roślinach, powinny 

być uznawane za nową żywność zgodnie z 

definicją zawartą w niniejszym 

rozporządzeniu. 

Uzasadnienie 

Należy ponownie wprowadzić tę poprawkę, pochodzącą ze stanowiska Parlamentu z drugiego 

czytania z 2010 r. 

 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 9 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(9) Jeżeli proces produkcji substancji, która 

jest stosowana zgodnie z dyrektywą 

2002/46/WE, rozporządzeniem (WE) nr 

1925/2006 lub rozporządzeniem (UE) nr 

609/2013, ulegnie znaczącej zmianie lub 

jeśli zmieni się wielkość cząsteczek takiej 

substancji, np. z powodu wykorzystania 

nanotechnologii, może to mieć wpływ na 

żywność, a tym samym na bezpieczeństwo 

żywności. Na mocy niniejszego 

rozporządzenia substancję taka należy 

zatem uznać za nową żywność, która 

powinna zostać poddana ponownej ocenie 

najpierw zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem, a następnie zgodnie z 

odpowiednimi szczegółowymi przepisami. 

(9) Jeżeli proces produkcji substancji, która 

jest stosowana zgodnie z dyrektywą 

2002/46/WE, rozporządzeniem (WE) nr 

1925/2006 lub rozporządzeniem (UE) nr 

609/2013, ulegnie znaczącej zmianie 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, po przeprowadzeniu 

pełnej oceny ryzyka, a następnie zgodnie z 

odpowiednimi szczegółowymi przepisami. 

Uzasadnienie 

Konsekwencja zmian zaproponowanych do art. 2 ust. 2 lit. a) pkt (i). 

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 
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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 

zastosowania danej żywności inne niż jako 

suplementu żywnościowego lub w 

suplemencie żywnościowym powinny 

podlegać przepisom niniejszego 

rozporządzenia. 

(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 

zastosowania danej żywności inne niż jako 

suplementu żywnościowego lub w 

suplemencie żywnościowym powinny 

podlegać przepisom niniejszego 

rozporządzenia. 

 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Żywność pochodząca od 

sklonowanych zwierząt została 

uregulowana w rozporządzeniu (WE) nr 

258/1997. Istotne jest, by nie pojawiały się 

niejasności prawne co do wprowadzania 

na rynek żywności ze sklonowanych 

zwierząt i/lub ich potomstwa. Do czasu 

wejścia w życie szczegółowych przepisów 

dotyczących żywności pochodzącej od 

sklonowanych zwierząt i ich potomstwa, 

taka żywność powinna wchodzić w zakres 

niniejszego rozporządzenia pod 

warunkiem, że przy wprowadzaniu na 

rynek Unii będzie stosownie oznakowana 
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dla konsumenta końcowego. 

Uzasadnienie 

Zmiana w celu zachowania spójności. 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(11) Należy ułatwić wprowadzenie na 

rynek w Unii tradycyjnej żywności z 

państw trzecich w przypadku, gdy w 

danym państwie trzecim udowodniona 

została historia bezpiecznego stosowania 

żywności. Żywność taka powinna być 

spożywana w danym państwie trzecim w 

zwyczajowej diecie przez znaczną część 

ludności kraju od co najmniej 25 lat. 

Historia bezpiecznego stosowania 

żywności nie powinna obejmować 

zastosowań innych niż żywnościowe ani 

tych, które wykraczają poza ramy 

normalnej diety. 

(11) Należy ułatwić wprowadzenie na 

rynek w Unii tradycyjnej żywności z 

państw trzecich, w tym owadów, 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 w co 

najmniej jednej trzeciej kraju od co 

najmniej 25 lat, zgodnie z wytycznymi 

naukowymi i technicznymi wydanymi 

przez Komisję w oparciu o zalecenie 

Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 

Żywności (EFSA). Historia bezpiecznego 

stosowania żywności nie powinna 

obejmować zastosowań innych niż 

żywnościowe ani tych, które wykraczają 

poza ramy normalnej diety. 

 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 11 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (11a) Ocena tego, czy spożycie danego 

produktu spożywczego przez ludność 

jednego z krajów trzecich jest znaczne czy 

też nie, powinna opierać się na 

informacjach przedstawionych przez 
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podmioty działające w sektorze 

spożywczym i w razie potrzeby powinna 

być poparta innymi informacjami 

dostępnymi w danym kraju trzecim. W 

przypadku braku wystarczających 

informacji dotyczących spożycia danego 

produktu spożywczego przez ludzi należy 

stworzyć prostą i przejrzystą procedurę z 

udziałem Komisji, EFSA i podmiotów 

sektora żywności w celu zgromadzenia 

tych informacji.  

Uzasadnienie 

Celem tej poprawki jest doprecyzowanie pojęcia „znacznego spożycia”. 

 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 12 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 

trzecich, która w Unii jest uważana za 

nową żywność, powinna zostać uznana za 

tradycyjną żywność z państw trzecich 

jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 

produkcji podstawowej zdefiniowanej w 

art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 

niezależnie od tego, czy jest to żywność 

przetworzona, czy nieprzetworzona. Jeżeli 

zatem do tej żywności zastosowano nowy 

proces produkcji lub jeśli żywność ta 

zawiera „wytworzone nanomateriały” 

zdefiniowane w art. 2 ust. 2 lit. t) 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 
lub z nich się składa, żywności tej nie 

należy uznać za żywność tradycyjną. 

(12) Należy uściślić, że żywność z państw 

trzecich, która w Unii jest uważana za 

nową żywność, powinna zostać uznana za 

tradycyjną żywność z państw trzecich 

jedynie w przypadku, gdy pochodzi z 

produkcji podstawowej zdefiniowanej w 

art. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 

niezależnie od tego, czy jest to żywność 

przetworzona, czy nieprzetworzona. Jeżeli 

zatem do tej żywności zastosowano nowy 

proces produkcji lub jeśli żywność ta 

zawiera „wytworzone nanomateriały” lub z 

nich się składa, żywności tej nie należy 

uznać za żywność tradycyjną. 

Uzasadnienie 

W odniesieniu do definicji nanomateriałów niewłaściwe jest odnoszenie się do rozporządzenia 

nr 1169/2011, ponieważ dotyczy ono etykietowania, a niniejsze rozporządzenie dotyczy oceny 

ryzyka. EFSA uznaje niewiadome i zaleca próg 10% dla związanych z żywnością zastosowań 

nanomateriałów. Jeśli próg 50% byłby stosowany nawet do celów oceny ryzyka, istniałoby 
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niebezpieczeństwo, że niektóre nanoskładniki nie byłyby objęte definicją i tym samym nie 

podlegałyby ocenie ryzyka. 

 

Poprawka  17 

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. 

 

Poprawka  18 

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. 

(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. 
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Ponadto produkty lecznicze są wyłączone 

z definicji żywności określonej w art. 2 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i nie 

powinny być objęte niniejszym 

rozporządzeniem. 

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). 

 

 

Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) Komisji należy powierzyć 

uprawnienia wykonawcze w celu podjęcia 

decyzji, czy dana żywność wchodzi w 

zakres definicji nowej żywności i w 

związku z tym podlega przepisom 

dotyczącym nowej żywności określonym w 

niniejszym rozporządzeniu. 

skreślony 

Uzasadnienie 

Decyzja w sprawie zakresu ma zasadnicze znaczenie dla rozporządzenia i nie powinna zatem 

być podejmowana w drodze aktów wykonawczych. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (15a) Komisja i EFSA powinny 

przestrzegać określonych terminów, aby 

zagwarantować sprawne rozpatrywanie 

wniosków. Jednakże w trudnych 

przypadkach Komisja i EFSA powinny 
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mieć prawo wydłużenia tych terminów w 

razie konieczności. 

 

 

Poprawka  21 

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.  

 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 17 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(17) Nowa żywność powinna otrzymać 

zezwolenie i być stosowana jedynie 

(17) Nowa żywność powinna otrzymać 

zezwolenie i być stosowana jedynie 
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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. 

w przypadku, gdy spełnia kryteria 

określone w niniejszym rozporządzeniu. 

Nowa żywność powinna być bezpieczna, a 

ocena jej bezpieczeństwa powinna się 

opierać na zasadzie ostrożności określonej 

w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 

178/2002. Ponadto stosowanie nowej 

żywności nie powinno wprowadzać w błąd 

konsumenta. Konsumenci muszą być 

zatem informowani o zawartości nowej 

żywności, składnikach oraz technologiach 

stosowanych do jej produkcji. Niezwykle 

ważne są zatem wymogi dotyczące 

etykietowania produktów, 

szczególnie jeżeli nowa żywność została 

wytworzona w wyniku zastosowania 

nowych metod hodowli lub uprawy, 

nowych materiałów lub nowych procesów 

produkcji. Podobnie 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 lub 

wiązałby się z niższą jakością. 

Uzasadnienie 

Pierwsza część tej poprawki została przyjęta przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

pierwszym czytaniu w opinii dotyczącej wniosku z 2008 r. (2008/0002 (COD)). Wskazane 

wydaje się tutaj powtórzenie, że należy stosować zasadę ostrożności. 

 

 

Poprawka  23 

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 

(18) Nowej żywności nie należy 

wprowadzać na rynek ani stosować w 

żywności przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi, jeśli nie została wpisana do unijnego 

wykazu nowej żywności, w odniesieniu do 

której wydano zezwolenie na 

wprowadzenie na rynek w Unii („unijny 

wykaz”). Należy zatem ustanowić unijny 
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drodze aktu wykonawczego, unijny wykaz 

nowej żywności poprzez wpisanie do niego 

nowej żywności, w odniesieniu do której 

wydano już zezwolenie lub przekazano 

notyfikację zgodnie z art. 4, 5 lub 7 

rozporządzenia (WE) nr 258/97, wraz z 

wszelkimi dotychczasowymi warunkami 

wydawania zezwoleń. Ponieważ ta nowa 

żywność została już poddana ocenie pod 

względem bezpieczeństwa, zgodnie z 

prawem wyprodukowana i wprowadzona 

na rynek w Unii oraz nie wywoływała 

obaw natury zdrowotnej w przeszłości, dla 

wstępnego ustanowienia unijnego wykazu 

należy stosować procedurę doradczą.  

wykaz 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. Wykaz ten powinien 

być przejrzysty, łatwo dostępny i 

regularnie aktualizowany. 

Uzasadnienie 

Wykaz nowej żywności powinien być załączony do niniejszego rozporządzenia oraz 

aktualizowany w drodze aktów delegowanych. 

 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 18 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (18a) Należy wspierać nowe technologie i 

innowacje w produkcji żywności, takie jak 

biotechnologia i nanotechnologia, gdyż 

dzięki temu można zmniejszyć wpływ 

produkcji żywności na środowisko, 

zwiększyć bezpieczeństwo żywności i 

przynieść korzyści konsumentom. Dlatego 

też rozwój produkcji żywności należy 

zawsze oceniać w oparciu o najnowsze 

dostępne dowody naukowe, aby 

zagwarantować rzetelne naukowe 

uzasadnienie europejskiego 

bezpieczeństwa żywnościowego. 

 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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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, aby zagwarantować, że 

terminy dostępu będą podobne do 

terminów obowiązujących w przypadku 

podobnych produktów UE. Na 

zastosowanie takiej procedury powinno 

się zezwalać w przypadku braku 

uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 

bezpieczeństwa. Należy zatem przekazać 

Komisji uprawnienia do przyjmowania 

aktów delegowanych zgodnie z art. 290 

TFUE w celu aktualizacji wykazu. 
 

Uzasadnienie 

Ponieważ środki te mają zastosowanie ogólne i ich celem jest uzupełnienie lub zmiana 

niektórych, innych niż istotne, elementów niniejszego rozporządzenia, Komisja powinna 

uzyskać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 TFUE w celu 

aktualizacji wykazu. 

 

 

Poprawka  26 

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 

(20) Ponadto należy ustalić i jasno określić 

kryteria oceny ryzyka dla bezpieczeństwa 

powodowanego przez nową żywność. W 

celu zapewnienia zharmonizowanej 

naukowej oceny nowej żywności, takie 
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dokonywanie przez Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności („EFSA”). 

oceny powinny być przeprowadzane przez 

EFSA. EFSA, który powinien dokonywać 

ocen w sposób przejrzysty, powinien 

utworzyć sieć, do której należeć będą 

państwa członkowskie oraz Komitet 

Doradczy ds. Nowej Żywności i Procesów 

(z ang. ACNFP). Każda nowa cecha 

nowej żywności, która może wywrzeć 

wpływ na zdrowie, powinna podlegać 

indywidualnej ocenie. 

 

 

Poprawka  27 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Jeżeli chodzi o ewentualne 

wykorzystanie nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych, EFSA uznał w 

opinii z dnia 6 kwietnia 2011 r.21 w 

sprawie wskazówek dotyczących oceny 

ryzyka stosowania nanonauki i 

nanotechnologii w łańcuchu 

żywnościowym i paszowym, że w 

odniesieniu do aspektów 

nanotoksykokinetycznych i 

toksykologicznych wytworzonych 

nanomateriałów dostępne są ograniczone 

informacje, a dotychczasowe metody 

badania toksyczności być może muszą 

zostać zmodyfikowane. Aby lepiej oceniać 

bezpieczeństwo nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych, Komisja 

opracowuje metody badań uwzględniające 

cechy szczególne wytworzonych 

nanomateriałów. 

(21) Jeżeli chodzi o ewentualne 

wykorzystanie nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych, EFSA stwierdził 

w opinii z dnia 6 kwietnia 2011 r.21 w 

sprawie wskazówek dotyczących oceny 

ryzyka stosowania nanonauki i 

nanotechnologii w łańcuchu 

żywnościowym i paszowym, że obecnie 

dostępne metody badawcze mogą nie 

wystarczać do oceny zagrożeń związanych 

z nanomateriałami, a konkretniej rzecz 

ujmując, uznał, że w odniesieniu do 

aspektów nanotoksykokinetycznych i 

toksykologicznych wytworzonych 

nanomateriałów dostępne są ograniczone 

informacje, a dotychczasowe metody 

badania toksyczności być może muszą 

zostać zmodyfikowane. Aby lepiej oceniać 

bezpieczeństwo nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych, Komisja 

powinna zatem w trybie pilnym opracować 
metody badań, które nie wymagają 

wykorzystania zwierząt, a które 

uwzględniają cechy szczególne 

wytworzonych nanomateriałów. Wobec 

istniejących braków zarówno w zakresie 

profilu toksykologicznego, jak i metod 

pomiarowych konieczne jest zastosowanie 

zasady ostrożności, co ograniczy 
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ewentualny wpływ nanomateriałów na 

zdrowie człowieka. 

__________________ __________________ 

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

Uzasadnienie 

Poprawka ujęta została już w stanowisku Parlamentu Europejskiego w drugim czytaniu z 

2010 r. Sprawozdanie EFSA mówi: „Obecnie występują niejasności dotyczące identyfikacji, 

charakteryzacji i wykrywania wytworzonych nanomateriałów (ENM), które wiążą się z 

brakiem odpowiednich i potwierdzonych metod badawczych pozwalających na zbadanie 

wszelkich możliwych zastosowań, aspektów i właściwości ENM. Podobnie istnieje wiele 

niejasności co do możliwości zastosowania obecnych standardowych, biologicznych i 

toksykologicznych metod badawczych do ENM”. (ENM= Engineered Nanomaterials) 

 

 

Poprawka  28 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21a) Termin „cząsteczka” interpretowany 

jest rozmaicie. Dlatego należy 

doprecyzować, że żywność zawierająca 

miękkie nanomateriały, takie jak micele 

lub liposomy, także jest objęta definicją 

„nowej żywności”. 

Uzasadnienie 

Należy sprecyzować, że termin „cząsteczka” w związku z definicją nanomateriałów w 

przedmiotowym rozporządzeniu dotyczy nie tylko części materii o określonych granicach 

fizycznych, ponieważ oznaczałoby to, że według obecnej wykładni wszystkie „miękkie” 

nanomateriały (np. micele) nie podlegały regulacji i dlatego nie podlegały zatwierdzeniu 

przed wprowadzeniem do obrotu. Jednak chodzi tu właśnie o zastosowania istotne z 

regulacyjnego punktu widzenia, gdyż przewiduje się je we wnioskach dotyczących żywności 

(np. jako nośniki witamin i innych substancji o skutkach żywieniowych i fizjologicznych). 

 

 

Poprawka  29 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21b) Jeżeli metody badań stosowane są 

do nanomateriałów, należy podać 

wyjaśnienie ich naukowej odpowiedniości 

w odniesieniu do nanomateriałów, a w 

stosownych przypadkach – technicznych 

dostosowań lub zmian, jakie 

wprowadzono, aby uwzględnić szczególne 

właściwości tych materiałów. 

Uzasadnienie 

Brzmienie uzgodniono już w odniesieniu do rozporządzenia 528/2012 w sprawie 

udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (zob. załącznik II pkt 5). 

 

 

Poprawka  30 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (21c) Jedynie nanomateriały umieszczone 

w wykazie zatwierdzonych substancji 

mogą znajdować się w opakowaniach 

artykułów spożywczych wraz z 

określeniem limitu migracji do lub na 

powierzchnię produktów żywnościowych 

znajdujących się w tych opakowaniach. 

Uzasadnienie 

Ponieważ rozporządzenie to obejmuje nanomateriały w żywności, ważne jest zapewnienie, by 

zostały uwzględnione nanomateriały, które przypadkowo mogą migrować do żywności. 

Konieczne jest szybkie działanie, ponieważ dotychczas nie istnieją szczegółowe przepisy, a 

wymogi badawcze albo nie istnieją, albo stosowane są niewłaściwe metody badawcze. 

Poprawka ujęta została już w stanowisku Parlamentu Europejskiego w drugim czytaniu z 

2010 r. 

 

 

Poprawka  31 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 22 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(22) W przypadku gdy żywność otrzymała 

zezwolenie i została wpisana do unijnego 

wykazu, Komisja powinna posiadać 

uprawnienia do wprowadzenia wymogów 

dotyczących monitorowania po 

wprowadzeniu na rynek, aby monitorować 

stosowanie dozwolonej nowej żywności w 

celu zapewnienia, aby jej stosowanie 

odbywało się w granicach bezpieczeństwa 

ustalonych w ramach oceny 

bezpieczeństwa przez EFSA. 

(22) W przypadku gdy żywność otrzymała 

zezwolenie i została wpisana do unijnego 

wykazu, należy wprowadzić wymogi 

dotyczące monitorowania po 

wprowadzeniu na rynek, aby monitorować 

stosowanie dozwolonej nowej żywności w 

celu zapewnienia, aby jej stosowanie 

odbywało się w granicach bezpieczeństwa 

ustalonych w ramach oceny 

bezpieczeństwa przez EFSA. W każdym 

wypadku podmioty działające na rynku 

spożywczym powinny przekazywać 

Komisji wszelkie odnośne informacje 

dotyczące żywności wprowadzanej przez 

nich na rynek. 

Uzasadnienie 

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

 

 

 

Poprawka  32 

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 

(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. 

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 
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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. 

wnioskodawcy. Ochrona danych 

naukowych dostarczonych przez danego 

wnioskodawcę nie powinna uniemożliwiać 

innym wnioskodawcom starań o wpisanie 

nowej żywności do unijnego wykazu na 

podstawie ich własnych danych 

naukowych albo danych pierwotnego 

wnioskodawcy, za jego zgodą. Jednakże 

ogólny siedmioletni okres ochrony danych, 

który został przyznany pierwotnemu 

wnioskodawcy, nie powinien zostać 

przedłużony ze względu na przyznanie 

ochrony danych kolejnym 

wnioskodawcom. 

 

Poprawka  33 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23a) 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. 

 

 

Poprawka  34 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 23 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (23b) Komisja powinna udostępnić 

zainteresowanym stronom orientacyjny 

wykaz wniosków z podstawowymi 
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informacjami, zapewniając jednocześnie 

poufność wniosków. Wykaz ten powinien 

zapobiegać składaniu identycznych lub 

podwójnych wniosków, a tym samym 

zmniejszyć obciążenia administracyjne 

zarówno dla potencjalnych 

wnioskodawców, jak i dla Unii. 

 

Poprawka  35 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(24) Nowa żywność podlega ogólnym 

wymogom dotyczącym etykietowania 

określonym w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 

w sprawie przekazywania konsumentom 

informacji na temat żywności i innym 

odnośnym wymogom dotyczącym 

etykietowania określonym w prawie 

żywnościowym Unii. W niektórych 

przypadkach niezbędne może okazać się 

zamieszczenie na etykiecie dodatkowych 

informacji, zwłaszcza odnoszących się do 

opisu żywności, jej źródła lub warunków 

stosowania, w celu zapewnienia, aby 

konsumenci byli dostatecznie 

poinformowani o charakterze nowej 

żywności. 

(24) Nowa żywność podlega ogólnym 

wymogom dotyczącym etykietowania 

określonym w rozporządzeniu Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 

w sprawie przekazywania konsumentom 

informacji na temat żywności i innym 

odnośnym wymogom dotyczącym 

etykietowania określonym w prawie 

żywnościowym Unii. Na etykiecie należy 

zamieścić dodatkowe informacje, 

zwłaszcza odnoszące się do opisu 

żywności, jej pochodzenia, składu i 

warunków stosowania, w celu 

zapewnienia, aby konsumenci byli 

dostatecznie poinformowani o charakterze 

nowej żywności, również tej pochodzącej z 

krajów trzecich. Dlatego też w przypadku 

umieszczenia nowej żywności w wykazie 

unijnym lub w wykazie tradycyjnej 

żywności z państw trzecich możliwe jest 

ustanowienie szczególnych warunków 

dotyczących stosowania lub wymogów w 

zakresie etykietowania, które mogą 

odnosić się m.in. do szczególnych cech lub 

właściwości żywności, takich jak skład, 

wartość odżywcza lub skutki odżywcze i 

zamierzone przeznaczenie żywności, lub 

do względów etycznych bądź wpływu na 

zdrowie określonych grup ludności. 

Niniejsze rozporządzenie jest właściwym 

miejscem do określenia szczegółowych 

wymogów w zakresie etykietowania w 

odniesieniu do składników żywności 
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mających postać wytworzonych 

nanomateriałów objętych zakresem tego 

rozporządzenia. Na etykiecie powinno się 

również umieszczać informacje o 

materiałach budzących obawy ze 

względów etycznych, o których mowa w 

aktualnym rozporządzeniu (WE) nr 

258/97, aby umożliwić konsumentom 

dokonywanie świadomego wyboru. 

 

 

Poprawka  36 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (24a) Nowa żywność podlega wymogom 

prawa unijnego dotyczącego materiałów i 

wyrobów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością, w szczególności 

rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady1a i 

szczegółowym środkom przyjętym na jego 

podstawie. 

 __________________ 

 1a Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

27 października 2004 r. w sprawie 

materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością oraz uchylające 

dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG 

(Dz.U. L 338 z 13.11.2004, s. 4). 

Uzasadnienie 

Ten motyw ma poinformować i ponownie potwierdzić, że nowa żywność i żywność z państw 

trzecich podlega nie tylko unijnym wymogom w zakresie etykietowania, ale także wymogom 

dotyczącym opakowań. Nowy motyw nie ustanawia w tym rozporządzeniu nowego prawnego 

obowiązku. 

 

 

Poprawka  37 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 24 b (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (24b) W 2010 r., w drugim czytaniu 

wniosku dotyczącego nowej żywności 

Parlament Europejski przeważającą 

większością głosów opowiedział się za 

zakazem wprowadzania na rynek 

żywności ze sklonowanych zwierząt i ich 

potomstwa. Po niepowodzeniu procedury 

pojednawczej w sprawie nowej żywności w 

marcu 2011 r. Komisja zobowiązała się do 

przedstawienia szczegółowego wniosku 

dotyczącego sklonowanych zwierząt i ich 

potomstwa, przy uwzględnieniu stanowisk 

Rady i Parlamentu Europejskiego. Jednak 

propozycje dotyczące klonowania i 

klonowanej żywności przedstawione w 

grudniu 2013 r. nie przewidywały żadnych 

środków w odniesieniu do potomstwa 

sklonowanych zwierząt, choćby mających 

tylko na celu informowanie 

konsumentów. Ponadto nie pozwalają one 

Parlamentowi Europejskiemu wykonywać 

jego uprawnień współprawodawczych. 

Zatem wskazane jest, by Komisja 

skorzystała z okazji, jaką stwarza 

powołanie nowego kolegium komisarzy, i 

wycofała wnioski z 2013 r. w celu 

przedstawienia nowych wniosków w 

zwykłej procedurze ustawodawczej, tak by 

uwzględnić postulaty zgłaszane przez 

Parlament. 

Uzasadnienie 

Wbrew obietnicom Komisji wniosek dotyczący klonowanej żywności nie uwzględnia 

postulatów PE i nie przewiduje żadnych środków w odniesieniu do potomstwa sklonowanych 

zwierząt. Jest to ogromny krok wstecz w porównaniu do marca 2011 r., kiedy wszystkie 

instytucje uzgodniły przynajmniej etykietowanie świeżej wołowiny, oraz potwarz dla posłów 

do PE, którzy bardzo dużą większością domagali się zakazu żywności uzyskiwanej ze 

sklonowanych zwierząt i ich potomstwa. Ponadto podstawa prawna tego aktu nie pozwala na 

procedurę współdecydowania, zatem PE pozbawiony by został nawet swoich uprawnień 

współprawodawcy. 
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Poprawka  38 

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. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.) 

 

 

Poprawka  39 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 25 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (25a) Aby umożliwić zmianę unijnego 

wykazu po udzieleniu zezwolenia na nową 

żywność, należy powierzyć Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów 

zgodnie z art. 290 TFUE w celu 

aktualizacji unijnego wykazu. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów. Przygotowując i opracowując 

akty delegowane, Komisja powinna 



 

 

 PE568.557/ 28 

 PL 

zapewnić jednoczesne, terminowe i 

odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 

 

Poprawka  40 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 27 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(27) Komisji należy powierzyć 

uprawnienia wykonawcze w celu 

zapewnienia jednolitych warunków 

wykonania niniejszego rozporządzenia w 
odniesieniu do aktualizacji unijnego 

wykazu polegającej na dodawaniu 

tradycyjnej żywności z państw trzecich, w 

przypadku której nie wyrażono 

uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 

bezpieczeństwa. 

(27) Należy przekazać Komisji 

uprawnienia do przyjmowania aktów 

delegowanych zgodnie z art. 26a w 

odniesieniu do aktualizacji unijnego 

wykazu, polegającej na dodawaniu 

tradycyjnej żywności z państw trzecich, w 

przypadku której nie wyrażono 

uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 

bezpieczeństwa. 

Uzasadnienie 

Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 

TFUE w celu uaktualniania unijnego wykazu. 

 

 

Poprawka  41 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(28) Uprawnienia wykonawcze dotyczące 

definicji „nowej żywności”, procesu 

konsultacji w celu ustalenia statusu nowej 

żywności, innych aktualizacji unijnego 

wykazu, sporządzania i przekazywania 

wniosków lub zgłoszeń w celu wpisania 

żywności do unijnego wykazu, ustaleń 

dotyczących sprawdzania ważności 

wniosków lub zgłoszeń, poufnego 

traktowania i przepisów przejściowych – 

powinny być wykonywane zgodnie z 

(28) Uprawnienia wykonawcze dotyczące 

sporządzania i przekazywania wniosków 

lub zgłoszeń w celu wpisania żywności do 

unijnego wykazu, ustaleń dotyczących 

sprawdzania ważności wniosków lub 

zgłoszeń w celu wpisania żywności do 

unijnego wykazu, kroków proceduralnych 

w celu wymiany informacji przydatnych 

do przedstawiania zastrzeżeń związanych z 

bezpieczeństwem, rodzaju informacji, 

jakie mają się znaleźć w opinii 
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rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201122. 
przyjmowanej przez EFSA, a także 
poufnego traktowania powinny być 

wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

22 Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 

przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 

kontroli przez państwa członkowskie 

wykonywania uprawnień wykonawczych 

przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 

13). 

Uzasadnienie 

Ten motyw powinien zostać dostosowany w zależności od wyników głosowania nad różnymi 

poprawkami dotyczącymi aktów delegowanych/wykonawczych. 

 

 

Poprawka  42 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (28a) W celu uzupełnienia lub zmiany 

niektórych, innych niż istotne, elementów 

niniejszego rozporządzenia należy 

przekazać Komisji uprawnienia do 

przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej w odniesieniu do określenia, 

jakie formy żywności wchodzą w zakres 

niniejszego rozporządzenia dla każdej z 

kategorii nowej żywności, określenia 

kroków proceduralnych w ramach 

procedury konsultacji, określenia definicji 

„znacznej części ludności państwa 

trzeciego” oraz aktualizowania unijnego 

wykazu nowej żywności. Szczególnie 

ważne jest, aby w czasie prac 

przygotowawczych Komisja prowadziła 

stosowne konsultacje, w tym na poziomie 

ekspertów. Przygotowując i opracowując 
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akty delegowane, Komisja powinna 

zapewnić jednoczesne, terminowe i 

odpowiednie przekazywanie stosownych 

dokumentów Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 

Poprawka  43 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 28 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (28b) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady1a 

określa ogólne zasady przeprowadzania 

kontroli urzędowych w celu sprawdzenia 

zgodności z prawem żywnościowym. W 

związku z tym państwa członkowskie są 

zobowiązane do przeprowadzania kontroli 

urzędowych zgodnie z rozporządzeniem 

(WE) nr 882/2004 w celu egzekwowania 

zgodności z niniejszym rozporządzeniem. 

 __________________ 

 1a Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli 

urzędowych przeprowadzanych w celu 

sprawdzenia zgodności z prawem 

paszowym i żywnościowym oraz regułami 

dotyczącymi zdrowia zwierząt 

i dobrostanu zwierząt (Dz.U. L 165 

z 30.4.2004, s. 1; wersja poprawiona 

Dz.U. L 191 z 28.5.2004, s. 1). 

Uzasadnienie 

Wniosek Komisji z 2008 r. zawiera konkretne odniesienie do rozporządzenia w sprawie 

kontroli urzędowych, właściwym jest zatem pozostawienie tego odniesienia. 

 

 

Poprawka  44 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – tytuł, ustęp 1 i ustęp 2 – litera a  

 



 

 

 PE568.557/ 31 

 PL 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Przedmiot i zakres stosowania Przedmiot, cel i zakres stosowania 

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. 

 1a. Celem niniejszego rozporządzenia jest 

zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 

zdrowia człowieka, interesów 

konsumentów i środowiska naturalnego, 

przy jednoczesnym zagwarantowaniu 

skutecznego funkcjonowania rynku 

wewnętrznego. 

2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 

się do: 

2. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje 

się do: 

a) genetycznie zmodyfikowanej żywności 

objętej zakresem rozporządzenia (WE) nr 

1829/2003; 

a) genetycznie zmodyfikowanej żywności 

objętej zakresem rozporządzenia (WE) nr 

1829/2003 i dyrektywy 2001/18/WE; 

  

  

  

  

  

 

 

Poprawka  45 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) żywności objętej zakresem dyrektywy 

Rady XXX/XX/UE [w sprawie 

wprowadzania do obrotu żywności 

pochodzącej od klonów zwierząt]. 

skreślona 
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Poprawka  46 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Definicje Definicje 

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 

stosuje się definicje określone w art. 2 i 3 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002.  

1. Do celów niniejszego rozporządzenia 

stosuje się definicje określone w art. 2 i 3 

rozporządzenia (WE) nr 178/2002.  

2. Stosuje się także następujące definicje: 2. Stosuje się także następujące definicje: 

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: 

 (-i) żywność o nowej lub celowo 

zmodyfikowanej podstawowej strukturze 

molekularnej; 

 (-ia) żywność składająca się, 

wyekstrahowana lub produkowana z 

drobnoustrojów, grzybów lub wodorostów; 

 (-ib) żywność składająca się, 

wyekstrahowana lub produkowana z 

roślin, z wyjątkiem roślin posiadających 

historię bezpiecznego stosowania na 

rynku unijnym i uzyskanych: 

 – drogą tradycyjnych metod rozmnażania; 

lub 

 – drogą nietradycyjnych metod 

rozmnażania, jeżeli metody te nie 

powodują znaczących zmian w składzie 

lub strukturze żywności, które mają wpływ 

na jej wartość odżywczą, metabolizm lub 

poziom substancji niepożądanych; 

 (-ic) żywność uzyskana ze sklonowanych 

zwierząt lub ich potomstwa, z 

zastrzeżeniem art. 29a (nowy); 

 (-id) żywność zawierająca kultury 

tkankowe lub kultury komórkowe, albo też 
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składająca się lub uzyskana z takich 

kultur; 

 (-ie) żywność składająca się, 

wyekstrahowana lub produkowana ze 

zwierząt lub ich części, w tym całych 

zwierząt, takich jak owady, z wyjątkiem 

żywności ze zwierząt wyhodowanych 

metodami tradycyjnymi posiadającej 

historię bezpiecznego stosowania na 

rynku unijnym; 

(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, lub też jeżeli ten proces 

produkcji może budzić wątpliwości natury 

etycznej; 

(ii) żywność zawierającą „wytworzone 

nanomateriały” zdefiniowane w art. 2 

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

1169/2011, lub składającą się z nich; 

(ii) żywność będącą wynikiem celowych 

zmian wielkości, kształtu lub struktury 

cząsteczek, albo też rozkładu wielkości 

cząsteczek, przeprowadzonych z 

zastosowaniem wszelkich technologii, 

które zmniejszają je do nanoskali, a także 

żywność, na którą wpływ mają takie 

celowe zmiany. Dla związanych z 

żywnością zastosowań należy rozważyć 

wprowadzenie 10-procentowego progu, 

zalecanego przez EFSA; 

(iii) witaminy, składniki mineralne i inne 

substancje stosowane zgodnie z dyrektywą 

2002/46/WE, rozporządzeniem (WE) nr 

1925/2006 lub rozporządzeniem (UE) nr 

609/2013, o ile:  

(iii) witaminy, składniki mineralne i inne 

substancje stosowane zgodnie z dyrektywą 

2002/46/WE, rozporządzeniem (WE) nr 

1925/2006 lub rozporządzeniem (UE) nr 

609/2013, o ile:  

– zastosowano nowy proces produkcji, o 

którym mowa w ppkt (i) niniejszego 

ustępu; lub 

– zastosowano nowy proces produkcji, o 

którym mowa w ppkt (i) niniejszego 

ustępu;  

– takie substancje zawierają „wytworzone 

nanomateriały” zdefiniowane w art. 2 

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

1169/2011 lub składają się z nich; 

– takie substancje zawierają jakikolwiek 

celowo wytworzony materiał zawierający 

cząsteczki w stanie swobodnym lub w 

formie agregatu bądź aglomeratu, w 

którym co najmniej 10% cząsteczek w 

liczbowym rozkładzie wielkości cząsteczek 

ma co najmniej jeden wymiar zewnętrzny 

mieszczący się w zakresie 1 nm – 100 nm, 



 

 

 PE568.557/ 34 

 PL 

lub składają się z takich materiałów; lub 

 

 – 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. 

(iv) żywność stosowaną w Unii przed 

dniem 15 maja 1997 r. wyłącznie w 

suplementach żywnościowych, o ile jest 

przeznaczona do stosowania w żywności 

innej niż suplementy żywnościowe 

zdefiniowane w art. 2 lit. a) dyrektywy 

2002/46/WE;  

(iv) żywność stosowaną w Unii przed 

dniem 15 maja 1997 r. wyłącznie w 

suplementach żywnościowych, o ile jest 

przeznaczona do stosowania w żywności 

innej niż suplementy żywnościowe 

zdefiniowane w art. 2 lit. a) dyrektywy 

2002/46/WE;  

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), 

(i), (ii) i (iii), która została uzyskana w 

ramach produkcji podstawowej i z którą 

wiąże się historia bezpiecznego stosowania 

żywności w państwie trzecim;  

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 

mowa w art. 13; 

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 liczbę ludności w co 

najmniej jednym państwie trzecim, 

zgodnie z definicją zawartą w wytycznych, 

o których mowa w art. 4 niniejszego 

rozporządzenia, przed zgłoszeniem, o 

którym mowa w art. 13; 

d) „wnioskodawca” oznacza państwo 

członkowskie, państwo trzecie lub 

zainteresowaną stronę, która może 

reprezentować szereg zainteresowanych 

stron, które to państwo lub strona złożyło(-

a) do Komisji wniosek zgodnie z art. 9 lub 

15 bądź zgłoszenie zgodnie z art. 13; 

d) „wnioskodawca” oznacza państwo 

członkowskie, państwo trzecie lub 

zainteresowaną stronę, która może 

reprezentować szereg zainteresowanych 

stron, które to państwo lub strona złożyło(-

a) do Komisji wniosek zgodnie z art. 9 lub 

15 bądź zgłoszenie zgodnie z art. 13; 

e) „ważny wniosek” i „ważne zgłoszenie” 

oznaczają wniosek lub zgłoszenie, które 

wchodzi w zakres niniejszego 

e) „ważny wniosek” i „ważne zgłoszenie” 

oznaczają wniosek lub zgłoszenie, które 

wchodzi w zakres niniejszego 
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rozporządzenia i zawiera informacje 

wymagane do oceny ryzyka i procedury 

wydania zezwolenia. 

rozporządzenia i zawiera informacje 

wymagane do oceny ryzyka i procedury 

wydania zezwolenia; 

 ea) „nowy proces produkcji” oznacza 

proces, którego nie stosowano do 

produkcji żywności w Unii przed dniem 15 

maja 1997 r.; 

 eb) „tradycyjne metody rozmnażania” lub 

„tradycyjne metody hodowlane” 

oznaczają metody stosowane do produkcji 

żywności w Unii przed dniem 15 maja 

1997 r.;  

 ec) „sklonowane zwierzęta” oznaczają 

zwierzęta wyhodowane za pomocą metody 

bezpłciowego, sztucznego rozmnażania, 

służącej wyhodowaniu jednakowej lub 

nieomal jednakowej genetycznie kopii 

pojedynczego zwierzęcia; 

 ed) „potomstwo zwierząt sklonowanych” 

oznacza zwierzęta wyhodowane za 

pomocą rozmnażania płciowego, jeżeli co 

najmniej jedno z rodziców jest 

zwierzęciem sklonowanym. 

Poprawka  47 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 3 skreślony 

Uprawnienia wykonawcze dotyczące 

definicji nowej żywności w art. 2 ust. 2 lit. 

a) 

 

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. 
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Uzasadnienie 

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

 

 

Poprawka  48 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Procedura ustalania statusu nowej 

żywności 

Procedura ustalania statusu nowej 

żywności 

1. Podmioty działające na rynku 

spożywczym sprawdzają, czy żywność, 

którą zamierzają wprowadzić na rynek w 

Unii, wchodzi w zakres stosowania 

niniejszego rozporządzenia. 

1. Podmioty działające na rynku 

spożywczym sprawdzają, czy żywność, 

którą zamierzają wprowadzić na rynek w 

Unii, wchodzi w zakres stosowania 

niniejszego rozporządzenia. 

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, w którym 

zamierzają w pierwszej kolejności 

wprowadzić tę nową żywność. Podmioty 

działające na rynku spożywczym 

przekazują temu państwu członkowskiemu 

informacje umożliwiające mu ustalenie, 

czy dana żywność wchodzi w zakres 

niniejszego rozporządzenia. W celu 

ustalenia tego faktu państwo 

członkowskie może skonsultować się z 

Komisją i innymi państwami 

członkowskimi. 

3. Komisja może – w drodze aktów 

wykonawczych – określić etapy procedury 

konsultacji, o której mowa w ust. 2. 

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych, zgodnie z art. 26a, 

określających: 

 
– jakie formy żywności wchodzą w zakres 

niniejszego rozporządzenia dla każdej z 

kategorii wymienionych w art. 2 ust. 2 lit. 

a); 

 – kroki proceduralne w procesie 

konsultacji; oraz 
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 – definicję „znacznej części ludności 

państwa trzeciego” (po konsultacji z 

EFSA. 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 27 ust. 3. 

Te akty delegowane należy przyjąć do 

dnia ...*. 

 _______________________ 

 *Dz.U.: proszę wstawić datę: 12 miesięcy 

po wejściu w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  49 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Unijny wykaz nowej żywności Unijny wykaz nowej żywności 

1. Komisja ustanawia i aktualizuje unijny 

wykaz nowej żywności, w odniesieniu do 

której wydano zezwolenie na 

wprowadzenie na rynek w Unii zgodnie z 

art. 6, 7 i 8 (zwany dalej „unijnym 

wykazem”). 

1. Unijny wykaz nowej żywności, w 

odniesieniu do której wydano zezwolenie 

na wprowadzenie na rynek w Unii zgodnie 

z art. 6 i 8 (zwany dalej „unijnym 

wykazem”), znajduje się w załączniku. 

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 lub stosowana w 

żywności lub na żywności zgodnie z 

warunkami stosowania i wymogami w 

zakresie etykietowania określonymi w tym 

wykazie.  

 
2a. Komisja udostępnia również na swojej 

stronie internetowej listę odrzuconych 

wniosków, tak aby służyła za punkt 

odniesienia dla przyszłych wniosków. 

Lista ta musi określać powody odrzucenia 

wniosków.  

 

 

 

Poprawka  50 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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) w oparciu o dostępne dowody naukowe i 

po zastosowaniu zasady ostrożności, o 

której mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) 

nr 178/2002, nie stwarza ryzyka dla 

zdrowia ludzkiego, dobrostanu zwierząt i – 

w stosownych przypadkach – środowiska 

naturalnego; 

b) jej stosowanie nie wprowadza 

konsumenta w błąd; 

b) jej zamierzone przeznaczenie, wygląd i 

etykietowanie nie wprowadzają 
konsumenta w błąd, zwłaszcza jeśli 

nastąpiła znaczna zmiana w wartości 

odżywczej żywności, która jest 

przeznaczona do zastąpienia innej 

żywności; 

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, różni się od tej 

żywności w taki sposób, by jej zwykłe 

spożycie było w znacznym stopniu 

korzystne dla konsumenta pod względem 

żywieniowym, zdrowotnym, 

środowiskowym i społecznym; 

 ca) możliwe jest zapewnienie 

identyfikowalności materiałów użytych do 

produkcji tej żywności. 

 W przypadku rozbieżnych opinii 

wynikających z analiz naukowych, o 

których mowa w lit. a), decyzję podejmuje 

się na podstawie opinii wydanej przez 

EFSA. 

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. 
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Poprawka  51 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 W przypadku wątpliwości wynikających 

na przykład z niewystarczającej pewności 

naukowej lub braku danych należy 

stosować zasadę ostrożności, a dany 

produkt spożywczy nie jest włączany do 

unijnego wykazu. 

Uzasadnienie 

Należy ponownie wprowadzić tę poprawkę, pochodzącą ze stanowiska Parlamentu z drugiego 

czytania z 2010 r. 

 

 

Poprawka  52 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Żywności, w przypadku której 

zastosowano procesy produkcji 

wymagające szczególnych metod oceny 

ryzyka (na przykład żywność 

wyprodukowana przy zastosowaniu 

nanotechnologii, o których mowa w art. 2 

ust. 2 pkt (ii)), nie można umieścić w 

unijnym wykazie, dopóki takie szczególne 

metody nie zostaną zatwierdzone do 

użycia przez EFSA i dopóki odpowiednia 

ocena bezpieczeństwa przeprowadzona na 

podstawie tych metod nie wykaże, że 

stosowanie tej żywności jest bezpieczne. 

 

Uzasadnienie 

Należy ponownie wprowadzić tę poprawkę, pochodzącą ze stanowiska Parlamentu z drugiego 

czytania z 2010 r., ponieważ od tego czasu nie wystąpiły duże postępy, zaś EFSA uznaje, że 

występują niejasności dotyczące metod badawczych odnoszących się do nanomateriałów. 
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Poprawka  53 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 7 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Artykuł 7 Skreślony 

Wstępne ustanowienie unijnego wykazu  

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. 

 

Ten akt wykonawczy przyjmuje się 

zgodnie z procedurą doradczą, o której 

mowa w art. 27 ust. 2. 

 

__________________  

23 Publications Office: please insert date: 

24 months after the entry into force of this 

Regulation. 

 

 

 

Poprawka  54 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zawartość unijnego wykazu Zawartość unijnego wykazu i jego 

aktualizacja 

1. Komisja wydaje zezwolenie na nową 

żywność i uaktualnia unijny wykaz 

zgodnie z przepisami ustanowionymi w: 

1. Komisja wydaje zezwolenie na nową 

żywność i uaktualnia unijny wykaz 

zgodnie z przepisami ustanowionymi w: 

a) art. 9, 10 i 11 oraz, w stosownych 

przypadkach, zgodnie z art. 25; lub 

a) art. 9, 10 i 11 oraz, w stosownych 

przypadkach, zgodnie z art. 25; lub 

b) art. 13-18. b) art. 13-18. 

2. Zezwolenie na nową żywność i 

aktualizacja unijnego wykazu, o których to 

2. Zezwolenie na nową żywność i 

aktualizacja unijnego wykazu, o których to 
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czynnościach mowa w ust. 1, obejmują 

jeden z następujących elementów: 

czynnościach mowa w ust. 1, obejmują 

jeden z następujących elementów: 

a) dodanie nowej żywności do unijnego 

wykazu; 

a) dodanie nowej żywności do unijnego 

wykazu; 

b) skreślenie nowej żywności z unijnego 

wykazu; 

b) skreślenie nowej żywności z unijnego 

wykazu; 

c) dodanie, skreślenie lub zmiana 

warunków, specyfikacji lub ograniczeń 

związanych z wpisaniem nowej żywności 

do unijnego wykazu. 

c) dodanie, skreślenie lub zmiana 

specyfikacji lub warunków stosowania, 

specjalnych dodatkowych wymogów 

dotyczących znakowania lub wymogów w 

zakresie nadzoru po wprowadzeniu 

produktu na rynek, związanych z 

wpisaniem nowej żywności do unijnego 

wykazu. 

3. Wpis dotyczący nowej żywności w 

unijnym wykazie, o którym mowa w ust. 2, 

zawiera, w zależności od przypadku: 

3. Wpis dotyczący nowej żywności w 

unijnym wykazie, o którym mowa w ust. 2, 

zawiera specyfikację nowej żywności, datę 

wpisania nowej żywności do unijnego 

wykazu 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. 
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Poprawka  55 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Procedura wydania zezwolenia na 

wprowadzenie nowej żywności na rynek w 

Unii i aktualizacji unijnego wykazu 

Procedury aktualizacji unijnego wykazu 

1. 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. 

1. 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 bezzwłocznie 

udostępnia ten wniosek państwom 

członkowskim. Komisja publikuje również 

na swojej stronie internetowej streszczenie 

wniosku oparte na informacjach, o 

których mowa w lit. -a) i a), oraz 

streszczenie dowodów naukowych, o 

których mowa w lit. c). 

Wniosek zawiera: Wniosek zawiera: 

 
-a) nazwę i adres wnioskodawcy;  

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

 
aa) opis procesu produkcji; 

b) skład nowej żywności;  b) szczegółowy 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 oraz, w stosownych 

przypadkach, dla środowiska; 

 
ca) w stosownych przypadkach: metodę 

lub metody 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 planowanego stosowania i 

propozycję szczególnych wymagań 

dotyczących etykietowania, które nie 

wprowadzają konsumenta w błąd. 

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 może mieć 

wpływ na zdrowie człowieka.  
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 2a. Komisja przesyła wnioskodawcy 

potwierdzenie otrzymania wniosku w 

ciągu 15 dni od daty jego otrzymania. W 

ciągu miesiąca od otrzymania wniosku 

Komisja sprawdza jego ważność. Jeśli 

Komisja uzna, że wniosek jest nieważny, 

informuje ona o tym wnioskodawcę, 

podając powody, i przerywa procedurę. 

 2b. Jeżeli metody badań są stosowane do 

nanomateriałów, o czym mowa w art. 2. 

ust. 2 lit. ii), podaje się wyjaśnienie ich 

naukowej odpowiedniości w odniesieniu 

do nanomateriałów, a w stosownych 

przypadkach – technicznych dostosowań/ 

zmian, jakie wprowadzono, aby 

uwzględnić szczególne właściwości tych 

materiałów. 

3. Określona w art. 8 procedura 

wydawania zezwoleń na wprowadzenie 

nowej żywności na rynek w Unii i 

aktualizacji unijnego wykazu kończy się 

przyjęciem aktu wykonawczego zgodnie z 

art. 11.  

3. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 26a w 

celu aktualizacji unijnego wykazu 

określonego w załączniku.  

4. 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. 

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 

Komisja może na każdym etapie procedury 

postanowić, że nie będzie prowadzić 

dalszego postępowania w sprawie 

aktualizacji, jeżeli uzna, że taka 

aktualizacja nie jest uzasadniona. 

W stosownych przypadkach Komisja 

uwzględnia stanowiska państw 

członkowskich, opinię EFSA i inne 

uzasadnione czynniki związane z 

rozpatrywaną aktualizacją. 

W stosownych przypadkach Komisja 

uwzględnia stanowiska państw 

członkowskich, opinię EFSA i inne 

uzasadnione czynniki związane z 

rozpatrywaną aktualizacją. 

W takich przypadkach Komisja 

bezpośrednio informuje wnioskodawcę i 

wszystkie państwa członkowskie, podając 

powody, dla których uznaje, że 

aktualizacja nie jest uzasadniona. 

W takich przypadkach Komisja 

bezpośrednio informuje wnioskodawcę i 

wszystkie państwa członkowskie, podając 

powody, dla których uznaje, że 

aktualizacja nie jest uzasadniona. 

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 

5. Wnioskodawca może wycofać wniosek 

w każdym momencie, kończąc tym samym 

procedurę wydania zezwolenia na nową 

żywność i aktualizacji unijnego wykazu.  
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wykazu. 

 

 

Poprawka  56 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 10 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Opinia EFSA   Opinia EFSA  

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 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 i, w stosownych 

przypadkach, dla środowiska; 

 
c) czy istnieje prawdopodobieństwo 

wystąpienia kumulacji skutków i efektów 

synergicznych oraz czy istnieje ryzyko 

szkodliwego wpływu na szczególne grupy 

populacji. 

 
d) czy nowa żywność, przeznaczona do 

zastąpienia innej żywności, nie różni się 

od niej w taki sposób, że jej zwykłe 

spożycie będzie dla konsumenta 

niekorzystne pod względem żywieniowym. 

2. EFSA przekazuje swoją opinię Komisji, 

państwom członkowskim oraz, 

w stosownym przypadku, wnioskodawcy. 

2. EFSA przekazuje swoją opinię Komisji, 

państwom członkowskim oraz 

wnioskodawcy. 

3. W należycie uzasadnionych 

przypadkach, gdy EFSA zwraca się do 

3. W należycie uzasadnionych 

przypadkach, gdy EFSA zwraca się do 
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wnioskodawcy o dodatkowe informacje, 

można przedłużyć termin dziewięciu 

miesięcy, o którym mowa w ust. 1. 

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. 

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 wydaje opinię na podstawie 

dostępnych informacji. Niedostarczenie 

dodatkowych informacji przez 

wnioskodawcę może być powodem 

wydania negatywnej opinii przez EFSA. 

5. Jeżeli wnioskodawca przedkłada 

dodatkowe informacje z własnej 

inicjatywy, przekazuje je Komisji oraz 

EFSA. 

5. Jeżeli wnioskodawca przedkłada 

dodatkowe informacje z własnej 

inicjatywy, przekazuje je Komisji oraz 

EFSA. 

W takich przypadkach EFSA wydaje 

opinię w terminie dziewięciu miesięcy 

przewidzianym w ust. 1. 

W takich przypadkach EFSA wydaje 

opinię w terminie dziewięciu miesięcy 

przewidzianym w ust. 1. 

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. 

 

Poprawka  57 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 11 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Zezwolenie na nową żywność i 
aktualizacja unijnego wykazu  

Aktualizacja unijnego wykazu 
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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. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych zgodnie z art. 26a w 

celu aktualizacji unijnego wykazu, o 

którym mowa w art. 5, w terminie sześciu 

miesięcy od daty publikacji opinii EFSA, 

o której mowa w art. 10, uwzględniając: 

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. 

 

Ten akt wykonawczy przyjmuje się 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 27 ust. 3. 

 

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. 

Poprawka  58 

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. 

____________________ ____________________ 
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24 Publications Office: proszę wstawić 

datę: 24 miesiące od daty wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

24 Publications Office: proszę wstawić 

datę: 24 miesiące od daty wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

Uzasadnienie 

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest poprawienie terminologii.  

 

 

Poprawka  59 

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. 

Zamiast stosować procedurę, o której 

mowa w art. 9, wnioskodawca, który 

zamierza wprowadzić na rynek w Unii 

tradycyjną żywność z państwa trzeciego, 

może zdecydować, że poinformuje Komisję 

o tym zamiarze za pomocą zgłoszenia. 

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 szczegółowy skład; 

c) państwo pochodzenia; c) państwo lub państwa 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, zgodnie z 

wytycznymi, o których mowa w art. 4 

niniejszego rozporządzenia; 

e) w stosownych przypadkach, warunki 

stosowania i szczególne wymagania 

dotyczące etykietowania, które nie 

wprowadzają konsumenta w błąd. 

e) w stosownych przypadkach, warunki 

planowanego stosowania i szczególne 

wymagania dotyczące etykietowania, które 

nie wprowadzają konsumenta w błąd. 
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Poprawka  60 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 14 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Procedura dotycząca tradycyjnej żywności 

z państw trzecich 

Procedura zgłaszania zamiaru 

wprowadzenia na rynek tradycyjnej 

żywności z państw trzecich 

1. Komisja przekazuje bezzwłocznie do 

państw członkowskich i EFSA ważne 

zgłoszenie, o którym mowa w art. 13. 

1. Komisja w terminie jednego miesiąca 

przekazuje do państw członkowskich i 

EFSA ważne zgłoszenie, o którym mowa 

w art. 13. 

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 

dotyczących bezpieczeństwa, opartych na 

dowodach naukowych, wobec 

wprowadzania na rynek danej tradycyjnej 

żywności. 

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 

dotyczących bezpieczeństwa, opartych na 

dowodach naukowych, wobec 

wprowadzania na rynek danej tradycyjnej 

żywności. 

3. Komisja informuje państwa 

członkowskie, EFSA i wnioskodawcę o 

wyniku procedury, o której mowa w ust. 2. 

3. Komisja informuje wnioskodawcę o 

każdym uzasadnionym zastrzeżeniu 

natychmiast po jego zgłoszeniu. Należy 

poinformować państwa członkowskie, 

EFSA i wnioskodawcę o wyniku 

procedury, o której mowa w ust. 2. 

4. Jeżeli nie zgłoszono uzasadnionych 

zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa na 

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. 

4. Jeżeli nie zgłoszono uzasadnionych 

zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa na 

podstawie ust. 2 w terminie określonym w 

tym ustępie, Komisja w terminie jednego 

miesiąca aktualizuje unijny wykaz za 

pomocą aktu delegowanego zgodnie z art. 

26a. Wpis w unijnym wykazie precyzuje, 

że chodzi o tradycyjną żywność z kraju 

trzeciego. W stosownych przypadkach 

należy określić pewne warunki 

stosowania, szczegółowe wymogi w 

zakresie etykietowania lub wymogi 

dotyczące monitorowania po 

wprowadzeniu na rynek. 

5. Jeżeli zgłoszono Komisji uzasadnione 

zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa na 

podstawie ust. 2, Komisja nie wydaje 

zezwolenia na wprowadzanie danej 

5. Jeżeli zgłoszono Komisji uzasadnione 

zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa na 

podstawie ust. 2, Komisja nie aktualizuje 
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tradycyjnej żywności na rynek w Unii ani 

nie aktualizuje unijnego wykazu. 

unijnego wykazu. 

W takim przypadku wnioskodawca może 

złożyć wniosek do Komisji na podstawie 

art. 15. 

W takim przypadku wnioskodawca może 

złożyć wniosek do Komisji na podstawie 

art. 15. 

 

Poprawka  61 

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 

udokumentowane dane dotyczące 

uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 

bezpieczeństwa zgłoszonych na podstawie 

art. 14 ust. 5. 

Oprócz informacji, które już przekazano 

zgodnie z art. 13, wniosek, o którym mowa 

w art. 14 ust. 5 akapit drugi, zawiera także 

udokumentowane dane dotyczące 

zastrzeżeń zgłoszonych na podstawie art. 

14 ust. 5. 

Uzasadnienie 

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności.  

 

 

Poprawka  62 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Opinia EFSA dotycząca tradycyjnej 

żywności z państwa trzeciego 

Opinia EFSA dotycząca tradycyjnej 

żywności z państwa trzeciego 

1. EFSA przyjmuje opinię w terminie 

sześciu miesięcy od dnia otrzymania 

ważnego wniosku. 

1. EFSA przyjmuje opinię w terminie 

sześciu miesięcy od dnia otrzymania 

ważnego wniosku. 

2. Oceniając bezpieczeństwo tradycyjnej 

żywności z państwa trzeciego, EFSA 

bierze pod uwagę następujące kwestie: 

2. Oceniając bezpieczeństwo tradycyjnej 

żywności z państwa trzeciego, EFSA 

bierze pod uwagę następujące kwestie: 

a) czy historia bezpiecznego stosowania 

żywności w państwie trzecim jest poparta 

wiarygodnymi danymi przedłożonymi 

przez wnioskodawcę na podstawie art. 13 i 

a) czy historia bezpiecznego stosowania 

żywności w państwie trzecim, jak 

określono w wytycznych, o których mowa 

w art. 4 niniejszego rozporządzenia, jest 



 

 

 PE568.557/ 50 

 PL 

15; poparta wiarygodnymi danymi 

przedłożonymi przez wnioskodawcę na 

podstawie art. 13 i 15; 

b) czy skład żywności oraz warunki jej 

stosowania nie stwarzają ryzyka dla 

zdrowia ludzi w Unii. 

b) czy skład żywności oraz warunki jej 

stosowania nie stwarzają ryzyka dla 

zdrowia ludzi w Unii i, w stosownych 

przypadkach, dla środowiska. 

3. EFSA przekazuje swoją opinię Komisji, 

państwom członkowskim i wnioskodawcy. 

3. EFSA przekazuje swoją opinię Komisji, 

państwom członkowskim i wnioskodawcy. 

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. 

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 wydaje opinię na podstawie 

dostępnych informacji. Niedostarczenie 

dodatkowych informacji może być 

powodem wydania negatywnej opinii 

przez EFSA. 

6. Jeżeli wnioskodawca przedkłada 

dodatkowe informacje z własnej 

inicjatywy, przekazuje je Komisji oraz 

EFSA. 

6. Jeżeli wnioskodawca przedkłada 

dodatkowe informacje z własnej 

inicjatywy, przekazuje je Komisji oraz 

EFSA. 

W takich przypadkach EFSA wydaje 

opinię w terminie sześciu miesięcy 

przewidzianym w ust. 1.  

W takich przypadkach EFSA wydaje 

opinię w terminie sześciu miesięcy 

przewidzianym w ust. 1.  

7. EFSA udostępnia te dodatkowe 

informacje Komisji i państwom 

członkowskim. 

7. EFSA udostępnia te dodatkowe 

informacje Komisji i państwom 

członkowskim. 



 

 

 PE568.557/ 51 

 PL 

Poprawka  63 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – nagłówek 

 

 

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 

Uzasadnienie 

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

 

 

 

Poprawka  64 

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: 

1. W terminie trzech miesięcy od 

publikacji opinii EFSA Komisja przyjmuje 

zgodnie z art. 26a akt delegowany 

zezwalający 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. 
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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  65 

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. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.) 

W stosownych przypadkach Komisja 

uwzględnia stanowiska państw 

członkowskich, opinię EFSA i inne 

uzasadnione czynniki związane z 

rozpatrywaną aktualizacją. 

 

Uzasadnienie 

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

 

 

Poprawka  66 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Wnioskodawca może wycofać wniosek, 

o którym mowa w art. 15, w każdym 

momencie przed przyjęciem opinii EFSA, 

o której mowa w art. 16, kończąc tym 

samym procedurę wydania zezwolenia na 

tradycyjną żywność z państwa trzeciego i 

aktualizacji unijnego wykazu. 

3. Wnioskodawca może wycofać wniosek, 

o którym mowa w art. 15, w każdym 

momencie przed przyjęciem opinii EFSA, 

o której mowa w art. 16, kończąc tym 

samym procedurę wydania zezwolenia na 

tradycyjną żywność z państwa trzeciego i 

aktualizacji unijnego wykazu. W takich 

przypadkach wnioskodawca ponosi koszty 

poniesione przez EFSA przy 
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rozpatrywaniu wniosku. 

 

Poprawka  67 

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, 

specyfikacji lub ograniczeń związanych z 

wpisem tradycyjnej żywności z państwa 

trzeciego do unijnego wykazu. 

Art. 9-12 stosuje się do skreślania z 

unijnego wykazu tradycyjnej żywności z 

państwa trzeciego oraz do dodawania, 

skreślania lub zmiany specyfikacji, 

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. 

Uzasadnienie 

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności.  

 

 

 

Poprawka  68 

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 

Uprawnienia wykonawcze dotyczące 

wymogów administracyjnych i naukowych 

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, 

w oparciu o wytyczne EFSA, w tym 

dokładny i wyczerpujący wykaz 
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dokumentów wymaganych do 

stwierdzenia ważności zgłoszenia lub 

wniosku. 

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.  

____________________ ____________________ 

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. 

Uzasadnienie 

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest poprawienie terminologii. 

 

 

Poprawka  69 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 20 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. 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. 

2. W przypadku gdy dodatkowe 

informacje, o których mowa w ust. 1, nie 

zostaną przekazane w przedłużonym 

terminie wymienionym w tym ustępie, 

Komisja zawiesza proces wydawania 

zezwolenia. 

 

Poprawka  70 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 21 
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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 

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 wyjątkowych okolicznościach Komisja 

może przedłużać terminy, o których mowa 

w art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 1 lub 2, art. 16 

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. 

Uzasadnienie 

Generalnie przedłużenia terminów powinny mieć charakter wyjątkowy i być współmierne do 

okoliczności. O przedłużeniu należy poinformować w pierwszej kolejności wnioskodawcę. 

 

 

Poprawka  71 

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. 

 Oprócz dostosowania okresów ochrony 

własności intelektualnej należy również w 
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miarę możliwości zsynchronizować 

procedury oceny i wydawania zgody w 

związku z oświadczeniami zdrowotnymi i 

nową żywnością, aby zapewnić sprawne 

funkcjonowanie rynku tego typu żywności 

i należytą ochronę wnioskodawców. 

 

 

Poprawka  72 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Poufność wniosku o aktualizację unijnego 

wykazu 

Poufność wniosku o aktualizacje unijnego 

wykazu 

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.  

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. 

2. Do celów ust. 1 wnioskodawcy 

wskazują, które elementy 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. 

3. 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. 

3. 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 

do chwili upływu tego terminu. 

 

4. 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 

4. 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 



 

 

 PE568.557/ 57 

 PL 

tym państwa członkowskie i 

wnioskodawców.  

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) nazwa 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; 

 ea) wszelkie zakazy lub ograniczenia 

nałożone na żywność przez państwo 

trzecie. 

 Komisja prowadzi wykaz wniosków 

zawierający informacje dotyczące każdego 

wniosku, o których mowa w akapicie 

drugim lit. a) – ea). Komisja udostępnia 

ten wykaz na odpowiedni wniosek. 

5. Komisja, państwa członkowskie i EFSA 

wprowadzają niezbędne środki, aby 

zapewnić właściwą poufność informacji 

otrzymanych przez nie na podstawie 

niniejszego rozporządzenia zgodnie z ust. 

4, z wyjątkiem informacji, które muszą być 

podane do publicznej wiadomości w celu 

ochrony zdrowia ludzkiego. 

5. Komisja, państwa członkowskie i EFSA 

wprowadzają niezbędne środki, aby 

zapewnić właściwą poufność informacji 

otrzymanych przez nie na podstawie 

niniejszego rozporządzenia zgodnie z ust. 

4, z wyjątkiem informacji, które muszą być 

podane do publicznej wiadomości w celu 

ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. 

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. 

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. 

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. 

8. Komisja może – w drodze aktów 

wykonawczych –przyjąć szczegółowe 

8. Komisja może – w drodze aktów 

wykonawczych –przyjąć szczegółowe 
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przepisy dotyczące stosowania ust. 1-6. przepisy dotyczące stosowania ust. 1-6. 

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. 

 

Poprawka  73 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 1 

 

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 zgodnie z zasadą ostrożności Komisja, 

biorąc pod uwagę opinię EFSA przy 

ustalaniu niezbędnego okresu, nakłada 

wymóg monitorowania po wprowadzeniu 

każdej nowej żywności na rynek w celu 

zapewnienia, aby stosowanie nowej 

żywności, na którą wydano zezwolenie, 

mieściło się w granicach bezpieczeństwa. 

Uzasadnienie 

Spożywanie nowej żywności może okazać się ryzykowne dla ludzkiego zdrowia. Wymóg 

monitorowania po wprowadzeniu na rynek każdej nowej żywności zapewni stosowanie nowej 

żywności w granicach bezpieczeństwa bez żadnych skutków ubocznych, co także zwiększy 

zaufanie konsumentów. 

 

Poprawka  74 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 a (nowy) 

 

 

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 
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nowej żywności; 

 b) wszelkich zakazów lub ograniczeń 

nałożonych przez państwo trzecie, 

w którym nowa żywność jest wprowadzana 

na rynek. 

 Komisja udostępnia te informacje 

państwom członkowskim. 

Uzasadnienie 

 Dodatkowe wymogi informacyjne powinny być traktowane odrębnie od wymogów 

dotyczących monitorowania po wprowadzeniu na rynek. 

 

 

Poprawka  75 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23 b 

 Limity migracji dla składników 

materiałów przeznaczonych do kontaktu z 

żywnością 

 Opakowania nowych produktów 

żywnościowych muszą spełniać wymogi 

ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 

1935/2004 Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie materiałów i wyrobów 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Gdy limity migracji niektórych 

składników lub grup składników do 

żywności lub na jej powierzchnię są 

ustanowione zgodnie z art. 5 niniejszego 

rozporządzenia, szczególną uwagę zwraca 

się na materiały przeznaczone do kontaktu 

z żywnością produkowane z 

nanomateriałów lub zawierające je. 

Najpóźniej do (12 miesięcy od wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia) Komisja 

przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie sprawozdanie na temat sposobu 

uwzględnienia zagadnienia obecności 

nanomateriałów w materiałach 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 

Sprawozdanie to obejmuje m.in. analizę 
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metod badawczych niezbędnych do 

oceniania bezpieczeństwa 

nanomateriałów w materiałach 

przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 

rozpatruje zagadnienie zezwolenia na 

takie materiały oraz wysokość limitów 

migracji. 

Uzasadnienie 

Ponieważ rozporządzenie to obejmuje nanomateriały w żywności, ważne jest zapewnienie, by 

zostały uwzględnione nanomateriały, które przypadkowo mogą migrować do żywności. 

Konieczne jest szybkie działanie, ponieważ dotychczas nie istnieją szczegółowe przepisy, a 

wymogi badawcze albo nie istnieją, albo stosowane są niewłaściwe metody badawcze. 

 

 

Poprawka  76 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 c (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 23c 

 Przywileje państw członkowskich 

 1. Jeżeli państwo członkowskie na 

podstawie nowych informacji lub 

w efekcie przeprowadzenia oceny 

istniejących informacji, posiada 

uzasadnione podstawy, by uznać, że 

stosowanie żywności lub składnika 

żywności zgodnego z wymaganiami 

niniejszego rozporządzenia stanowi 

zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub 

środowiska naturalnego, wspomniane 

państwo członkowskie może okresowo 

ograniczyć lub zawiesić handel oraz 

wykorzystanie danej żywności lub 

składnika żywności na własnym 

terytorium. Natychmiast informuje o tym 

pozostałe państwa członkowskie i Komisję, 

przedstawiając uzasadnienie swojej 

decyzji. 

 2. Komisja, w ścisłej współpracy z EFSA, 

bezzwłocznie rozpatruje podstawy, 

o których mowa w ust. 1, i przyjmuje 

stosowne środki. Państwo członkowskie, 
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które podjęło decyzję określoną w ust. 1, 

może ją utrzymać do wejścia w życie tych 

środków. 

Uzasadnienie 

Przepis przejęty z obecnego rozporządzenia (nr 258/1997), ujęty także w stanowisku 

Parlamentu w drugim czytaniu w 2010 r. 

 

 

Poprawka  77 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 24 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Procedura wydawania zezwoleń w 

przypadku ochrony danych 

Procedura wydawania zezwoleń w 

przypadku ochrony danych 

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 

celów kolejnego wniosku w okresie pięciu 

lat od daty wydania zezwolenia oraz wpisu 

nowej żywności do unijnego wykazu. 

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 

celów kolejnego wniosku w okresie 

siedmiu lat od daty wydania zezwolenia 

dla nowej żywności. 

2. Ochronę danych przyznaje się, gdy 

spełnione są następujące warunki:  

2. 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; 

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 może 

przedstawić możliwy do zweryfikowania 

dowód, że jest właścicielem zastrzeżonych 

dowodów naukowych lub danych 

naukowych, oraz 

c) zezwolenie na nową żywność nie 

mogłoby zostać wydane, gdyby pierwotny 

c) zezwolenie na nową żywność nie 

mogłoby zostać wydane, gdyby pierwotny 
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wnioskodawca nie przedłożył 

zastrzeżonych dowodów naukowych lub 

danych naukowych. 

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. 

3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do 

zgłoszeń i wniosków dotyczących 

wprowadzania na rynek w Unii tradycyjnej 

żywności z państw trzecich. 

3. Ustępy 1 i 2 nie mają zastosowania do 

zgłoszeń i wniosków dotyczących 

wprowadzania na rynek w Unii tradycyjnej 

żywności z państw trzecich. 

 3a. Aby uniknąć powtarzania badań na 

kręgowcach zezwala się na odwołanie się 

kolejnego wnioskodawcy do badań na 

kręgowcach i innych badań, dzięki którym 

można uniknąć testów na zwierzętach. 

Właściciel danych może zażądać 

odpowiedniej rekompensaty za 

wykorzystanie danych. 

Poprawka  78 

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; 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.) 

Uzasadnienie 

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 
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Poprawka  79 

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 

zgodnie z art. 24, lub takich, w przypadku 

których upłynął okres ochrony na mocy 

tego artykułu. 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.) 

Uzasadnienie 

Realizacja określonego przez Radę celu, jakim jest zapewnienie jednoznaczności. 

 

 

Poprawka  80 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rozdział 6 – tytuł 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Kary i procedura komitetowa Kary i przepisy ogólne 

 

 

Poprawka  81 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 2 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. W przypadku odesłania do niniejszego 

ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia 

(UE) nr 182/2011. 

skreślony  

W przypadku gdy opinia komitetu ma być 

uzyskana w drodze procedury pisemnej, 

procedura ta kończy się bez osiągnięcia 

rezultatu gdy, przed upływem terminu na 

wydanie opinii, zdecyduje o tym 

przewodniczący komitetu lub wniesie o to 
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zwykła większość członków komitetu. 

 

Poprawka  82 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komitet przedstawia swoją opinię w ciągu 

sześciu miesięcy od przyjęcia wniosku, o 

którym mowa w art. 11 ust. 1 i art. 17 

ust.1. 

Uzasadnienie 

Proponowany termin nie pozwala na osiągnięcie celu powzięcia decyzji w rozsądnym czasie 

(18 miesięcy). Poprawka wprowadza termin wydania decyzji przez komitet. Tytułem 

porównania: w scentralizowanym systemie zezwoleń na produkty lecznicze uwagi wstępne 

przedstawia się na piśmie w ciągu 22 dni. 

 

 

Poprawka  83 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Wniosek dotyczący wprowadzania 

nowej żywności na rynek w Unii, 

przedłożony państwu członkowskiemu 

zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) 

nr 258/97, w sprawie którego nie zapadła 

ostateczna decyzja przed ...27, uważa się za 

wniosek złożony zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. 

1. Wniosek dotyczący wprowadzania 

nowej żywności na rynek w Unii, 

przedłożony państwu członkowskiemu 

zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) 

nr 258/97, w sprawie którego nie zapadła 

ostateczna decyzja przed ... 27, uważa się za 

wniosek złożony zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem. 

__________________ __________________ 

27 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

27 Publications Office: please insert date: 

12 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

 

 

Poprawka  84 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 
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Artykuł 29 – ustęp 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Komisja może – w drodze aktów 

wykonawczych – przyjąć środki 

przejściowe dotyczące stosowania ust. 1 i 

2. Te akty wykonawcze przyjmuje się 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 27 ust. 3. 

3. Komisja może – w drodze aktów 

delegowanych – przyjąć środki 

przejściowe dotyczące stosowania ust. 1 i 

2. Te akty delegowane przyjmuje się 

zgodnie z art. 26a. 

Uzasadnienie 

Zmiana w celu zachowania spójności. 

 

 

Poprawka  85 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 29 a 

 Do czasu wejścia w życie przepisów 

dotyczących produktów żywnościowych 

pochodzących ze zwierząt sklonowanych i 

ich potomstwa, takie produkty 

żywnościowe przy wprowadzaniu na rynek 

Unii są oznaczone następującą 

informacją dla konsumenta końcowego: 

„Produkt pochodzący ze zwierząt 

sklonowanych lub ich potomstwa”. W 

przypadku żywności opakowanej taka 

informacja powinna być przedstawiona w 

postaci etykiety. W innych przypadkach 

taka informacja na temat żywności jest 

przedstawiona w formie innego materiału 

towarzyszącego. 

Uzasadnienie 

W celu uniknięcia luki prawnej należy wprowadzić odpowiednie środki. 

 

 

Poprawka  86 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Artykuł 29b 

 Składanie sprawozdań 

 Najpóźniej ...* Komisja przedstawi 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie z wykonania niniejszego 

rozporządzenia, w którym znajdą się w 

szczególności informacje na temat wpływu 

nowej uproszczonej procedury na rynek 

tradycyjnej żywności z państw trzecich. 

 _____________ 

 *Dz.U.: proszę wstawić datę - pięć lat po 

dacie wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia. 

 

Poprawka  87 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 30 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 

dnia … r.28 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 

dnia … r.28 

__________________ __________________ 

28 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

28 Publications Office: please insert date: 

12 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

 

 

Poprawka  88 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Załącznik (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Załącznik 

 Unijny wykaz nowej żywności, na którą 

wydano zezwolenie, oraz wykaz 
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tradycyjnej żywności z państw trzecich 

wraz z warunkami stosowania 

Uzasadnienie 

Wstępny unijny wykaz nowej żywności, na którą wydano zezwolenie, oraz tradycyjnej 

żywności z państw trzecich należy załączyć do niniejszego rozporządzenia. Aktualizacja 

wykazu powinna następować w drodze aktów delegowanych. 

 

 

 


