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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE 

Kontekst 

 

Proponowane rozporządzenie UE jest drugą podejmowaną przez Komisję próbą reformy 

systemu dotyczącego nowej żywności w UE, który obowiązuje od 1997 r. Obowiązujące 

ramy regulacyjne są krytykowane za to, że uzyskanie zezwolenia na nową żywność jest 

szczególnie uciążliwe, długotrwałe i kosztowne. Więcej problemów mają z tym 

przedsiębiorstwa, których głównym rynkiem zbytu jest Europa, ponieważ proces uzyskania 

zezwolenia przed wprowadzeniem na rynek w innych krajach trzecich, takich jak Stany 

Zjednoczone i Kanada, jest szybszy. W związku z tym wiele unijnych przedsiębiorstw sektora 

spożywczego, zwłaszcza MŚP, nie chce podejmować prac nad nową żywnością lub nowymi 

składnikami żywności, które byłyby objęte zakresem rozporządzenia dotyczącego nowej 

żywności, ani nie chce wprowadzać na rynek takiej żywności i takich składników. 

 

Na szczeblu międzynarodowym państwa trzecie regularnie krytykują UE na forum Światowej 

Organizacji Handlu, uważają bowiem, że zezwolenia na nową żywność są barierą dla handlu i 

uniemożliwiają dostęp do rynku UE dla żywności, która ma długą historię bezpiecznego 

stosowania w kraju pochodzenia. 

 

Uwagi 

 

Oprócz ogólnego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, nowe 

rozporządzenie służy usprawnieniu i uproszczeniu procedury wydawania zezwoleń na nową 

żywność i ustanawia w tym celu unijny wykaz nowej żywności, w odniesieniu do której 

wydano zezwolenie na wprowadzenie na rynek. Należy z zadowoleniem przyjąć propozycje 

ograniczenia obciążenia administracyjnego zarówno państw członkowskich, jak i ich 

przedsiębiorstw, oraz skrócenia procesu wydawania zezwolenia i obniżenia jego kosztów, jak 

też zwiększenia konkurencyjności europejskiego przemysłu spożywczego, zwłaszcza MŚP, w 

tym poprzez zachęty do innowacji. 

 

Co więcej, wniosek wprowadza szybszą i bardziej proporcjonalną ocenę bezpieczeństwa 

tradycyjnej żywności z państw trzecich. Dzięki ułatwieniu dostępu do rynku te szczegółowe 

przepisy dotyczące żywności, która nie była wprowadzona na rynek w UE, ale ma długą 

historię bezpiecznego stosowania w krajach trzecich, mają za zadanie stworzyć bardziej 

zrównoważony system oraz sprzyjające warunki dla handlu, a tym samym odpowiadają na 

zgłaszane na forum WTO zarzuty dotyczące arbitralnych i nieuzasadnionych ograniczeń 

dostępu do rynku UE. 

 

Ponadto deklarowanym celem wniosku jest uściślenie definicji nowej żywności określonej w 

przedmiotowym rozporządzeniu, a tym samym zwiększenie pewności prawa. Jednak 

zgłaszane są obawy, że zwłaszcza zniesienie kategorii i rozszerzenie definicji może przynieść 

skutki przeciwne do zamierzonych i stworzyć luki prawne, które mogą negatywnie wpłynąć 

na bezpieczeństwo żywności. 

 

Sprawozdawczyni obawia się w szczególności o nową definicję i dokładne wymogi w 

zakresie powiadamiania ustanowione wobec tradycyjnej żywności z państw trzecich. Pojęcie 
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„historii bezpiecznego stosowania żywności” jest we wniosku raczej mało precyzyjnie 

zdefiniowane i będzie trzeba w związku z tym opracować jasne wytyczne i normy dotyczące 

gromadzenia danych i dowodów, które muszą przedstawiać wnioskodawcy. Jest to warunek 

zapewniający skuteczność nowego scentralizowanego systemu i umożliwiający uniknięcie 

ryzyka w postaci częstego zgłaszania przez państwa członkowskie nieuzasadnionych 

zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Wymogi te muszą ponadto być zgodne z 

międzynarodowymi zobowiązaniami UE, tak aby nie nakładać na podmioty z państw trzecich 

nieuzasadnionych ograniczeń. 

 

Sprawozdawczyni wie o tym, że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności prowadzi 

obecnie prace nad aktualizacją obowiązujących od 1997 r. wytycznych dotyczących aspektów 

naukowych i informacji, które muszą zostać załączone do wniosku o zezwolenie na 

wprowadzenie na rynek nowej żywności i nowych składników żywności, oraz opracowania 

wstępnych sprawozdań oceniających na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97. Ogólnie rzecz 

biorąc, nowy scentralizowany system będzie wymagał większego nakładu pracy ze strony 

EFSA, na co – co oczywiste – trzeba będzie przeznaczyć odpowiednie zasoby.  

 

Zdaniem sprawozdawczyni oprócz wspomnianych powyżej wskazówek konieczne jest 

udostępnienie na czas podmiotom z państw trzecich zamierzającym wprowadzić na rynek UE 

tradycyjną żywność pomocy technicznej w wystarczającym zakresie. 

 

Ponadto sprawozdawczyni uważa, że należy odpowiednio monitorować wdrażanie i skutki 

nowych przepisów, zwłaszcza w odniesieniu do nowej uproszczonej procedury dotyczącej 

tradycyjnej żywności z państw trzecich. Wyniki tego monitorowania należy przedstawić 

Parlamentowi Europejskiemu pięć lat po wejściu w życie nowego rozporządzenia. 

 

Powyżej przedstawiono niektóre uwagi, które sprawozdawczyni Komisji Handlu 

Międzynarodowego uwzględniła w przedkładanych propozycjach. Jeśli chodzi o konkretne 

poprawki, propozycje będą się skupiać na przepisach dotyczących tradycyjnych towarów z 

państw trzecich i niezbędnego przekazania uprawnień w tym zakresie. 

  

POPRAWKI 

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 

Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 

przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek: 

 

 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 2 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) W ramach realizacji polityki 

żywnościowej Unii należy zapewnić 

wysoki poziom ochrony zdrowia człowieka 

i interesów konsumentów oraz efektywne 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego, przy 

jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości. 

(2) W ramach realizacji polityki 

żywnościowej Unii należy zapewnić 

wysoki poziom ochrony zdrowia 

człowieka, ochrony środowiska i interesów 

konsumentów oraz efektywne 

funkcjonowanie rynku wewnętrznego, przy 

jednoczesnym zapewnieniu przejrzystości 

oraz pobudzaniu innowacji i kreatywności 

w MŚP z branży rolno-spożywczej. 

Zastosowanie powinna mieć zasada 

ostrożności zdefiniowana w 

rozporządzeniu (WE) nr 178/2002. 

 

Poprawka  2 

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 wprowadzić rozróżnienie 

między tradycyjną żywnością z państw 

trzecich a nową żywnością. 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, zgodnie z 

wytycznymi naukowymi i technicznymi, 

które wyda Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). 

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. 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 21 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(21) Jeżeli chodzi o ewentualne 

wykorzystanie nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych, EFSA uznał w 

opinii z dnia 6 kwietnia 2011 r.21 w 

sprawie wskazówek dotyczących oceny 

ryzyka stosowania nanonauki i 

nanotechnologii w łańcuchu 

żywnościowym i paszowym, że w 

odniesieniu do aspektów 

nanotoksykokinetycznych i 

toksykologicznych wytworzonych 

nanomateriałów dostępne są ograniczone 

informacje, a dotychczasowe metody 

badania toksyczności być może muszą 

zostać zmodyfikowane. Aby lepiej oceniać 

bezpieczeństwo nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych, Komisja 

opracowuje metody badań uwzględniające 

cechy szczególne wytworzonych 

nanomateriałów. 

(21) Jeżeli chodzi o ewentualne 

wykorzystanie nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych, EFSA uznał w 

opinii z dnia 6 kwietnia 2011 r.21 w 

sprawie wskazówek dotyczących oceny 

ryzyka stosowania nanonauki i 

nanotechnologii w łańcuchu 

żywnościowym i paszowym, że w 

odniesieniu do aspektów 

nanotoksykokinetycznych i 

toksykologicznych wytworzonych 

nanomateriałów dostępne są ograniczone 

informacje, a dotychczasowe metody 

badania toksyczności być może muszą 

zostać zmodyfikowane. Aby lepiej oceniać 

bezpieczeństwo nanomateriałów do 

zastosowań spożywczych, jednocześnie 

pamiętając o zasadzie ostrożności, 
Komisja opracowuje metody badań 

uwzględniające cechy szczególne 

wytworzonych nanomateriałów. 

__________________ __________________ 

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

 

 

Poprawka  4 

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 

(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 
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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. 

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 

mających postać wytworzonych 

nanomateriałów objętych zakresem tego 

rozporządzenia. 

 

 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 26 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(26) Państwa członkowskie powinny 

ustanowić reguły dotyczące kar 

stosowanych w przypadku naruszenia 

przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 

stosować niezbędne środki, aby zapewnić 

ich wykonanie. Sankcje te powinny być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

(26) Państwa członkowskie powinny 

ustanowić reguły dotyczące kar 

stosowanych w przypadku naruszenia 

przepisów niniejszego rozporządzenia oraz 

stosować niezbędne środki, aby zapewnić 

ich wykonanie. Sankcje te powinny być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 

oraz powinny przyczyniać się do 
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zagwarantowania równych warunków 

konkurencji. 

 

 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) „tradycyjna żywność z państw trzecich” 

oznacza nową żywność, inną niż nowa 

żywność, o której mowa w lit. a) ppkt (i)–

(iii), która została uzyskana w ramach 

produkcji podstawowej i z którą wiąże się 

historia bezpiecznego stosowania żywności 

w państwie trzecim;  

b) „tradycyjna żywność z państw trzecich” 

oznacza nową żywność, inną niż nowa 

żywność, o której mowa w lit. a) ppkt (i)–

(iii), która została uzyskana w ramach 

produkcji podstawowej oraz z 

przetworzonych produktów pochodnych, 

zgodnie z definicją zawartą w 

rozporządzeniu (WE) nr 178/2002, i z 

którą wiąże się historia bezpiecznego 

stosowania żywności w państwie trzecim;  

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) „historia bezpiecznego stosowania 

żywności w państwie trzecim” oznacza, że 

bezpieczeństwo danej żywności zostało 

potwierdzone na podstawie danych 

dotyczących składu oraz na podstawie 

doświadczeń związanych z ciągłym 

stosowaniem tej żywności przez co 

najmniej 25 lat w zwyczajowej diecie 

przez dużą część ludności państwa 

trzeciego przed zgłoszeniem, o którym 

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 część ludności państwa 

trzeciego przed zgłoszeniem, o którym 

mowa w art. 13; 
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Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych dotyczących definicji 

pojęcia „znacznej części ludności państwa 

trzeciego” zgodnie z art. 27a. 

 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera d 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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, lub MŚP, które to państwo, strona 

lub MŚP złożyło(-a) do Komisji wniosek 

zgodnie z art. 9 lub 15 bądź zgłoszenie 

zgodnie z art. 13; 

 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – tytuł 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Uprawnienia wykonawcze dotyczące 

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

a) 

Przekazanie uprawnień 
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Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit pierwszy 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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. 

Komisja jest uprawniona do przyjęcia 

aktów delegowanych dotyczących decyzji, 

czy dana żywność wchodzi w zakres 

definicji nowej żywności określonej w art. 

2 ust. 2 lit. a) niniejszego rozporządzenia, 

oraz dotyczących zezwolenia na 

tradycyjną żywność z państw trzecich i 

aktualizacji unijnego wykazu, o którym 

mowa w art. 17, zgodnie z art. 27a. 

Uzasadnienie 

Zdaniem sprawozdawczyni w celu uzupełnienia lub zmiany rozporządzenia w tym zakresie 

należy stosować system aktów delegowanych. Jeśli powyższa poprawka zostanie przyjęta, 

należy wprowadzić motyw dotyczący przekazania uprawnień.  

 

Poprawka  12 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 3 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie 

z procedurą sprawdzającą, o której mowa 

w art. 27 ust. 3. 

skreślony 

 

 

Poprawka  13 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 1 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Komisja ustanawia i aktualizuje unijny 

wykaz nowej żywności, w odniesieniu do 

1. Komisja ustanawia, aktualizuje i 

publikuje unijny wykaz nowej żywności, 
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której wydano zezwolenie na 

wprowadzenie na rynek w Unii zgodnie z 

art. 6, 7 i 8 (zwany dalej „unijnym 

wykazem”). 

w odniesieniu do której wydano 

zezwolenie na wprowadzenie na rynek w 

Unii zgodnie z art. 6, 7 i 8 (zwany dalej 

„unijnym wykazem”), który widnieje w 

załączniku do niniejszego rozporządzenia. 

Unijny wykaz zawiera tradycyjną żywność 

z państw trzecich. 

 

 

Poprawka  14 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) możliwe jest zapewnienie 

identyfikowalności materiałów użytych do 

produkcji tej żywności. 

 

 

Poprawka  15 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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; 

c) dodatkowe szczególne wymogi 

dotyczące etykietowania, które mają na 

celu zapewnienie identyfikowalności tej 

żywności i poinformowanie konsumenta 

końcowego o wszelkich szczególnych 

cechach lub właściwościach żywności, 

takich jak skład, pochodzenie, 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; 

Uzasadnienie 

Etykietowanie nowej żywności musi umożliwić konsumentowi końcowemu określenie 
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pochodzenia produktu. 

 

 

Poprawka  16 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) państwo pochodzenia; c) jej państwo pochodzenia i państwa 

pochodzenia materiałów użytych do 

produkcji tej żywności; 

 

Poprawka  17 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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 

europejskimi wytycznymi kontrolowanymi 

przez Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności (EFSA); 

 

Poprawka  18 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 2 – litera e 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) w stosownych przypadkach, warunki 

stosowania i szczególne wymagania 

dotyczące etykietowania, które nie 

wprowadzają konsumenta w błąd. 

e) warunki stosowania i szczególne 

wymagania dotyczące etykietowania, które 

nie wprowadzają konsumenta w błąd. 
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Poprawka  19 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy 

 

 

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 

akt delegowany 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: 

Uzasadnienie 

Zdaniem sprawozdawczyni w celu uzupełnienia rozporządzenia w tym zakresie należy 

stosować system aktów delegowanych. Jeśli powyższa poprawka zostanie przyjęta, należy 

wprowadzić motyw dotyczący przekazania uprawnień. 

 

Poprawka  20 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit drugi 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Ten akt wykonawczy przyjmuje się 

zgodnie z procedurą sprawdzającą, o 

której mowa w art. 27 ust. 3. 

skreślony 

 

 

Poprawka  21 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – litera a 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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, 

na podstawie wytycznych EFSA;  

Uzasadnienie 

Oprócz zaktualizowania istniejących wytycznych naukowych EFSA powinna opracować 

wytyczne i narzędzia techniczne, które mają pomóc podmiotom działającym na rynku 

spożywczym w państwach trzecich w składaniu wniosków lub zgłoszeń. 

 

 

Poprawka  22 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 22 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

 

 

Poprawka  23 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 – ustęp 2 – wprowadzenie 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Podmioty działające na rynku 

spożywczym niezwłocznie informują 

Komisję o: 

2. Podmioty działające na rynku 

spożywczym oraz organy sanitarne 

państw członkowskich niezwłocznie 

informują Komisję o: 

 

 

Poprawka  24 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 26 – ustęp 1 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Państwa członkowskie ustanawiają 

przepisy dotyczące kar stosowanych w 

przypadku naruszenia przepisów 

niniejszego rozporządzenia oraz 

wprowadzają środki niezbędne do 

zapewnienia, by przepisy te były 

stosowane. Ustanowione kary powinny być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. 

Państwa członkowskie Komisję 

powiadamiają o tych przepisach Komisję 

najpóźniej do dnia ... r.26 oraz niezwłocznie 

powiadamiają ją o wszystkich 

późniejszych zmianach tych przepisów. 

Państwa członkowskie ustanawiają 

przepisy dotyczące kar stosowanych w 

przypadku naruszenia przepisów 

niniejszego rozporządzenia oraz 

wprowadzają środki niezbędne do 

zapewnienia, by przepisy te były 

stosowane. Ustanowione kary powinny być 

skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 

oraz powinny gwarantować równe 

warunki konkurencji. Państwa 

członkowskie powiadamiają o tych 

przepisach Komisję najpóźniej do dnia ... 

r.26 oraz niezwłocznie powiadamiają ją o 

wszystkich późniejszych zmianach tych 

przepisów. 

__________________ __________________ 

Publications Office: please insert date: 24 

months after the date of entry into force of 

this Regulation. 

26 Publications Office: please insert date: 

24 months after the date of entry into force 

of this Regulation. 

 

Poprawka  25 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 27 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Wykonywanie przekazanych uprawnień 

 1. Powierzenie Komisji uprawnień do 

przyjęcia aktów delegowanych podlega 

warunkom określonym w niniejszym 

artykule. 

 2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 3 i 

art. 17, powierza się Komisji na okres 5 lat 

od dnia ...*. Komisja sporządza 

sprawozdanie dotyczące przekazania 

uprawnień nie później niż dziewięć 

miesięcy przed końcem okresu 5 lat. 

Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłużone na takie same 
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okresy, chyba że Parlament Europejski 

lub Rada sprzeciwią się takiemu 

przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 

przed końcem każdego okresu. 

 3. Przekazanie uprawnień, o którym 

mowa w art. 3 i art. 17, może zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub przez Radę. 

Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie 

określonych w niej uprawnień. Decyzja o 

odwołaniu staje się skuteczna od 

następnego dnia po jej opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

lub w określonym w tej decyzji 

późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 

ważność jakichkolwiek już 

obowiązujących aktów delegowanych. 

 4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 

delegowanego Komisja przekazuje go 

równocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. 

 5. Akt delegowany przyjęty na 

podstawie art. 3 i art. 17 wchodzi w życie 

tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski 

albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w 

terminie dwóch miesięcy od przekazania 

tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i 

Radzie lub kiedy przed upływem tego 

terminu zarówno Parlament Europejski, 

jak i Rada poinformowały Komisję, że nie 

wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża 

się o dwa miesiące z inicjatywy 

Parlamentu Europejskiego lub Rady. 

 _____________ 

 *Dz.U.: Proszę wstawić datę wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

Uzasadnienie 

Sprawozdawczyni uważa, że uprawnienia przyznane Komisji należy ograniczyć w czasie. 

Takie ograniczenie przyczynia się do wzmocnienia kontroli parlamentarnej, ponieważ 

zobowiązuje Komisję do sporządzenia sprawozdania w sprawie przekazania uprawnień nie 

później niż dziewięć miesięcy przed końcem ustalonego okresu. Z drugiej strony automatyczne 

przedłużenie przekazania uprawnień na identyczny okres pozwala uniknąć nadmiernego 

obciążenia prawodawców i ułatwia stosowanie rozporządzenia. 
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Poprawka  26 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 29 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Składanie sprawozdań 

 Pięć lat od daty rozpoczęcia stosowania 

niniejszego rozporządzenia Komisja złoży 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 

sprawozdanie z jego wykonania, w którym 

znajdą się w szczególności informacje na 

temat wpływu nowej uproszczonej 

procedury na rynek nowej żywności i 

tradycyjnej żywności z państw trzecich. 

Sprawozdanie to podawane jest do 

wiadomości publicznej. 
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