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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Celem wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
nowej żywności i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr XXX/XXXX [jednolita procedura] 
jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, ochrony zdrowia ludzi oraz zagwarantowanie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego żywności. Wydawanie zezwoleń na nową żywność i 
nowe składniki żywności oraz ich stosowanie jest ujednolicone na obszarze Unii Europejskiej 
od 1997 r., kiedy to przyjęto rozporządzenie (WE) nr 258/97. Rozporządzenie to ustanawia 
ogólne zasady wydawania zezwoleń na nową żywność i nowe składniki żywności. Nowy 
wniosek dotyczący rozporządzenia ma na celu optymalizację obowiązujących zasad 
wydawania zezwoleń, nadzoru, etykietowania i stosowania nowej żywności oraz 
sformułowanie jaśniejszej definicji nowej żywności.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej popiera wniosek, proponując jednak następujące 
udoskonalenia:

 Sprawozdawczyni sugeruje, by rozważając wydanie zezwolenia na nową żywność, 
uwzględniano aspekty etyczne, i proponuje, aby w odpowiednich przypadkach w sprawie 
zagadnień etycznych dotyczących nauki i nowych technologii konsultowano się z Grupą 
ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach.

 Ponadto sprawozdawczyni chce zapewnić przyjęcie środków wykonawczych, zanim
rozporządzenie wejdzie w życie. Obniży to niepewność dla prowadzących działalność 
gospodarczą i zmniejszy ryzyko nieporozumień co do zasad, których przedsiębiorstwa 
powinny przestrzegać. Jeżeli środki wykonawcze nie zostaną przyjęte, nadal pojawiać się 
będą problemy interpretacyjne i możliwe różnice administracyjne między państwami 
członkowskimi, co wywrze negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Sprawozdawczyni proponuje dodatkowo, aby rozporządzenie zaczęto stosować po 12, a 
nie po 6 miesiącach od daty publikacji. Umożliwi to przyjęcie środków wykonawczych 
przez rozpoczęciem stosowania rozporządzenia.

 Sprawozdawczyni chce, by we wniosku wyraźniej rozgraniczono żywność i produkty 
lecznicze. Doprecyzowanie różnicy między nową żywnością a produktem leczniczym 
ułatwi przemysłowi spożywczemu interpretację zasad i zmniejszy niepewność co do tego, 
które zasady należy stosować w poszczególnych dziedzinach.

 W przypadku żywności tradycyjnej z krajów trzecich wymóg stosowania „przez co 
najmniej jedno pokolenie” uściślono na „20 lat”, gdyż określenie „jedno pokolenie” to 
pojęcie zbyt płynne z prawnego punktu widzenia.

 Stosowanie żywności we Wspólnocie ocenia się niezależnie od daty przystąpienia 
poszczególnych państw członkowskich do UE, co ma pomóc wyjaśnić zwłaszcza sytuację 
nowych państw członkowskich.

 Do celów rozporządzenia dodano wspieranie innowacji w branży spożywczej i ułatwianie 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, co przyniesie korzyść przedsiębiorcom z tego 
sektora.
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 W kilku miejscach wzmocniono ochronę konsumentów, na przykład poprzez wyraźny 
zakaz wprowadzania do obrotu żywności niefigurującej na wykazie wspólnotowym.

 Sprawozdanie zwiększa przejrzystość informacji podawanych do publicznej wiadomości, 
wyraźnie ustanawiając obowiązek udostępniania ich w Internecie.

 Pewność prawa dla przedsiębiorców, którzy inwestują duże kwoty w przygotowanie 
wprowadzenia do obrotu nowej bądź tradycyjnej żywności, zwiększono w ten sposób, że 
w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń w czasie procesu wydawania zezwolenia mają być oni 
powiadamiani bez zbędnej zwłoki, przy użyciu środków mogących stanowić dowód.

 Rozszerzono i doprecyzowano spoczywający na Komisji obowiązek udzielania wsparcia 
technicznego wnioskodawcom, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, 
obejmującego możliwość złożenia jednolitego wniosku drogą elektroniczną.

 Dokładniej określono wymóg monitorowania nowej żywności na rynku po jej 
zatwierdzeniu, stanowiąc, że Komisja ma obowiązek ustanowić odpowiedni i ściśle 
ograniczony okres monitorowania, aby usunąć niepewność prawa wynikającą z braku 
ograniczenia w czasie, która miałaby wpływ na pozycję przedsiębiorców w 
konkurencyjnym środowisku.

 Sprawozdanie określa sposób współistnienia ochrony danych i systemu poufności 
(niepublikowania) tychże danych zgodnie z art. 12 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na 
stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących 
do żywności. Równoczesny bieg okresu ochrony danych i okresu ochrony poufności 
powinna regulować zasada proporcjonalności, która zwiększy m.in. zakres 
upowszechniania wiedzy naukowej i przejrzystość informacji dla konsumentów (np. dla 
alergików itp.).

 Dokładniej określono nałożony na państwa członkowskie wymóg powiadamiania o karach 
obowiązujących w prawie krajowym w terminie 12 miesięcy od opublikowania 
rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE, a także spoczywający na Komisji 
obowiązek przedłożenia sprawozdania z wykonania rozporządzenia już przed końcem 
2013 r. (dla zapewnienia ciągłości), aby Parlament Europejski ukonstytuowany po 
wyborach w czerwcu 2009 r. mógł ocenić skuteczność rozporządzenia.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wspólnotowe przepisy dotyczące 
nowej żywności ustanowiono 
rozporządzeniem (WE) nr 258/97 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
stycznia 1997 r. dotyczącym nowej 
żywności i nowych składników żywności 
oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1852/2001 z dnia 20 września 2001 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady 
udostępniania opinii publicznej niektórych 
informacji oraz ochrony informacji 
przekazywanych na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
258/97. Dla celów przejrzystości 
rozporządzenie (WE) nr 258/97 należy 
uchylić i zastąpić niniejszym 
rozporządzeniem. Niniejsze 
rozporządzenie powinno objąć środki 
regulowane dotychczas rozporządzeniem 
(WE) nr 1852/2001.

(3) Wspólnotowe przepisy dotyczące 
nowej żywności ustanowiono 
rozporządzeniem (WE) nr 258/97 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 
stycznia 1997 r. dotyczącym nowej 
żywności i nowych składników żywności 
oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
1852/2001 z dnia 20 września 2001 r. 
ustanawiającym szczegółowe zasady 
udostępniania opinii publicznej niektórych 
informacji oraz ochrony informacji 
przekazywanych na mocy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
258/97. Dla celów przejrzystości 
rozporządzenie (WE) nr 258/97 oraz 
rozporządzenie (WE) nr 1852/2001 należy 
uchylić. Rozporządzenie (WE) nr 258/97
należy zastąpić niniejszym 
rozporządzeniem. Zalecenie 97/618/WE 
Komisji z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie
aspektów naukowych i przedkładania 
informacji niezbędnych przy wnioskach o 
zezwolenie i wprowadzenie do obrotu 
nowej żywności i składników żywności 
oraz sporządzania sprawozdań z wstępnej 
oceny zgodnie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady1

powinny zastąpić zmienione wskazówki 
dostosowane do nowej żywności.
Wnioskodawcy powinni jednak nadal 
stosować zalecenie 97/618 (WE) do czasu 
zastąpienia go zmienionymi 
wskazówkami.
__________
1 Dz.U. L 253 z 16.9.1997, s. 1. 

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzenia nr 1852/2001 (WE) dotyczące procedury oceny pokrywają się z 
przepisami dotyczącymi ujednoliconego wydawania zezwoleń w proponowanym tekście 
rozporządzenia, tak więc rozporządzenie Komisji nr 1852/2001 (WE) nie będzie już 
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potrzebne. Projekt nowego rozporządzenia przewiduje publikację nowych wskazówek 
pomocnych dla wnioskodawców. Obecne wskazówki powinny pozostawać w mocy do czasu 
zastąpienia ich zmienionymi wskazówkami.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Aby zapewnić ciągłość w odniesieniu 
do 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 wykorzystywana 
we Wspólnocie do spożycia przez ludzi 
przed wejściem w życie rozporządzenia 
(WE) 258/97, a mianowicie przed 15 maja 
1997 r.

(4) Aby zapewnić ciągłość w odniesieniu 
do 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 wykorzystywana 
we Wspólnocie do spożycia przez ludzi 
przed wejściem w życie rozporządzenia 
(WE) 258/97, a mianowicie przed 15 maja 
1997 r. Wykorzystywanie we Wspólnocie 
oznacza stosowanie w państwach 
członkowskich niezależnie od daty ich 
przystąpienia do Unii Europejskiej. 

Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśni zakres wpływu rozporządzenia na rynek wewnętrzny, zwiększając tym 
samym pewność prawa dla zainteresowanych podmiotów, zwłaszcza z państw członkowskich 
w Europie środkowej i wschodniej.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Żywność pochodząca z klonowanych 
zwierząt i ich potomstwa powinna jednak 
zostać wyłączona z zakresu stosowania 
niniejszego rozporządzenia. Powinna być 
ona regulowana odrębnymi przepisami, 
przyjętymi w drodze procedury 
współdecyzji, a nie jednolitej procedury. 
Komisja powinna przedstawić odpowiedni 
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wniosek legislacyjny przed wejściem w 
życie niniejszego rozporządzenia. Do 
czasu wejścia w życie rozporządzenia 
dotyczącego klonowanych zwierząt 
powinno obowiązywać moratorium na 
wprowadzanie do obrotu żywności 
pochodzącej z klonowanych zwierząt i ich 
potomstwa.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Przepisy dyrektywy 2001/83/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi1 powinny mieć zastosowanie w 
przypadku, kiedy przy uwzględnieniu 
wszystkich jego cech charakterystycznych 
produkt może być objęty definicją 
„produktu leczniczego” oraz definicją 
produktu regulowanego innym 
prawodawstwem wspólnotowym. W 
związku z tym dane państwo członkowskie 
po ustaleniu w oparciu o dyrektywę 
2001/83/WE, że dana substancja jest 
produktem leczniczym, może ograniczyć 
wprowadzenie takiego produktu do obrotu 
zgodnie z prawem wspólnotowym.
__________
1 Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67. 

Uzasadnienie

Według definicji żywności określonej w rozporządzeniu 178/2002 produkt leczniczy nie może 
być zaliczany do żywności. Ponieważ uznawanie produktu za leczniczy zgodnie z dyrektywą 
2001/83 nie jest w pełni ujednolicone we wszystkich państwach członkowskich, istnieją pewne 
różnice w tym zakresie. Ma to również wpływ na ujednolicanie kwestii dotyczących żywności.
W związku z nową żywnością powstaje wiele przypadków wątpliwych. Proponowany punkt 
preambuły wprowadza większą przejrzystość dla branży i dla konsumentów, jeśli chodzi o 
funkcjonowanie rynku w odniesieniu do przypadków wątpliwych.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Stwierdzenie, czy dana żywność była 
w znacznym stopniu wykorzystywana we 
Wspólnocie do spożycia przez ludzi przed 
dniem 15 maja 1997 r., powinno opierać 
się na informacjach dostępnych w 
państwach członkowskich. W przypadku 
gdy Komisja nie dysponuje danymi na 
temat spożycia przez ludzi przed 15 maja 
1997 r., należy wprowadzić prostą i 
przejrzystą procedurę gromadzenia takich 
informacji, z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych 
podmiotów.

(13) Stwierdzenie, czy dana żywność była 
w znacznym stopniu wykorzystywana we 
Wspólnocie do spożycia przez ludzi przed 
dniem 15 maja 1997 r., powinno opierać 
się na informacjach dostępnych w 
państwach członkowskich. W przypadku 
gdy Komisja nie dysponuje danymi na 
temat spożycia przez ludzi przed 15 maja 
1997 r., należy wprowadzić procedurę 
gromadzenia takich informacji, z udziałem 
państw członkowskich i zainteresowanych 
podmiotów. Procedura ta powinna być 
prosta i przejrzysta, powinna pozwalać na 
uniknięcie nieuzasadnionych zakłóceń 
rynku i powinna zostać przyjęta nie 
później niż sześć miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

W procedurze gromadzenia informacji może pojawić się kwestia produktów, które ostatecznie 
nie zostały uznane za nową żywność. W procesie przejrzystego gromadzenia danych 
nieprawidłowe wnioski dotyczące statusu nowej żywności nie powinny negatywnie wpływać 
na konkurencyjność tych produktów. Procedura Komisji powinna zatem zwracać szczególną 
uwagę na tego typu problemy i unikać wszelkich nieuzasadnionych zakłóceń na rynku.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Konieczne jest zastosowanie 
zharmonizowanej scentralizowanej 
procedury oceny bezpieczeństwa i 
wydawania zezwoleń, która jest skuteczna, 
ograniczona w czasie i przejrzysta. W celu 

(15) Konieczne jest zastosowanie 
zharmonizowanej scentralizowanej 
procedury oceny bezpieczeństwa i 
wydawania zezwoleń, która jest skuteczna, 
ograniczona w czasie i przejrzysta. W celu 
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dalszej harmonizacji różnych procedur 
wydawania zezwoleń na żywność, ocenę 
bezpieczeństwa nowej żywności i 
umieszczanie jej we wspólnotowym 
wykazie należy przeprowadzać zgodnie z 
procedurą ustanowioną w rozporządzeniu 
(WE) nr [...] Parlamentu Europejskiego i 
Rady z [data] ustanawiającym jednolitą 
procedurę wydawania zezwoleń na 
stosowanie dodatków do żywności, 
enzymów spożywczych i środków 
aromatyzujących do żywności.

dalszej harmonizacji różnych procedur 
wydawania zezwoleń na żywność ocenę 
bezpieczeństwa nowej żywności i 
umieszczanie jej we wspólnotowym 
wykazie należy przeprowadzać zgodnie z 
procedurą ustanowioną w rozporządzeniu 
(WE) nr [...] Parlamentu Europejskiego i 
Rady z [data] ustanawiającym jednolitą 
procedurę wydawania zezwoleń na 
stosowanie dodatków do żywności, 
enzymów spożywczych i środków 
aromatyzujących do żywności. Przy 
zatwierdzaniu nowej żywności należy 
wziąć również pod uwagę inne czynniki 
istotne dla rozpatrywanej sprawy, w tym 
czynniki natury etycznej.

Uzasadnienie

Sprawą zasadniczą jest, by w procesie zatwierdzania nowej żywności (w tym również nowej 
żywności uzyskanej dzięki nanotechnologiom lub klonowaniu) uwzględniano wszelkie czynniki 
istotne dla podjęcia ostatecznej decyzji, w tym zagadnienia etyczne.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W szczególnych okolicznościach, 
mając na względzie stymulowanie badań i 
rozwoju w przemyśle rolno-spożywczym, a 
przez to również innowacji, 
nowoopracowane dowody naukowe i 
poufne dane przedłożone na poparcie 
wniosku o umieszczenie nowej żywności 
we wspólnotowym wykazie nie powinny 
przez ograniczony okres czasu być 
wykorzystywane na korzyść innego 
wnioskodawcy bez zgody pierwszego 
wnioskodawcy. Ochrona danych 
naukowych dostarczonych przez danego 
wnioskodawcę nie powinna uniemożliwiać 
innym wnioskodawcom starań o włączenie 
do wspólnotowego wykazu nowej 
żywności na podstawie ich własnych 

(20) W szczególnych okolicznościach, 
mając na względzie stymulowanie badań i 
rozwoju w przemyśle rolno-spożywczym, a 
przez to również innowacji, właściwe jest 
zapewnienie ochrony inwestycji 
dokonanych przez innowatorów podczas 
gromadzenia informacji i danych na 
poparcie wniosku składanego zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem. Nowo 
opracowane dowody naukowe i poufne 
dane przedłożone na poparcie wniosku o 
umieszczenie nowej żywności we 
wspólnotowym wykazie nie powinny przez 
ograniczony okres czasu być
wykorzystywane na korzyść innego 
wnioskodawcy bez zgody pierwszego 
wnioskodawcy. Ochrona danych 
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danych naukowych. naukowych dostarczonych przez danego 
wnioskodawcę nie powinna uniemożliwiać 
innym wnioskodawcom starań o włączenie 
do wspólnotowego wykazu nowej 
żywności na podstawie ich własnych 
danych naukowych.

Uzasadnienie

Sformułowanie punktu 20 preambuły należy dostosować do sformułowania punktu 31 
preambuły rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Nowa żywność podlega ogólnym 
wymogom w zakresie etykietowania 
ustanowionym w dyrektywie 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
marca 2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w 
zakresie etykietowania, prezentacji i 
reklamy środków spożywczych. W 
niektórych przypadkach niezbędne może 
okazać się zamieszczenie dodatkowych 
informacji z zakresu etykietowania, 
zwłaszcza jeśli chodzi o opis żywności, jej 
źródło lub warunki stosowania. Dlatego 
włączenie nowej żywności do 
wspólnotowego wykazu może nakładać 
szczególne warunki dotyczące stosowania 
lub obowiązki w zakresie etykietowania.

(21) Nowa żywność podlega ogólnym 
wymogom w zakresie etykietowania 
ustanowionym w dyrektywie 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
marca 2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w 
zakresie etykietowania, prezentacji i 
reklamy środków spożywczych. W 
niektórych przypadkach niezbędne może 
okazać się zamieszczenie dodatkowych 
informacji z zakresu etykietowania, 
zwłaszcza jeśli chodzi o opis żywności, jej 
źródło lub warunki stosowania, co może 
obejmować informacje związane z 
kwestiami etycznymi. Dlatego włączenie 
nowej żywności do wspólnotowego 
wykazu może nakładać szczególne 
warunki dotyczące stosowania lub 
obowiązki w zakresie etykietowania.

Uzasadnienie

Sprawą zasadniczą jest, by także etykietowanie nowej żywności (w tym również nowej 
żywności uzyskanej dzięki nanotechnologiom lub klonowaniu) w uzasadnionych przypadkach 
uwzględniało zagadnienia etyczne, gdyż konsumenci potrzebują przejrzystych danych, aby 
móc świadomie dokonać wyboru i zakupu.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności harmonizuje przepisy państw 
członkowskich odnoszące się do 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
Oświadczenia dotyczące nowej żywności 
powinny być zatem dokonywane 
wyłącznie zgodnie z tym rozporządzeniem.

(22) Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych dotyczących 
żywności harmonizuje przepisy państw 
członkowskich odnoszące się do 
oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.
Oświadczenia dotyczące nowej żywności 
powinny być zatem dokonywane 
wyłącznie zgodnie z tym rozporządzeniem.
Jeżeli wnioskodawca zamierza dołączyć 
do nowej żywności oświadczenie 
zdrowotne zatwierdzone zgodnie z art. 17 
lub art. 18 tego rozporządzenia, a wnioski 
w sprawie nowej żywności i oświadczenia 
zdrowotnego złożone zostają jednocześnie 
i oba zawierają wniosek o ochronę 
poufnych danych, wówczas – na życzenie 
wnioskodawcy – okresy ochrony danych 
powinny rozpoczynać się jednocześnie i 
biec rownolegle.

Uzasadnienie

Powiązane wnioski o wydanie zezwolenia na nową żywność i odnoszące się do niej 
oświadczenie zdrowotne, oba oparte na poufnych danych, mogłyby być rozpatrywane w 
różnym czasie. W związku z tym mogłaby upłynąć znaczna część okresu ochrony danych 
określonego w jednym zezwoleniu, zanim rozpocząłby się okres ochrony danych dotyczący 
drugiego wniosku. Należy przewidzieć możliwość stosowania identycznych okresów ochrony 
danych w powiązanych wnioskach, jeżeli życzy sobie tego wnioskodawca.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W stosownych przypadkach można 
konsultować się z Europejską Grupą Etyki 

(24) W uzasadnionych przypadkach 
powinno się konsultować z Europejską 
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w Nauce i Nowych Technologiach 
ustanowioną decyzją Komisji z dnia 16 
grudnia 1997 r., celem zasięgnięcia opinii 
w sprawie zagadnień etycznych 
dotyczących wprowadzania do obrotu 
nowej żywności.

Grupą ds. Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach ustanowioną decyzją 
Komisji z dnia 16 grudnia 1997 r. celem 
zasięgnięcia opinii w sprawie zagadnień 
etycznych dotyczących wprowadzania do 
obrotu nowej żywności.

Uzasadnienie

W przypadku uzasadnionych kwestii ogólnych (np. w przypadku wykorzystania 
nanotechnologii lub technik klonowania) właściwe wydaje się wprowadzenie obowiązku 
konsultowania zagadnień etycznych z Europejską Grupą ds. Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Nowa żywność wprowadzona do 
obrotu we Wspólnocie na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 258/97 nadal 
powinna być wprowadzana do obrotu.
Nowa żywność, która uzyskała zezwolenie 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
258/97, powinna zostać włączona do 
wspólnotowego wykazu nowej żywności 
ustanowionego w niniejszym 
rozporządzeniu. Ponadto wnioski złożone 
na mocy rozporządzenia (WE) nr 258/97, 
w odniesieniu do których ostateczna 
decyzja nie została podjęta przed datą 
stosowania niniejszego rozporządzenia,
należy uważać za wnioski złożone na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

(25) Nowa żywność wprowadzona do 
obrotu we Wspólnocie na mocy 
rozporządzenia (WE) nr 258/97 nadal 
powinna być wprowadzana do obrotu.
Nowa żywność, która uzyskała zezwolenie 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
258/97, powinna zostać włączona do 
wspólnotowego wykazu nowej żywności 
ustanowionego w niniejszym 
rozporządzeniu. Ponadto jeżeli 
sprawozdanie dotyczące wstępnej oceny 
przewidziane w art. 6 pkt 3 rozporządzenia 
(WE) nr 258/97 nie zostało jeszcze 
przekazane Komisji oraz we wszystkich 
przypadkach, gdy na podstawie art. 6 pkt 3 
lub pkt 4 tego rozporządzenia wymagana 
jest dodatkowa ocena przed datą 
stosowania niniejszego rozporządzenia,
wnioski złożone na mocy rozporządzenia 
(WE) nr 258/97 należy uważać za wnioski 
złożone na mocy niniejszego 
rozporządzenia. W przypadku 
konieczności wydania opinii Urząd i 
państwa członkowskie powinny wziąć pod 
uwagę wynik wstępnej oceny. Pozostałe 



AD\746151PL.doc 13/32 PE407.801v02-00

PL

wnioski złożone na podstawie art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 258/97 przed 
terminem stosowania niniejszego 
rozporządzenia rozpatruje się na 
podstawie przepisów rozporządzenia (WE) 
nr 258/97.

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję może być niekorzystny dla wniosków, w przypadku których 
wstępna ocena została już przekazana Komisji, ponieważ istnieje możliwość zatwierdzenia 
takiego wniosku bez przekazania go do oceny EFSA, jeśli nie zostaną wniesione zastrzeżenia.
Wnioski, w przypadku których wstępna ocena została już przekazana Komisji, powinny być 
rozpatrywane zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 258/97.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zharmonizowane reguły wprowadzania do 
obrotu we Wspólnocie nowej żywności w 
celu zapewnienia wysokiego poziomu 
zdrowia ludzi i ochrony konsumentów,
przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zharmonizowane reguły wprowadzania do 
obrotu we Wspólnocie nowej żywności w 
celu zapewnienia wysokiego poziomu 
zdrowia ludzi i ochrony konsumentów, 
jednocześnie zapewniając sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego i 
stymulując innowacje w odpowiednich 
branżach przemysłu.

Uzasadnienie

Cel ten powinien być wyraźnie zawarty w treści aktu jako istotny cel polityki Wspólnoty i 
jedno z założeń, o których mowa w punktach preambuły.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykul 3 – ustęp 2 – litera a – punkt i – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie żywności wyłącznie jako 
suplement żywnościowy lub w 

Stosowanie żywności wyłącznie jako 
suplement żywnościowy lub w 
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suplementach żywnościowych nie 
wystarcza do wykazania, czy była ona w 
znacznym stopniu wykorzystywana we 
Wspólnocie do spożycia przez ludzi przed 
dniem 15 maja 1997 r. Jeżeli jednak daną 
żywność stosowano przed tą datą 
wyłącznie jako suplement żywnościowy 
lub w suplementach żywnościowych, 
można wprowadzać ją do obrotu również 
po tej dacie dla takiego samego 
zastosowania, bez klasyfikowania jej jako 
nową żywność. Dalsze kryteria oceny, czy 
dana żywność była w znacznym stopniu 
wykorzystywana we Wspólnocie do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r., mające na celu wprowadzenie 
zmian do innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia, między innymi 
poprzez jego uzupełnienie, mogą być
przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14 ust. 3.

suplementach żywnościowych nie 
wystarcza do wykazania, czy była ona w 
znacznym stopniu wykorzystywana we 
Wspólnocie do spożycia przez ludzi przed 
dniem 15 maja 1997 r. Jeżeli jednak daną 
żywność stosowano przed tą datą 
wyłącznie jako suplement żywnościowy 
lub w suplementach żywnościowych, 
można wprowadzać ją do obrotu również 
po tej dacie dla takiego samego 
zastosowania, bez klasyfikowania jej jako 
nową żywność. Przed datą rozpoczęcia 
stosowania niniejszego rozporządzenia
dalsze kryteria oceny, czy dana żywność 
była w znacznym stopniu wykorzystywana 
we Wspólnocie do spożycia przez ludzi 
przed dniem 15 maja 1997 r., mające na 
celu wprowadzenie zmian do innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
jego uzupełnienie, są przyjmowane 
zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć pewność prawa dla przedsiębiorców działających w tym sektorze oraz 
ujednolicenie rynku wewnętrznego (do tej pory państwa członkowskie stosowały ten system na 
bardzo zróżnicowane sposoby), Komisja Europejska będzie miała obowiązek przedstawić na 
piśmie kryteria, na podstawie których oceniane będzie, czy dana żywność była w znacznym 
stopniu wykorzystywana we Wspólnocie do spożycia przez ludzi.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) „tradycyjna żywność z krajów trzecich” 
oznacza nową żywność, która ma historię 
swojego stosowania w kraju trzecim, 
świadczącą o tym, że dana żywność była i 
nadal jest częścią normalnej diety 
stosowanej przez co najmniej jedno 
pokolenie znacznej części ludności kraju;

(b) „tradycyjna żywność z krajów trzecich” 
oznacza nową żywność, która ma historię 
swojego stosowania w kraju trzecim, 
świadczącą o tym, że dana żywność była 
częścią normalnej diety stosowanej przez 
okres co najmniej dwudziestu lat przez 
znaczną część ludności kraju;
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Uzasadnienie

„Jedno pokolenie” to pojęcie niejasne z prawnego punktu widzenia. Zastąpienie go okresem 
20 lat wyraźnie zwiększy pewność prawa dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, a przy 
tym okres ten jest wystarczająco długi, by pozwolić na zdobycie pewnego doświadczenia w 
zakresie stosowania danej żywności, w tym również uzyskać wyniki badań naukowych, i móc 
zdecydować, czy tradycyjna żywność z kraju trzeciego może być wprowadzana do obrotu we 
Wspólnocie.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja może zbierać informacje od 
państw członkowskich i/lub podmiotów 
działających na rynku spożywczym w celu 
ustalenia, w jakim stopniu dana żywność 
była wykorzystywana we Wspólnocie do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r.

1. Komisja zbiera informacje od państw
członkowskich i/lub podmiotów 
działających na rynku spożywczym w celu 
ustalenia, w jakim stopniu dana żywność 
była wykorzystywana we Wspólnocie do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 5a
Zakaz wprowadzania do obrotu nowej 

żywności niespełniającej wymogów
Nowa żywność nie jest wprowadzona do 
obrotu, jeśli jej wykorzystywanie jest 
niezgodne z przepisami niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Zakaz ten powinien zniechęcić nieuczciwych przedsiębiorców i zwiększyć ochronę 
konsumentów.
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Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 6 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) na podstawie dostępnych dowodów 
naukowych, nie zagraża zdrowiu 
konsumentów w normalnych warunkach 
spożycia;

(a) w świetle dostępnych dowodów 
naukowych nie zagraża zdrowiu 
konsumentów;

Uzasadnienie

Nowa żywność nie powinna w żadnych warunkach stanowić zagrożenia dla zdrowia 
konsumentów. Dodatkowy warunek dotyczących normalnego spożycia jest zbyteczny, 
powodowałby tylko problemy interpretacyjne w praktyce i zmniejszał przewidywalność 
orzecznictwa dla przedsiębiorców z branży. Nowe sformułowanie oznacza również dodatkowe 
zwiększenie ochrony konsumentów.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) nie wprowadza konsumenta w błąd 
poprzez swoją postać lub przeznaczenie;

(b) nie wprowadza konsumenta w błąd;

Uzasadnienie

Definicje zawarte w pierwotnym rozporządzeniu nr 258/97 są jaśniejsze i bardziej 
jednoznaczne, powinny więc zostać zachowane.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 6 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) nie różni się od innej żywności, którą 
ma zastąpić, w stopniu powodującym, że 
jej normalne spożycie byłoby niekorzystne 
ze względów odżywczych dla konsumenta.

Nie dotyczy wersji polskiej.
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Uzasadnienie

Definicje zawarte w pierwotnym rozporządzeniu nr 258/97 są jaśniejsze i bardziej 
jednoznaczne, powinny więc zostać zachowane.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowa żywność nie może zostać objęta 
wykazem wspólnotowym w przypadku, gdy 
brak jest danych naukowych dotyczących 
jej wpływu na zdrowie.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 6 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowa żywność może zostać objęta 
wykazem wspólnotowym jedynie wówczas, 
gdy właściwy organ przedłożył opinię 
stwierdzającą, że żywność ta nie jest 
szkodliwa dla zdrowia.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wspólnotowy wykaz jest uaktualniany 
zgodnie z procedurą ustanowioną w 
rozporządzeniu (WE) nr [jednolita
procedura].

1. Wspólnotowy wykaz jest uaktualniany 
zgodnie z procedurą ustanowioną w 
rozporządzeniu (WE) nr [jednolita 
procedura], a Komisja publikuje go na 
przeznaczonej do tego celu stronie 
swojego portalu internetowego.
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Uzasadnienie

Podobnie jak wykaz żywności z krajów trzecich, również wspólnotowy wykaz nowej żywności 
powinien być dostępny w Internecie.

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od art. 7 akapit 
trzeci rozporządzenia (WE) nr [jednolita 
procedura], decyzja o aktualizacji 
wspólnotowego wykazu o nową żywność, 
inną niż tradycyjna żywność z krajów 
trzecich, jest podejmowana zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa w 
art. 14 ust. 2, w przypadkach, w których 
nowoopracowane dowody naukowe i 
poufne dane są chronione zgodnie z art. 
12.

skreślony

W przypadkach, o których mowa w 
akapicie pierwszym, wpis dotyczący nowej 
żywności we wspólnotowym wykazie 
zawiera, oprócz informacji określonych w 
ust. 2, co następuje:
(a) datę umieszczenia wpisu dotyczącego 
nowej żywności we wspólnotowym 
wykazie;
(b) wskazanie, że podstawę wpisu 
stanowią nowoopracowane dowody 
naukowe i/lub poufne dane naukowe 
chronione zgodnie z art. 12;
(c) nazwę i adres wnioskodawcy.

Uzasadnienie

Lepiej będzie ustalić te kwestie kompleksowo w art. 12, gdzie przeniesiono powyższy ustęp w 
zmienionej postaci.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Przed upływem okresu, o którym mowa 
w art. 12, wspólnotowy wykaz zostaje 
uaktualniony w celu wprowadzenia zmian 
do innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3, 
ustanowioną w rozporządzeniu (WE) nr 
[jednolita procedura], w takim zakresie, że 
szczególne informacje określone w ust. 3 
akapit drugi niniejszego artykułu nie są 
już wprowadzane, pod warunkiem że 
żywność dopuszczona do obrotu nadal 
spełnia warunki ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu.

skreślony

Uzasadnienie

Lepiej będzie ustalić te kwestie kompleksowo w art. 12, gdzie przeniesiono powyższy ustęp w 
zmienionej postaci.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do powiadomienia należy dołączyć 
udokumentowane dane świadczące o 
historii bezpiecznego stosowania danej 
żywności w kraju trzecim.

Do powiadomienia należy dołączyć 
udokumentowane dane świadczące o 
historii bezpiecznego stosowania danej 
żywności w dowolnym kraju trzecim.

Uzasadnienie

Z powodu braku danych statystycznych ważną rzeczą jest uwzględnienie danych 
przedstawiających historię wykorzystania bezpiecznej żywności pochodzących z dowolnego 
kraju trzeciego.

Poprawka 26
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W takim przypadku taka żywność nie 
zostaje wprowadzona do obrotu we 
Wspólnocie, a zastosowanie mają art. 5–7.
Powiadomienie określone w ust. 1 uważa 
się za wniosek, o którym mowa art. 3 ust. 1 
rozporządzenia XX/XXX [jednolita 
procedura].

W takim przypadku taka żywność nie 
zostaje wprowadzona do obrotu we 
Wspólnocie, a zastosowanie mają art. 5–7.
Powiadomienie określone w ust. 1 uważa 
się za wniosek, o którym mowa art. 3 ust. 1 
rozporządzenia XX/XXX [jednolita 
procedura]. Wnioskodawca ma również 
prawo do wycofania powiadomienia.

Uzasadnienie

W porównaniu z dowodami wymaganymi do przedstawienia historii bezpiecznego użycia do 
celów powiadomienia w myśl art. 8 dane wymagane przy wniosku byłyby znacznie 
obszerniejsze. W związku z tym rzeczą właściwą jest umożliwienie wnioskodawcy wycofania 
się z procedury zamiast automatycznego przekształcania zawiadomienia w pełny wniosek.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja odpowiednio informuje 
zainteresowany podmiot działający na 
rynku spożywczym w terminie pięciu 
miesięcy od daty powiadomienia 
przewidzianego w ust. 1.

Komisja odpowiednio, bez zbędnej zwłoki i 
przy użyciu środków mogących stanowić 
dowód, informuje zainteresowany podmiot 
działający na rynku spożywczym w 
terminie maksimum pięciu miesięcy od 
daty powiadomienia przewidzianego w ust. 
1.

Uzasadnienie

Aby zwiększyć pewność prawa, Komisja bez zbędnej zwłoki i przy użyciu mogących stanowić 
dowód powiadamia wnioskodawców (podmioty działające na rynku spożywczym) o 
zgłoszonych zastrzeżeniach do powiadomienia.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 8 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Szczegółowe zasady wykonania 
przepisów tego artykułu, mające na celu 
wprowadzenie zmian do innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia, 
między innymi poprzez jego uzupełnienie, 
mogą być przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.

6. Przed datą rozpoczęcia stosowania art. 
8 szczegółowe zasady wykonania 
przepisów tego artykułu, mające na celu 
wprowadzenie zmian do innych niż istotne 
elementów niniejszego rozporządzenia, 
między innymi poprzez jego uzupełnienie, 
są przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14 ust. 3.

Uzasadnienie

W celu zwiększenia pewności prawa dla przedsiębiorców działających w tym sektorze 
Komisja Europejska będzie miała obowiązek wydać dokładne kryteria, na podstawie których 
będzie oceniane, czy tradycyjna żywność z kraju trzeciego może być wprowadzana do obrotu 
na rynku wewnętrznym Wspólnoty.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, w stosownych przypadkach, w 
ścisłej współpracy z Urzędem, udostępnia 
wskazówki i narzędzia techniczne w celu 
pomocy podmiotom działającym na rynku 
spożywczym, w szczególności małym i 
średnim przedsiębiorstwom, w 
przygotowaniu i przedstawieniu wniosków 
na mocy niniejszego rozporządzenia.

Komisja w ścisłej współpracy z Urzędem 
aktywnie współpracuje z podmiotami 
działającymi na rynku spożywczym, 
zwłaszcza z małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, przy
przygotowywaniu i składaniu wniosków i 
powiadomień zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, a także dostarcza im 
maksymalne wsparcie i narzędzia 
techniczne, w tym daje im możliwość 
wysłania jednolitego wniosku 
elektronicznego.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować wsparcie techniczne i narzędzia dla przedsiębiorców oraz zobowiązać 
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Komisję Europejską do ich aktywnego zapewniania. Konkretnym przykładem może być 
jednolity wniosek elektroniczny lub inne elementy elektroniczne powszechnie stosowane w 
administracji różnych państw członkowskich UE.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 10 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy dokonywaniu oceny bezpieczeństwa 
nowej żywności Urząd będzie:

W stosowanych przypadkach przy 
dokonywaniu oceny bezpieczeństwa nowej 
żywności Urząd, w szczególności:

Uzasadnienie

Prawne i formalne uściślenie zakresu stosowania artykułu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 10 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w stosownych przypadkach
porównywać, czy dany środek spożywczy 
jest równie bezpieczny jak obecny już na 
rynku wspólnotowym środek spożywczy 
porównywalnej kategorii lub jak środek 
spożywczy, który ma zostać zastąpiony 
przez nową żywność;

(a) stwierdza, czy dany środek spożywczy 
jest równie bezpieczny, jak obecny już na 
rynku wspólnotowym środek spożywczy 
porównywalnej kategorii lub jak środek 
spożywczy, który ma zostać zastąpiony 
przez nową żywność;

Uzasadnienie

Należy uściślić i w bardziej normatywny sposób ustanowić obowiązek badania 
bezpieczeństwa nowej żywności również w odniesieniu do podobnych kategorii żywności.
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Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze względów bezpieczeństwa żywności 
i na podstawie opinii Urzędu Komisja 
może wprowadzić wymóg dotyczący 
monitorowania po wprowadzeniu do 
obrotu. Podmioty działające na rynku 
spożywczym, które wprowadzają żywność 
do obrotu we Wspólnocie, są 
odpowiedzialne za spełnienie wymogów 
obowiązujących po wprowadzeniu do 
obrotu, określonych w treści wpisu 
dotyczącego danej żywności we 
wspólnotowym wykazie nowej żywności.

1. Ze względów bezpieczeństwa żywności 
i na podstawie opinii Urzędu Komisja 
może wprowadzić wymóg dotyczący 
monitorowania po wprowadzeniu do 
obrotu przez odpowiedni ograniczony 
okres. Odpowiedni ograniczony okres 
monitorowania żywności na rynku można 
w uzasadnionych przypadkach przedłużyć 
tylko jednokrotnie o kolejny odpowiedni 
ograniczony okres. Podmioty działające na 
rynku spożywczym, które wprowadzają 
żywność do obrotu we Wspólnocie, są 
odpowiedzialne za spełnienie wymogów 
obowiązujących po wprowadzeniu do 
obrotu, określonych w treści wpisu 
dotyczącego danej żywności we 
wspólnotowym wykazie nowej żywności.

Uzasadnienie

Ingerencja w swobodne funkcjonowanie rynku, jakim jest monitorowanie nowej żywności po 
wprowadzeniu do obrotu, musi być traktowana jako wyjątek i w związku z tym musi być 
proporcjonalnie i ściśle ograniczona w czasie, aby brak ograniczenia czasowego nie stawiał 
przedsiębiorcy w sytuacji niepewności prawa w odniesieniu do jego produktu.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 11 a (nowy) (w rozdziale II)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Europejska Grupa ds. Etyki w Nauce i 

Nowych Technologiach
W stosownych przypadkach w kwestiach 
natury etycznej dotyczących nauki i 
nowych technologii mających duże 
znaczenie etyczne Komisja, z inicjatywy 
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własnej lub na wniosek państwa 
członkowskiego, może konsultować się z 
Europejską Grupą ds. Etyki w Nauce i 
Nowych Technologiach w celu uzyskania 
opinii w sprawie zagadnień etycznych.
Komisja publicznie udostępnia tę opinię, 
również poprzez opublikowanie jej na 
przeznaczonej do tego celu stronie na jej 
portalu internetowym.

Uzasadnienie

W uzasadnionych przypadkach (np. wykorzystania nanotechnologii lub technik klonowania) 
właściwe wydaje się wprowadzenie obowiązku konsultowania kwestii etycznych z Europejską 
Grupą ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach. Procedurę konsultacji może wszcząć sama 
Komisja Europejska lub państwo członkowskie. Z przyczyn związanych z przejrzystością i z 
myślą o zaangażowaniu specjalistów i zainteresowanych niespecjalistów opinie będą 
obowiązkowo publikowane w Internecie.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na prośbę wnioskodawcy, popartą 
właściwymi i dającymi się zweryfikować 
informacjami zawartymi w dokumentacji 
dotyczącej wniosku, nowoopracowane
dowody naukowe i poufne dane naukowe 
przedłożone na poparcie wniosków nie 
mogą bez zgody wnioskodawcy zostać 
wykorzystane na rzecz innego wniosku 
przez okres pięciu lat od daty włączenia 
danej nowej żywności do wspólnotowego 
wykazu.

1. Na prośbę wnioskodawcy, popartą 
właściwymi i dającymi się zweryfikować 
informacjami zawartymi w dokumentacji 
dotyczącej wniosku, nowo opracowane
dowody naukowe i poufne dane naukowe 
przedłożone na poparcie wniosków nie 
mogą bez zgody wnioskodawcy zostać 
wykorzystane na rzecz innego wniosku 
przez okres pięciu lat od daty włączenia 
danej nowej żywności do wspólnotowego 
wykazu. Jeżeli nowe dowody i poufne 
dane naukowe chronione zgodnie z 
niniejszym artykułem podlegają również 
zasadom poufności zgodnie z art. 12 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr .../… z 
dnia ... [ustanawiającego jednolitą 
procedurę wydawania zezwoleń na 
stosowanie dodatków do żywności, 
enzymów spożywczych i środków 
aromatyzujących do żywności]1, Komisja 
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dostosowuje okres zachowania poufności 
odpowiednio do pięcioletniego okresu 
ochrony informacji.

__________________
1 Dz.U. L ...

Uzasadnienie

Sprawozdanie określa sposób współistnienia ochrony danych i systemu poufności 
(niepublikowania) tychże danych zgodnie z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do 
żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących do żywności. Równoczesny bieg 
okresu ochrony danych i okresu ochrony poufności powinna regulować zasada 
proporcjonalności, która zwiększy m.in. zakres upowszechniania wiedzy naukowej i 
przejrzystość informacji dla konsumentów (np. dla alergików itp.).

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W drodze odstępstwa od art. 7 ust. 4 
rozporządzenia (WE) nr …/… [jednolita 
procedura] decyzja o aktualizacji 
wspólnotowego wykazu poprzez dopisanie 
nowej żywności innej niż tradycyjna 
żywność z krajów trzecich jest 
podejmowana zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 14 ust. 
2, w przypadkach, gdy nowo opracowane 
dowody naukowe i poufne dane są 
chronione zgodnie z niniejszym 
artykułem. W takich przypadkach 
zezwolenia udziela się na okres wskazany 
w ustępie pierwszym.

(Niniejszą poprawkę stanowi dawny art. 7 ust. 3 akapit pierwszy).

Uzasadnienie

Bardziej szczegółowe sformułowanie przepisów zawartych pierwotnie w art. 7.
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Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W przypadkach, o których mowa w 
ustępie pierwszym a, wpis w wykazie 
wspólnotowym dotyczący nowej żywności 
podaje oprócz informacji określonych w 
art. 7 ust. 2:
(a) datę umieszczenia wpisu dotyczącego 
nowej żywności we wspólnotowym 
wykazie;
(b) wskazanie, że podstawę wpisu 
stanowią nowo opracowane dowody 
naukowe i/lub poufne dane naukowe 
chronione zgodnie niniejszym artykułem;
(c) nazwę i adres wnioskodawcy;
(d) informację, że wprowadzenie nowej 
żywności do obrotu jest zastrzeżone dla 
wnioskodawcy, o którym mowa w lit. c), 
chyba że kolejny wnioskodawca uzyska 
zezwolenie na tę żywność bez 
odwoływania się do poufnych danych, o 
których mowa w lit. b).

(Niniejszą poprawkę, za wyjątkiem litery d), stanowi dawny art. 7 ust 3 akapit drugi).

Uzasadnienie

Bardziej szczegółowe sformułowanie przepisów zawartych pierwotnie w art. 7. Dokładniej 
określono zwłaszcza informacje, które muszą być zamieszczone dodatkowo w wykazie 
wspólnotowym.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Przed upływem okresu, o którym 
mowa w ust. 1, wykaz wspólnotowy zostaje 
uaktualniony w taki sposób, że szczególne 
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informacje określone w ust. 3 nie są już 
wprowadzane, pod warunkiem, że 
żywność dopuszczona do obrotu nadal 
spełnia warunki ustanowione w 
niniejszym rozporządzeniu.
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.

Uzasadnienie

Bardziej szczegółowe sformułowanie przepisów zawartych pierwotnie w art. 7.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Ujednolicona ochrona danych

Niezależnie od udzielenia zezwolenia na 
nową żywność zgodnie z art. 7 i 14 
rozporządzenia (WE) nr .../… [jednolita 
procedura] lub zezwolenia na 
umieszczenie oświadczenia zdrowotnego 
zgodnie z art. 17, 18 i 25 rozporządzenia 
(WE) nr 1924/2006 dane dotyczące 
zezwolenia i publikacji zezwolenia w 
Dzienniku Urzędowym są identyczne, a 
okresy ochrony danych powinny biec 
równolegle, jeżeli celem ich jest 
otrzymanie zezwolenia na nową żywność i 
na umieszczenie oświadczenia 
zdrowotnego dotyczącego tej żywności 
oraz jeżeli przepisy obu rozporządzeń 
gwarantują ochronę danych i wystąpi o 
nią wnioskodawca.

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do punktu 22 preambuły.
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Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w sprawie kar obowiązujących w 
przypadkach naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie niezbędne działania dla 
zapewnienia ich stosowania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do dnia […] i bezzwłocznie 
informują Komisję o wszelkich 
późniejszych zmianach, mających wpływ 
na te przepisy.

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w sprawie kar obowiązujących w 
przypadkach naruszenia przepisów 
niniejszego rozporządzenia i podejmują 
wszelkie niezbędne działania dla 
zapewnienia ich stosowania. Przewidziane 
kary muszą być skuteczne, proporcjonalne 
i odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję w 
terminie dwunastu miesięcy i 
bezzwłocznie informują Komisję o 
wszelkich późniejszych zmianach, 
mających wpływ na te przepisy.

Uzasadnienie

Ustanowienie dokładnego terminu (12 miesięcy), w którym państwa członkowskie mają 
obowiązek powiadomić o przepisach dotyczących kar za naruszenie rozporządzenia, 
podniesie pewność prawa. Ponadto zmiana ta jest spójna z przyznaniem Komisji Europejskiej
(w innych nowelizowanych artykułach) dłuższego czasu na przyjęcie dokładnych przepisów 
wykonawczych.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej dnia [1 stycznia 2015 r.], na 
podstawie zebranych doświadczeń Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z wykonania 
niniejszego rozporządzenia, a w 
szczególności art. 8, wraz z odpowiednimi 
wnioskami w stosownych przypadkach.
Sprawozdanie i wnioski udostępnia się 
publicznie.

Najpóźniej dnia 31 grudnia 2013 r. na 
podstawie zebranych doświadczeń Komisja 
przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z wykonania 
niniejszego rozporządzenia, a w 
szczególności art. 8 i 12, wraz z 
odpowiednimi wnioskami w stosownych 
przypadkach. Sprawozdanie i wnioski 
udostępnia się publicznie.
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Uzasadnienie

Z punktu widzenia ciągłości lepiej będzie, by Parlament Europejski zajął się sprawozdaniem z 
wykonania rozporządzenia już w nadchodzącej kadencji. Również ze względu na 
wprowadzenie nowego systemu ochrony danych zgodnie z art. 12 właściwe wydaje się, by 
Komisja Europejska w sprawozdaniu z wykonania zajęła się również wdrażaniem 
rozporządzenia w państwach członkowskich.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej sześć miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia [data] 
Komisja ustanawia wspólnotowy wykaz 
poprzez wpisanie do niego nowej 
żywności, która uzyskała zezwolenie 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
258/97, uwzględniając również wszystkie 
obowiązujące warunki wydawania 
zezwoleń w stosownych przypadkach.

Najpóźniej sześć miesięcy od daty wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia [data] 
Komisja ustanawia wspólnotowy wykaz 
poprzez wpisanie do niego nowej 
żywności, która uzyskała zezwolenie 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
258/97 i wchodzi w zakres stosowania 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 
2 i art. 3, w stosownych przypadkach 
uwzględniając również warunki wszystkich 
obowiązujących zezwoleń.

Uzasadnienie

Patrz: poprawka do art. 16.

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każdy wniosek o wprowadzenie do 
obrotu nowej żywności, przedłożony 
państwu członkowskiemu zgodnie z art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, w 
odniesieniu do którego nie została podjęta 
ostateczna decyzja przed datą stosowania 
niniejszego rozporządzenia, uważa się za 
wniosek złożony zgodnie z niniejszym 

1. Jeżeli sprawozdanie dotyczące wstępnej 
oceny, o którym mowa w art. 6 pkt 3 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, nie 
zostało przekazane Komisji do dnia ...+, 
każdy wniosek o wprowadzenie do obrotu 
nowej żywności, przedłożony państwu 
członkowskiemu zgodnie z art. 4 tego
rozporządzenia, uważa się za wniosek 
złożony zgodnie z niniejszym 
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rozporządzeniem. rozporządzeniem. Pozostałe wnioski 
złożone zgodnie z art. 3 pkt 4 oraz art. 4 i 
5 rozporządzenia (WE) 258/97 przed 
dniem ...+ są rozpatrywane zgodnie z 
przepisami tego rozporządzenia.
___________
+ data rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję może być niekorzystny dla wniosków, w przypadku których 
wstępna ocena została już przekazana Komisji, ponieważ istnieje możliwość zatwierdzenia 
takiego wniosku bez przekazania go do oceny EFSA, jeśli nie zostaną wniesione zastrzeżenia.
Wnioski, w przypadku których wstępna ocena została już przekazana Komisji, powinny być 
rozpatrywane zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 258/97.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie właściwe środki przejściowe 
dotyczące stosowania ust. 1, mające na 
celu wprowadzenie zmian do innych niż 
istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia, między innymi poprzez 
jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.

skreślony

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję może być niekorzystny dla wniosków, w przypadku których 
wstępna ocena została już przekazana Komisji, ponieważ istnieje możliwość zatwierdzenia 
takiego wniosku bez przekazania go do oceny EFSA, jeśli nie zostaną wniesione zastrzeżenia.
Wnioski, w przypadku których wstępna ocena została już przekazana Komisji, powinny być 
rozpatrywane zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu (WE) nr 258/97.
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Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosuje się je po upływie sześciu miesięcy 
od daty opublikowania niniejszego 
rozporządzenia [data].

Stosuje się je po upływie dwunastu
miesięcy od daty opublikowania 
niniejszego rozporządzenia [data].

Uzasadnienie

Przesunięcie rozpoczęcia stosowania rozporządzenia z 6 do 12 miesięcy od opublikowania 
jest niezbędne, by Komisja Europejska mogła przyjąć dokładne przepisy wykonawcze do 
poszczególnych artykułów, a także by dać państwom członkowskim i przedsiębiorcom z 
branży odpowiednio dużo czasu na lepsze przygotowanie się.
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