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Poprawka 43
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Swobodny przepływ bezpiecznej i 
zdrowej żywności jest ważnym aspektem 
rynku wewnętrznego i przyczynia się 
znacząco do ochrony zdrowia i dobrego 
samopoczucia obywateli oraz do realizacji 
ich interesów socjalnych i gospodarczych.
Różnice między krajowymi przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi dotyczącymi oceny 
bezpieczeństwa i wydawania zezwoleń na 
stosowanie nowej żywności mogą 
utrudniać jej swobodny przepływ, 
stwarzając tym samym warunki nierównej 
konkurencji.

(1) Swobodny przepływ bezpiecznej i 
zdrowej żywności jest ważnym aspektem 
rynku wewnętrznego i przyczynia się 
znacząco do ochrony zdrowia i dobrego 
samopoczucia obywateli oraz do realizacji 
ich interesów socjalnych i gospodarczych. 
Różnice między krajowymi przepisami 
ustawowymi, wykonawczymi i 
administracyjnymi dotyczącymi oceny 
bezpieczeństwa i wydawania zezwoleń na 
stosowanie nowej żywności mogą 
utrudniać jej swobodny przepływ, 
potencjalnie stwarzając tym samym 
warunki nierównej konkurencji.

Or. en

Uzasadnienie

Różnice między krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi mogą utrudniać 
swobodny handel, lecz nie jest to automatycznie związane z warunkami nierównej 
konkurencji. 

Poprawka 44
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Realizując polityki Wspólnoty, należy 
zapewnić wysoki poziom ochrony życia i 
zdrowia ludzi.

(2) Realizując polityki Wspólnoty, należy 
zapewnić wysoki poziom ochrony życia i 
zdrowia ludzi, a także wysoki poziom 
dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska 
naturalnego.. Zawsze stosować należy 
zasadę ostrożności.
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Or. en

Poprawka 45
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Artykuł 13 traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej wyjaśnia, że przy 
formułowaniu i wykonywaniu strategii 
politycznych Unia i państwa członkowskie 
w pełni uwzględniają wymagania w 
zakresie dobrostanu zwierząt jako istot 
zdolnych do odczuwania.

Or. en

Poprawka 46
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Parlament Europejski w rezolucji z 
dnia 3 września 2008 r. w sprawie 
klonowania zwierząt w celu produkcji 
żywności wzywa Komisję do przedłożenia 
wniosków zakazujących w celu produkcji 
żywności: (i) klonowania zwierząt, (ii) 
hodowli klonowanych zwierząt lub ich 
potomstwa, (iii) wprowadzania na rynek 
produktów mięsnych lub mlecznych 
pochodzących z klonowanych zwierząt lub 
ich potomstwa oraz (iv) importu 
klonowanych zwierząt, ich potomstwa i 
nasienia, importu zarodków klonowanych 
zwierząt lub ich potomstwa oraz importu 
produktów mięsnych lub mlecznych 
pochodzących z klonowanych zwierząt lub 
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ich potomstwa;

Or. en

Poprawka 47
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Komitet Naukowy ds. Pojawiających 
się i Nowo Rozpoznanych Zagrożeń dla 
Zdrowia (SCENIHR) przyjął opinię w 
dniach 28-29 września 2005 r., w której 
stwierdził, że istnieją „poważne luki w 
wiedzy koniecznej do oceny ryzyka. Braki 
te dotyczą charakterystyki nanocząsteczek, 
wykrywania i pomiaru nanocząsteczek, 
reakcji na dawkę, los i utrzymywanie się 
nanocząsteczek w organizmie ludzkim i 
środowisku oraz wszelkich aspektów 
toksykologii i toksykologii środowiskowej 
związanych z nanocząsteczkami”; ponadto 
zwraca uwagę na konkluzję SCENIHR, 
zgodnie z którą „istniejące metody 
toksykologiczne i ekotoksykologiczne 
mogą nie wystarczyć do rozpatrzenia 
wszystkich kwestii pojawiających się w 
związku z nanocząsteczkami”;

Or. en

Poprawka 48
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Wspólnotowe przepisy dotyczące 
nowej żywności ustanowiono 

(3) Wspólnotowe przepisy dotyczące 
nowej żywności ustanowiono 
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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 
258/975. Dla celów przejrzystości 
rozporządzenie (WE) nr 258/97 należy 
uchylić i zastąpić niniejszym 
rozporządzeniem.

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 
185212001/2001 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 
258/975. Dla celów przejrzystości 
rozporządzenie (WE) nr 258/97 oraz 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1852/2001 należy uchylić. Rozporządzenie 
(WE) nr 258/97 należy zastąpić niniejszym 
rozporządzeniem. Rozporządzenie 
97/618/WE powinno zostać zastąpione 
zaktualizowanymi wskazówkami 
odnoszącymi się do nowej żywności, lecz 
rozporządzenie 97/618/WE pozostaje 
dostępne do wykorzystania przez 
wnioskodawców do chwili zastąpienia go 
zaktualizowanymi wskazówkami.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1852/2001 odnoszące się do procedury oceny 
ustanowionej na mocy proponowanego rozporządzenia zostały objęte proponowanym 
wspólnym tekstem proceduralnym, w związku z tym rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 1852/2001 nie jest już niezbędne.  Projekt nowego rozporządzenia przewiduje publikację 
nowego zalecenia wspierającego wnioskodawców. Poprzednie wskazówki powinny 
obowiązywać do chwili zastąpienia ich wskazówkami zaktualizowanymi.

Poprawka 49
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obowiązująca definicja nowej (5) Obowiązująca definicja nowej 
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żywności powinna zostać ulepszona i 
uaktualniona, zastępując istniejące obecnie 
kategorie przez zamieszczenie odniesienia 
do ogólnej definicji żywności zawartej w 
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołującym Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności.

żywności powinna zostać ulepszona i 
uaktualniona, zastępując istniejące obecnie 
kategorie przez zamieszczenie odniesienia 
do ogólnej definicji żywności zawartej w 
rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne 
zasady i wymagania prawa 
żywnościowego, powołującym Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności oraz wyjaśnienie 
kryteriów dotyczących nowości.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uczynienia prawodawstwa jaśniejszym powinno się wytłumaczyć kryteria dotyczące 
nowości żywności w samym tekście lub w punktach preambuły. 

Poprawka 50
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Żywność o niedawno lub celowo 
zmienionej pierwotnej strukturze 
molekularnej, żywność składająca się lub 
wyizolowana z mikroorganizmów, 
grzybów lub alg, nowe odmiany 
mikroorganizmów o nieznanej historii 
bezpiecznego wykorzystania oraz 
koncentraty substancji, które w sposób 
naturalny występują w roślinach, 
uznawana jest za nową na mocy definicji 
zawartej w niniejszym rozporządzeniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta wyjaśnia, które kategorie produktów wchodzą niezależnie od okoliczności 
w zakres definicji nowej żywności. Ten otwarty wykaz kategorii żywności przyczynia się zatem 
do pewności prawnej definicji nowej żywności w wersji uaktualnionej w niniejszym 
rozporządzeniu.

Poprawka 51
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Trzeba również sprecyzować, że daną 
żywność należy uważać za nową, jeżeli 
wytworzono ją za pomocą technologii 
produkcji niestosowanej dotychczas. 
Zwłaszcza nowe technologie w hodowli i 
w zakresie procesów produkcji żywności, 
które mają wpływ na żywność, a przez to 
mogą wpływać na bezpieczeństwo 
żywności, powinny zostać objęte 
niniejszym rozporządzeniem. Do nowej 
żywności powinno w związku z tym 
zaliczać się żywność pozyskiwaną z roślin 
i zwierząt, wyprodukowaną 
nietradycyjnymi metodami hodowlanymi, 
oraz żywność zmienioną w nowych 
procesach produkcji, takich jak np. 
nanotechnologie i nanonauki, które 
mogłyby mieć wpływ na żywność. 
Żywności pozyskiwanej z nowych odmian 
roślin lub ras zwierząt, wyprodukowanej 
tradycyjnymi metodami hodowlanymi, nie 
należy uważać za nową żywność.

(6) Zakres niniejszego rozporządzenia 
powinien obejmować wszelkie środki 
spożywcze, które do dnia 15 maja 1997 r. 
nie były wykorzystywane w znacznym 
stopniu do spożycia przez ludzi w obrębie 
Wspólnoty. Kryteria dotyczące nowości w 
odniesieniu do żywności powinny 
obejmować wykorzystywanie nowych 
gatunków organizmów, takich jak rośliny, 
zwierzęta, mikroorganizmy, grzyby lub 
algi. Za nową żywność powinno się 
również uważać nowe części istniejących 
organizmów i substancji, posiadające 
nową strukturę molekularną. Istniejąca 
żywność powinna być uważana za nową, 
jeżeli została zmodyfikowana w sposób, 
który zmienił jej skład chemiczny, 
strukturę molekularną, rozmiar 
cząsteczek lub inne elementy, które mogą 
mieć wpływ na bezpieczeństwo żywności. 
Trzeba również sprecyzować, że daną 
żywność należy uważać za nową, jeżeli 
wytworzono ją za pomocą technologii 
produkcji niestosowanej dotychczas. 
Zwłaszcza nowe technologie w hodowli i 
w zakresie procesów produkcji żywności, 
które mają wpływ na żywność, a przez to 
mogą wpływać na bezpieczeństwo 
żywności, powinny zostać objęte 
niniejszym rozporządzeniem. Do nowej 
żywności powinno w związku z tym 



AM\744573PL.doc 9/108 PE413.967v01-00

PL

zaliczać się żywność pozyskiwaną z roślin 
i zwierząt, wyprodukowaną 
nietradycyjnymi metodami hodowlanymi, 
oraz żywność zmienioną w nowych 
procesach produkcji, takich jak np. 
nanotechnologie i nanonauki, które 
mogłyby mieć wpływ na bezpieczeństwo 
żywności. Żywności pozyskiwanej z 
nowych odmian roślin lub ras zwierząt, 
wyprodukowanej tradycyjnymi metodami 
hodowlanymi, nie należy uważać za nową 
żywność.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uczynienia prawodawstwa jaśniejszym powinno się wytłumaczyć kryteria dotyczące 
nowości żywności raczej w samym tekście lub w punktach preambuły. Proponowany tekst ma 
na celu opis sposobu, w jaki działa obecnie prawodawstwo dotyczące nowej żywności. Na 
końcu drugiego zdania brakuje słowa „bezpieczeństwo”, fragment ten powinien zatem 
brzmieć: „... takich jak np. nanotechnologie i nanonauki, które mogłyby mieć wpływ na 
bezpieczeństwo żywności֨” .

Poprawka 52
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Trzeba również sprecyzować, że daną 
żywność należy uważać za nową, jeżeli 
wytworzono ją za pomocą technologii 
produkcji niestosowanej dotychczas.
Zwłaszcza nowe technologie w hodowli i 
w zakresie procesów produkcji żywności, 
które mają wpływ na żywność, a przez to 
mogą wpływać na bezpieczeństwo 
żywności, powinny zostać objęte 
niniejszym rozporządzeniem. Do nowej 
żywności powinno w związku z tym 
zaliczać się żywność pozyskiwaną z roślin 
i zwierząt, wyprodukowaną 

(6) Trzeba również sprecyzować, że daną 
żywność należy uważać za nową i objętą 
niniejszym rozporządzeniem, jeżeli 
wytworzono ją za pomocą technologii 
produkcji niestosowanej dotychczas i 
żywności zmienionej w nowych procesach 
produkcji, takich jak np. nanotechnologia 
i nanonauka, które mają wpływ na 
bezpieczeństwo lub na odżywianie. 
Żywność odzyskiwaną z nowych odmian 
roślin nie należy uważać za nową 
żywność.
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nietradycyjnymi metodami hodowlanymi, 
oraz żywność zmienioną w nowych 
procesach produkcji, takich jak np. 
nanotechnologie i nanonauki, które 
mogłyby mieć wpływ na żywność.
Żywności pozyskiwanej z nowych odmian 
roślin lub ras zwierząt, wyprodukowanej 
tradycyjnymi metodami hodowlanymi, nie 
należy uważać za nową żywność.

Or. en

Poprawka 53
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Obecnie dostępne metody badań nie 
są odpowiednie do oceny ryzyka 
związanego z nanomateriałami. Należy 
pilnie opracować nanotechnologiczne 
metody badań bez udziału zwierząt. W 
celu ochrony życia ludzkiego i 
zapobiegnięcia testom na zwierzętach 
należy zakazać stosowania 
nanotechnologii w produkcji żywności do 
czasu zatwierdzenia do stosowania 
wystarczających nanotechnologicznych 
metod badań bez udziału zwierząt oraz do 
czasu wykonania odpowiedniej oceny 
bezpieczeństwa na podstawie tych badań.

Or. en

Uzasadnienie

W chwili obecnej nie istnieją odpowiednie metody oceniania bezpieczeństwa nanomateriałów 
(por. opinię SCENIHR z września 2005 r.). Nanomateriały powinny być oceniane w oparciu 
o nanotechnologiczne metody badań bez udziału zwierząt. Dopóki nanotechnologiczne 
metody badań bez udziału zwierząt nie będą dostępne w celu dokonania odpowiedniej oceny 
bezpieczeństwa nanomateriałów w żywności, ich stosowania należy zakazać w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego i zapobiegnięcia testom na zwierzętach.
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Poprawka 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Mając na uwadze, że Europejska 
Grupa ds. Etyki w Nauce i Nowych 
Technologiach stwierdziła w opinii nr 23 z 
dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie 
etycznych aspektów klonowania zwierząt 
do celów produkcji żywności, iż „nie 
znajduje przekonywujących argumentów 
dla uzasadnienia produkcji żywności z 
klonowanych zwierząt i ich potomstwa”. 
Mając na uwadze, że Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności zatwierdził w 
opinii z dnia 15 lipca 2008 r., iż „odkryto, 
negatywny, często poważny i prowadzący 
do śmierci wpływ ... na zdrowie i 
dobrostan znacznej liczby sklonowanych 
zwierząt”.
1 Dziennik EFSA (2008) 767, s. 1-49.

Or. en

Uzasadnienie

Opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Europejskiej Grupy ds. Etyki 
w Nauce i Nowych Technologiach wskazują, że klonowanie prowadzi do poważnych 
problemów w zakresie zdrowia i dobrostanu zarówno klonowanych zwierząt, jak i ich 
zastępczych matek. 
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Poprawka 55
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6 a) Nanomateriały występujące w 
opakowaniach artykułów spożywczych 
należy zapisać w wykazie zatwierdzonych 
nanomateriałów i określić dla nich limit 
migracji do lub na powierzchnię 
produktów żywnościowych znajdujących 
się w tych opakowaniach.

Or. fr

Uzasadnienie

Na użycie opakowań składających się z nanomateriałów i znajdujących się w kontakcie z 
produktami żywnościowymi wydaje się zezwolenie.

Poprawka 56
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W razie konieczności należy przyjąć 
środki wykonawcze w celu ustalenia 
kryteriów, które ułatwią ocenę tego, czy 
dana żywność była w znacznym stopniu 
wykorzystywana we Wspólnocie do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r. Jeżeli dany środek spożywczy 
stosowano przed tą datą wyłącznie jako 
suplement żywnościowy lub w 
suplementach żywnościowych zgodnie z 
definicją zawartą w dyrektywie 
2002/46/WE, może on być wprowadzany 
do obrotu po tej dacie, dla tego samego 
zastosowania i nie uważa się go za nową 
żywność. Takie stosowanie danego środka 

(7) Należy przyjąć środki wykonawcze w 
celu ustalenia dalszych kryteriów, które 
ułatwią ocenę tego, czy dana żywność była 
w znacznym stopniu wykorzystywana we 
Wspólnocie do spożycia przez ludzi przed 
dniem 15 maja 1997 r. Jeżeli dany środek 
spożywczy stosowano przed tą datą 
wyłącznie jako suplement żywnościowy 
lub w suplementach żywnościowych 
zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie 
2002/46/WE, może on być wprowadzany 
do obrotu po tej dacie, dla tego samego 
zastosowania i nie uważa się go za nową 
żywność. Takie stosowanie danego środka 
spożywczego jako suplement żywnościowy 
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spożywczego jako suplement żywnościowy 
lub w suplementach żywnościowych nie 
powinno jednak być brane pod uwagę do 
stwierdzenia, czy dany środek spożywczy 
był w znacznym stopniu wykorzystywany 
do spożycia przez ludzi we Wspólnocie 
przed 15 maja 1997 r. Dlatego na inne 
zastosowania danego środka spożywczego, 
np. inne niż jako suplement żywnościowy, 
wymagane jest uzyskanie zezwolenia 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

lub w suplementach żywnościowych nie 
powinno jednak być brane pod uwagę do 
stwierdzenia, czy dany środek spożywczy 
był w znacznym stopniu wykorzystywany 
do spożycia przez ludzi we Wspólnocie 
przed 15 maja 1997 r. Dlatego na inne 
zastosowania danego środka spożywczego, 
np. inne niż jako suplement żywnościowy, 
wymagane jest uzyskanie zezwolenia 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest przyjęcie środków wykonawczych w celu dokładniejszego opisania kryteriów 
dotyczących nowości. Powinno się dodać słowo „dalsze”, ponieważ pewne wyjaśnienie 
zawarto już w poprawkach do punktu 6 preambuły.

Poprawka 57
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Przepisy dyrektywy 2001/83/WE 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.
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Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ wiele budzących wątpliwość przypadków powstaje w związku z nową żywnością, 
ważne jest podkreślenie tej ogólnej zasady w punkcie preambuły. Zapewnia to większą 
przejrzystość dla przemysłu i konsumentów, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku w 
odniesieniu do przypadków wątpliwych (leki/żywność).

Poprawka 58
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Żywność wykorzystywana w celach 
technologicznych lub genetycznie 
zmodyfikowana nie powinna być objęta 
zakresem niniejszego rozporządzenia. W 
związku z tym z zakresu niniejszego 
rozporządzenia należy wykluczyć żywność 
wykorzystywaną wyłącznie jako dodatki 
do żywności, wchodzące w zakres 
rozporządzenia (WE) nr XX/XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[..] r., środki aromatyzujące wchodzące w 
zakres rozporządzenia (WE) nr XX/XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[..] r., rozpuszczalniki do ekstrakcji 
wchodzące w zakres dyrektywy Rady 
88/344/EWG z dnia 13 czerwca 1988 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących 
rozpuszczalników do ekstrakcji 
stosowanych w produkcji środków 
spożywczych i składników żywności, 
enzymy wchodzące w zakres 
rozporządzenia (WE) nr XX/XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[..] r. oraz genetycznie zmodyfikowaną 
żywność wchodzącą w zakres 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie 

(10) Żywność wykorzystywana w celach 
technologicznych lub genetycznie 
zmodyfikowana nie powinna być objęta 
zakresem niniejszego rozporządzenia, gdyż 
żywność taka objęta jest procedurą oceny 
bezpieczeństwa i zatwierdzenia zgodnie z 
innymi przepisami prawodawstwa 
wspólnotowego. W związku z tym z 
zakresu niniejszego rozporządzenia należy 
wykluczyć żywność wykorzystywaną 
wyłącznie jako dodatki do żywności, 
wchodzące w zakres rozporządzenia (WE) 
nr XX/XXX Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia [..] r., środki aromatyzujące 
wchodzące w zakres rozporządzenia (WE) 
nr XX/XXX Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia [..] r., rozpuszczalniki do 
ekstrakcji wchodzące w zakres dyrektywy 
Rady 88/344/EWG z dnia 13 czerwca 1988 
r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
państw członkowskich dotyczących 
rozpuszczalników do ekstrakcji 
stosowanych w produkcji środków 
spożywczych i składników żywności, 
enzymy wchodzące w zakres 
rozporządzenia (WE) nr XX/XXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[..] r. oraz genetycznie zmodyfikowaną 
żywność wchodzącą w zakres 
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zmodyfikowanej żywności i paszy . rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 
września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy .

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, że cała nowa żywność i wszystkie składniki żywności powinny 
zostać objęte jedną oceną ryzyka zgodnie z przepisami prawodawstwa wspólnotowego.
Żywność, która już jest objęta procedurą oceny ryzyka i zatwierdzenia zgodnie z innymi 
przepisami prawodawstwa UE, nie powinna już wymagać oceny ryzyka i zatwierdzenia na 
mocy rozporządzenia o nowej żywności.

Poprawka 59
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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) Klasyfikacja nowej żywności, np. na 
podstawie jej sposobów wykorzystania, w 
znacznym stopniu do spożycia przez ludzi 
przed datą wprowadzenia omawianego 
prawodawstwa lub poprzez wykorzystanie 
dobrze znanych metod produkcji żywności 
powinna opierać się na informacjach 
dostępnych w państwach członkowskich.
Należy wprowadzić procedurę 
gromadzenia takich informacji. Procedura 
ta powinna być prosta i przejrzysta i nie 
powinna powodować nieuzasadnionych 
zakłóceń rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura zbierania informacji może obejmować pytanie o produkty już obecne na rynku lub 
produkty zgłaszane jako nowa żywność, które ostatecznie nie zostały za nią uznane. W 
procesie przejrzystego gromadzenia danych nieprawidłowe wnioski dotyczące statusu nowej 
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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. Data referencyjna – 15 maja 1997 r. – powinna zostać 
zmieniona, ponieważ zakres niniejszego rozporządzenia jest również zmieniony w stosunku do 
rozporządzenia 258/57. Datę tę należy zastąpić dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 60
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Nowa żywność powinna być 
wprowadzana do obrotu we Wspólnocie 
tylko wtedy, gdy jest bezpieczna i nie 
wprowadza konsumenta w błąd. Ponadto 
nie powinna różnić się od żywności, którą 
ma zastąpić, w żaden sposób, który 
powodowałby niekorzystne skutki 
odżywcze dla konsumenta.

(14) Nowa żywność powinna być 
wprowadzana do obrotu we Wspólnocie 
tylko wtedy, gdy jest bezpieczna, nie 
wprowadza konsumenta w błąd i wskazuje 
na oczywiste korzyści dla konsumentów. 
Ponadto nie powinna różnić się od 
żywności, którą ma zastąpić, w żaden 
sposób, który powodowałby niekorzystne 
skutki odżywcze dla konsumenta.

Or. en

Poprawka 61
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W celu uniknięcia badań na 
zwierzętach, badania na kręgowcach do 
celów niniejszego rozporządzenia powinny 
być przeprowadzane tylko w ostateczności. 
Rozporządzenie to powinno zapewniać 
ograniczone do minimum 
przeprowadzanie testów na kręgowcach 
oraz unikanie podwójnego testowania, a 
także promować wykorzystywanie metod 
badań bez udziału zwierząt i inteligentne 
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strategie badań. Dotychczasowe wyniki 
badań na kręgowcach muszą być 
udostępniane w procesie opracowania 
nowej żywności. Zgodnie z dyrektywą 
Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 
1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących ochrony 
zwierząt wykorzystywanych do celów 
doświadczalnych i innych celów 
naukowych1, badania na kręgowcach 
również muszą zostać zastąpione, 
ograniczone lub udoskonalone. 
Wdrożenie niniejszego rozporządzenia 
musi w miarę możliwości odbywać się przy 
wykorzystaniu odpowiednich 
alternatywnych metod badawczych. Nie 
później niż ... * Komisja musi dokonać 
przeglądu przepisów dotyczących ochrony 
danych w zakresie wyników badań na 
kręgowcach i w razie potrzeby 
odpowiednio je zmienić.
1 Dz.U. L 358 z 18.12.1986, s. 1. 

* Siedem lat po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wymogiem Protokołu w sprawie ochrony i dobrostanu zwierząt, aby Wspólnota 
i państwa członkowskie w pełni uwzględniały wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt przy 
formułowaniu lub wdrażaniu polityk, należy uwzględnić zapis, że badania na zwierzętach 
powinny zostać ograniczone do absolutnego minimum i należy wykonywać je tylko 
w ostateczności oraz że należy promować alternatywne metody.
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Poprawka 62
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Ponadto należy ustanowić kryteria 
oceny potencjalnego zagrożenia 
wynikającego z nowej żywności. W celu 
zapewnienia zharmonizowanej naukowej
oceny nowej żywności, takie oceny 
powinny być prowadzone przez Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(„Urząd”).

(16) Ponadto należy ustanowić kryteria 
oceny potencjalnego zagrożenia 
wynikającego z nowej żywności. W celu 
zapewnienia zharmonizowanej naukowej 
oceny nowej żywności, takie oceny 
powinny być prowadzone przez Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(„Urząd”) we współpracy z władzami 
państw członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

O ile słuszna wydaje się centralizacja procedury wydawania zezwoleń i oceny nowej 
żywności, należy również utrzymać współpracę między Urzędem i właściwymi władzami 
państw członkowskich, szczególnie w przypadku misji związanych z monitorowaniem rynku, 
jakie są im powierzane w ramach omawianego ustawodawstwa. Dzięki tej współpracy 
ww. organy zachowają swoje ekspertyzy i kompetencje.

Poprawka 63
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W stosownych przypadkach i 
opierając się na wynikach oceny 
bezpieczeństwa, należy wprowadzić 
wymogi dotyczące monitorowania 
stosowania nowej żywności przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi po jej 
wprowadzeniu do obrotu.

(18) Na podstawie wyników oceny 
bezpieczeństwa należy wprowadzić 
wymogi dotyczące monitorowania 
stosowania nowej żywności po jej 
wprowadzeniu do obrotu.

Or. en
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie poprawki 10. przez sprawozdawczynię.

Poprawka 64
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
danych naukowych.

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 
danych naukowych. 

Należy zagwarantować ochronę danych i 
ich poufność, zgodnie z art. 30 i 31 
rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w 
sprawie genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy.

Or. en
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Poprawka 65
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
danych naukowych. 

(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 
danych naukowych. 

Należy jednak zakazać powtarzania badań 
na kręgowcach. W tym kontekście 
powinien istnieć obowiązek udostępniania 
badań na kręgowcach i innych badań, 
które mogą zapobiegać przeprowadzaniu 
testów na zwierzętach.

Or. en

Poprawka 66
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W szczególnych okolicznościach, 
mając na względzie stymulowanie badań i 

(20) Mając na względzie stymulowanie
badań naukowych i rozwoju w przemyśle 
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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 
danych naukowych.

rolno-spożywczym, a przez to również 
innowacji, właściwa jest ochrona 
nakładów poniesionych przez 
innowatorów inwestycji gromadzących 
informacje i dane na poparcie wniosku 
składanego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. 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. 

Przez ww. ograniczony okres czasu 
zezwolenie wydaje się jedynie pierwszemu 
wnioskodawcy, co nie wyklucza prawa 
innego wnioskodawcy do przedłożenia 
własnego wniosku. Ochrona danych 
naukowych dostarczonych przez danego 
wnioskodawcę nie powinna uniemożliwiać 
innym wnioskodawcom starań o włączenie 
do wspólnotowego wykazu nowej 
żywności na podstawie ich własnych 
danych naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Dla ścisłości sformułowanie punktu 20 preambuły powinno zostać dostosowane do 
sformułowania punktu 32 preambuły rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń 
żywieniowych i zdrowotnych.

Poprawka 67
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W szczególnych okolicznościach, (20) Mając na względzie stymulowanie
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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 
danych naukowych.

badań naukowych i rozwoju w przemyśle 
rolno-spożywczym, a przez to również 
innowacji, właściwa jest ochrona 
nakładów poniesionych przez 
innowatorów inwestycji gromadzących 
dane na poparcie wniosku składanego 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
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. Przez ww. ograniczony 
okres czasu zezwolenie wydaje się jedynie 
pierwszemu wnioskodawcy, co nie 
wyklucza prawa innego wnioskodawcy do 
przedłożenia własnego wniosku. Ochrona 
danych naukowych dostarczonych przez 
danego wnioskodawcę nie powinna 
uniemożliwiać innym wnioskodawcom 
starań o włączenie do wspólnotowego 
wykazu nowej żywności na podstawie ich 
własnych danych naukowych.

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie punktu 20 preambuły powinno zostać dostosowane do sformułowania punktu 
32 preambuły rozporządzenia 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Poprawka 68
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) Nowa żywność podlega ogólnym 
wymogom w zakresie etykietowania 
ustanowionym w dyrektywie 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 

(20) Nowa żywność podlega ogólnym 
wymogom w zakresie etykietowania 
ustanowionym w dyrektywie 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
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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.

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 w 
takich przypadkach włączenie nowej 
żywności do wspólnotowego wykazu 
nakłada szczególne warunki dotyczące 
stosowania lub obowiązki w zakresie 
etykietowania. Produkty wyprodukowane 
za pomocą nanotechnologii oraz żywność 
wyprodukowana ze zwierząt karmionych 
genetycznie zmodyfikowaną paszą musi 
być oznaczana jako taka.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie poprawki 12. przez sprawozdawczynię. Istnieje wyraźna luka w przepisach 
dotyczących żywności wyprodukowanej ze zwierząt karmionych genetycznie zmodyfikowaną 
paszą: Interpretacja 16. punktu preambuły rozporządzenia 1829/2003 stanowi, że żywność 
wyprodukowana ze zwierząt karmionych genetycznie zmodyfikowaną paszą nie jest objęta tym 
rozporządzeniem. Oznacza to, że rozporządzenie 1829/2003 nie zawiera przepisów 
dotyczących etykietowania; w związku z powyższym należy ustanowić odpowiednie przepisy 
w niniejszym rozporządzeniu, aby zlikwidować lukę w przepisach.

Poprawka 69
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 

(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 
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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. 

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.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria związane z dodatkowym etykietowaniem powinny również obejmować kwestie 
etyczne, takie jak klonowanie. W związku z tym możliwe powinno być wymaganie 
etykietowania żywności wyprodukowanej z klonowanych zwierząt.

Poprawka 70
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
żywności17 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 
żywności17 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 rozporządzenia (WE) 
nr 1924/2006, a wnioski w sprawie nowej 
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żywności i oświadczenia zdrowotnego 
zawierają wniosek o ochronę poufnych 
danych, wówczas - na życzenie 
wnioskodawcy - okresy ochrony danych 
powinny rozpoczynać się jednocześnie i 
trwać przez ten sam okres czasu.

Or. en

Poprawka 71
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
żywności17 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 
żywności17 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 rozporządzenia (WE) 
nr 1924/2006, a wnioski w sprawie nowej 
żywności i oświadczenia zdrowotnego 
zawierają wniosek o ochronę poufnych 
danych, wówczas - na życzenie 
wnioskodawcy - okresy ochrony danych 
powinny rozpoczynać się jednocześnie i 
trwać przez ten sam okres czasu.

Or. en

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 
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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 72
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
żywności17 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 
żywności17 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 rozporządzenia (WE) 
nr 1924/2006 i jeżeli wnioski w sprawie 
nowej żywności i oświadczenia 
zdrowotnego składane są w tym samym 
czasie i zawierają wniosek o ochronę 
poufnych danych, wówczas - na życzenie 
wnioskodawcy - okresy ochrony danych 
powinny rozpoczynać się jednocześnie i 
trwać przez ten sam okres czasu.

Or. en
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Poprawka 73
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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. 
rozporządzenia (WE) nr 258/97 
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 biorą pod uwagę 
wynik wstępnej oceny. Pozostałe 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.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst proponowany przez Komisję może być niekorzystny dla wniosków, w przypadku których 
wstępna ocena została już przekazana Komisji, ponieważ istnieje możliwość zatwierdzenia 



PE413.967v01-00 28/108 AM\744573PL.doc

PL

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 74
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

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 
rozporządzenia (WE) nr 258/97 
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. Pozostałe 
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.

Or. en
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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 75
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
ochrony życia i zdrowia ludzi, zdrowia 
zwierząt i ich dobrostanu, ochrony 
środowiska oraz interesów ochrony 
konsumentów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu przejrzystości i sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana poprawki 15. sprawozdawczyni.

Poprawka 76
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zharmonizowane reguły wprowadzania do 
obrotu we Wspólnocie nowej żywności w 

Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
zharmonizowane reguły wprowadzania do 
obrotu we Wspólnocie nowej żywności w 



PE413.967v01-00 30/108 AM\744573PL.doc

PL

celu zapewnienia wysokiego poziomu 
zdrowia ludzi i ochrony konsumentów, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego.

celu zapewnienia wysokiego poziomu 
zdrowia ludzi i ochrony konsumentów, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
sprawnego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego i stymulowaniu innowacji 
w przemyśle rolno-spożywczym.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 77
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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, 
zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz 
ochrony środowiska, przy jednoczesnym 
zapewnieniu sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego i stymulowaniu 
innowacji w przemyśle rolno-spożywczym.

Or. en

Uzasadnienie

W procesie wydawania zezwolenia należy uwzględnić zdrowie i dobrostan zwierząt oraz 
ochronę środowiska. Innowacje w przemyśle rolno-spożywczym również stanowią ważny cel 
Wspólnoty i powinno to znaleźć wyraz w niniejszym rozporządzeniu.
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Poprawka 78
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) środki aromatyzujące do żywności 
wchodzące w zakres rozporządzenia (WE) 
nr [w sprawie środków aromatyzujących 
do żywności];

(ii) środki aromatyzujące do żywności 
wchodzące w zakres rozporządzenia (WE) 
nr [w sprawie środków aromatyzujących 
do żywności], z wyjątkiem przypadków, w 
których środki aromatyzujące wymienione 
w art. 8 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia 
w sprawie środków aromatyzujących do 
żywności są produkowane z nowej 
żywności;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zagwarantować objęcie wszelkiej nowej żywności oceną bezpieczeństwa oraz 
zatwierdzeniem zgodnym z prawodawstwem Wspólnoty.

Poprawka 79
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (v)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(v) witaminy i minerały wchodzące w 
zakres dyrektywy 89/398/EWG, dyrektywy 
2002/46/WE lub rozporządzenia (WE) nr 
1925/2006;

(v) witaminy i minerały wchodzące w 
zakres dyrektywy 89/398/EWG, dyrektywy 
2002/46/WE lub rozporządzenia (WE) nr 
1925/2006, z wyjątkiem przypadków, w 
których witaminy lub minerały otrzymano 
z nowych źródeł lub stosując metody 
produkcji, które nie zostały uwzględnione 
w odpowiednim prawodawstwie na etapie 
zatwierdzania;

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zagwarantować objęcie wszelkiej nowej żywności oceną bezpieczeństwa oraz 
zatwierdzeniem zgodnym z prawodawstwem Wspólnoty.

Poprawka 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba)  żywności pochodzącej ze 
sklonowanych zwierząt i ich potomstwa. 
Przed wejściem w życie rozporządzenia, o 
którym mowa w art. 20, Komisja 
przedstawia wniosek legislacyjny 
zakazujący wprowadzania na rynek 
Wspólnoty żywności pochodzącej ze 
sklonowanych zwierząt i ich potomstwa.  
Wniosek ten jest przekazywany 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia naukowa Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz opinia 
Europejskiej Grupy ds. Etyki wskazują, że klonowanie prowadzi do poważnych problemów w 
zakresie zdrowia i dobrostanu zarówno klonowanych zwierząt, jak i ich zastępczych matek. 
Sklonowane płody są często większe niż zwykle; powoduje to trudne porody, z których wiele 
wykonywanych jest za pomocą cesarskiego cięcia. Wiele sklonowanych zwierząt ginie w 
trakcie ciąży lub w pierwszych tygodniach życia z powodu problemów immunologicznych, 
kardiologicznych, oddechowych oraz nieprawidłowości w pracy nerek.
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Poprawka 81
Hiltrud Breyer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Bez uszczerbku dla ust. 2 niniejsze 
rozporządzenie ma zastosowanie do 
dodatków do żywności, enzymów 
spożywczych, środków aromatyzujących 
do żywności oraz pewnych składników 
żywności o właściwościach 
aromatyzujących, które zostały poddane 
nowemu procesowi produkcji, 
niestosowanemu przed dniem 15 maja 
1997 r., w efekcie którego zachodzą 
istotne zmiany w składzie lub strukturze 
żywności (np. nanotechnologie). 
Jeżeli nowa żywność również może 
oddziaływać tak jak dodatek do żywności 
lub środek aromatyzujący w produkcie 
spożywczym, powinna być ona objęta 
zarówno niniejszym rozporządzeniem, jak 
i prawodawstwem z zakresu dodatków do 
żywności lub środków aromatyzujących. 

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana popr. nr 16 z opinii komisji AGRI: Końcowa część poprawki komisji AGRI, tj. „co z 
kolei ma wpływ na jej wartość odżywczą, metabolizm i poziom niepożądanych substancji” 
została skreślona, ponieważ każdy produkt spożywczy wyprodukowany z wykorzystaniem 
nanotechnologii musi być objęty niniejszym rozporządzeniem. Ostatnie zdanie zostało dodane 
w celu doprecyzowania, że nowa żywność mogąca oddziaływać w innym produkcie jak 
dodatek do żywności lub środek aromatyzujący musi zostać objęta nie tylko niniejszym 
rozporządzeniem, ale też odpowiednimi aktami prawnymi z zakresu dodatków do 
żywności/środków aromatyzujących.
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Poprawka 82
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli żywność zostaje zmieniona 
podczas nowej procedury produkcyjnej, w 
tym (lecz nie tylko) przez nanotechnologię 
i nanonaukę, w odniesieniu do której 
istnieją obecnie luki w wiedzy wymagające 
przeprowadzenia oceny ryzyka, żywność 
taka może zostać wprowadzona do obrotu 
dopiero po zbadaniu, czy jest bezpieczna 
za pomocą odpowiedniej oceny ryzyka.

Or. nl

Uzasadnienie

Dopóki stan wiedzy nie pozwala na przeprowadzenie ważnej oceny ryzyka, zgodnie z zasadą 
ostrożności uznaje się, że dana żywność nie jest na dostatecznie zaawansowana, aby móc 
wprowadzić ją do obrotu.

Poprawka 83
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. Jeżeli żywność może mieć wpływ na 
ludzkie ciało podobny do wpływu leków, 
Europejska Agencja ds. Leków (EMEA) 
musi podjąć decyzję, czy jest to lek i czy 
obejmują go w związku z tym przepisy 
rozporządzenia (WE) nr 2309/93 
zmienionego rozporządzeniem (WE) 
nr 762/2004.

Or. nl
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Uzasadnienie

Rozporządzenie dotyczące nowej żywności nie może być wykorzystywane jako „drzwi 
kuchenne” dla wprowadzania do obrotu produktów leczniczych.

Poprawka 84
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (i)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) „nowa żywność” oznacza: (a) „nowa żywność” oznacza: żywność, 
która nie była w znacznym stopniu 
wykorzystywana do spożycia przez ludzi 
we Wspólnocie przed dniem 15 maja 1997 
r., w tym

(i) żywność, która nie była w znacznym 
stopniu wykorzystywana do spożycia przez 
ludzi we Wspólnocie przed dniem 15 maja 
1997 r.;

Or. en

Uzasadnienie

Ogólna definicja nowej żywności jest podana w art. 3 ust. 2a (i). Kolejne dwie kategorie (ii) 
oraz (iii) stanowią podgrupy w ramach tej ogólnej definicji. Tekst w art. 3 ust. 2a (i) drugi 
akapit (o stosowaniu suplementów żywnościowych) odnosi się do wszystkich kategorii 
wymienionych w art. 3 ust. 2a. Środki wykonawcze powinny zostać przyjęte przed 
rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 85
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (i) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) żywność, która nie była w znacznym 
stopniu wykorzystywana do spożycia przez 
ludzi we Wspólnocie przed dniem 15 maja 

(i) żywność, która nie była w znacznym 
stopniu wykorzystywana do spożycia przez 
ludzi we Wspólnocie przed dniem 15 maja 
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1997 r.; 1997 r., w tym żywność, która została 
zatwierdzona zgodnie z tzw. procedurą 
„fast track”, o której mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 258/97 w sprawie 
nowej żywności i nowych składników 
żywności;

Or. nl

Uzasadnienie

Procedura „fast track” wprowadziła niższy poziom ochrony w dziedzinie bezpieczeństwa 
żywności

Poprawka 86
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykul 3 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (i) – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Stosowanie żywności wyłącznie jako 
suplement żywnościowy lub w 
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 

Stosowanie żywności wyłącznie jako 
suplement żywnościowy lub w 
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 
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mowa w art. 14 ust. 3. zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Ogólna definicja nowej żywności jest podana w art. 3 ust. 2a (i). Kolejne dwie kategorie (ii) 
oraz (iii) stanowią podgrupy w ramach tej ogólnej definicji. Tekst w art. 3 ust. 2a (i) drugi 
akapit (o stosowaniu suplementów żywnościowych) odnosi się do wszystkich kategorii 
wymienionych w art. 3 ust. 2a. Środki wykonawcze powinny zostać przyjęte przed 
rozpoczęciem stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 87
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (i) – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) żywność, która nie była w znacznym 
stopniu wykorzystywana do spożycia przez 
ludzi we Wspólnocie przed dniem 15 maja 
1997 r.;

(i) żywność, która nie posiada historii 
bezpiecznego wykorzystania we 
Wspólnocie;

Or. en

Poprawka 88
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (ii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) żywność pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego, w przypadku gdy do danych 
roślin i zwierząt stosuje się nietradycyjne
metody hodowlane, niestosowane przed 15 
maja 1997 r.; oraz

(ii) żywność pochodzenia roślinnego w 
przypadku gdy do danych roślin stosuje się
nowe metody hodowlane, niestosowane 
przed 15 maja 1997 r., w efekcie których 
powstają istotne zmiany w składzie lub 
strukturze żywności mające wpływ na 
bezpieczeństwo lub wartość odżywczą.
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Or. en

Poprawka 89
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (iii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) żywność, która została poddana 
nowemu procesowi produkcji,
niestosowanemu przed dniem 15 maja 
1997 r., w efekcie którego zachodzą istotne
zmiany w składzie lub strukturze 
żywności, co z kolei ma wpływ na jej 
wartość odżywczą, metabolizm i poziom 
niepożądanych substancji;

(iii) żywność, która została poddana 
nowemu procesowi produkcji,
niewykorzystywanemu w znacznym 
stopniu we Wspólnocie przed dniem 15 
maja 1997 r. – obejmującą stanowczo, ale 
nie tylko, żywność wyprodukowaną za 
pomocą nanotechnologii – w efekcie 
którego zachodzą zmiany w składzie lub
strukturze żywności, co z kolei ma wpływ 
na jej wartość odżywczą, metabolizm i 
poziom niepożądanych substancji;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana poprawki 21. sprawozdawczyni.

Poprawka 90
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (iii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) żywność, która została poddana 
nowemu procesowi produkcji, 
niestosowanemu przed dniem 15 maja 
1997 r., w efekcie którego zachodzą istotne 
zmiany w składzie lub strukturze 
żywności, co z kolei ma wpływ na jej
wartość odżywczą, metabolizm i poziom 
niepożądanych substancji;

(iii) żywność, która została poddana 
nowemu procesowi produkcji, 
niestosowanemu przed dniem 15 maja 
1997 r., w efekcie którego powstają istotne 
zmiany w składzie lub strukturze żywności
mające wpływ na bezpieczeństwo lub
wartość odżywczą.
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Poprawka 91
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (a) – punkt (iii) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(iii) żywność, która została poddana 
nowemu procesowi produkcji, 
niestosowanemu przed dniem 15 maja 
1997 r., w efekcie którego zachodzą istotne 
zmiany w składzie lub strukturze 
żywności, co z kolei ma wpływ na jej 
wartość odżywczą, metabolizm i poziom 
niepożądanych substancji;

(iii) żywność, która została poddana 
nowemu procesowi produkcji, 
niestosowanemu przed dniem 15 maja 
1997 r., w efekcie którego zachodzą istotne 
zmiany w składzie lub strukturze 
żywności, co z kolei ma wpływ na jej 
wartość odżywczą, metabolizm i poziom 
niepożądanych substancji; niezależnie od 
okoliczności żywność wyprodukowana za 
pomocą nanotechnologii i nanonauki jest 
uważana za żywność poddaną nowemu 
procesowi produkcji. Zgodnie z procedurą 
regulacyjną, o której mowa w art. 14 ust. 
2, Komisja przyjmuje definicję żywności 
wyprodukowanej za pomocą 
nanotechnologii i nanonauki.

Or. en

Poprawka 92
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 i 
nadal jest częścią normalnej diety 
stosowanej przez co najmniej 30 lat przez 
znaczną część ludności kraju;
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Or. de

Poprawka 93
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) „historia bezpiecznego stosowania 
żywności” oznacza, że bezpieczeństwo 
danej żywności jest potwierdzone na 
podstawie danych dotyczących składu i na 
podstawie doświadczeń wynikających z jej 
stosowania w przeszłości i obecnie w 
normalnej diecie przez znaczną część 
ludności kraju.

(c) „historia bezpiecznego stosowania 
żywności” oznacza, że bezpieczeństwo 
danej żywności jest potwierdzone na 
podstawie danych dotyczących składu i na 
podstawie doświadczeń wynikających z jej 
stosowania w przeszłości i obecnie przez 
co najmniej 30 lat w tradycyjnej diecie 
przez znaczną część ludności kraju.

Or. de

Poprawka 94
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) „wyprodukowany za pomocą 
nanotechnologii” oznacza produkt, który 
zawiera substancje syntetyczne, których 
długość, szerokość lub wysokość nie 
przekracza 100 nm, składa się z tych 
substancji lub jest produkowany za ich 
pomocą lub, jeżeli przekracza 100 nm, jest 
ogólnie naukowo uznawany za produkt 
nanotechnologii.

Or. nl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie definicji.



AM\744573PL.doc 41/108 PE413.967v01-00

PL

Poprawka 95
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) „wyprodukowany za pomocą 
nanotechnologii”: produkt, który zawiera, 
składa się lub jest produkowany za 
pomocą syntetycznych substancji, których 
długość, szerokość lub wysokość jest rzędu 
300 nm i/lub substancji, które z racji 
mniejszego rozmiaru cząsteczek wykazują 
nowe cechy w porównaniu z klasycznymi 
formami.

Or. en

Uzasadnienie

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Poprawka 96
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c a) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) „nanomateriał” oznacza każdy 
materiał stały i wyprodukowany celowo, 
posiadający jeden lub kilka wymiarów 
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zewnętrznych albo strukturę wewnętrzną 
wynoszącą 100 nm lub mniej.

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja proponowana przez p. Liotard w poprawce 26 jest niekompletna i może prowadzić 
do wyłączenia niektórych nanomateriałów z grupy nanomateriałów. Należy również – w 
trosce o spójność różnych systemów ustawodawczych we Wspólnocie – wprowadzić te same 
definicje.

Poprawka 97
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c b) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c b) „nanoprzedmiot” oznacza każdy 
przedmiot, strukturę lub układ stały i 
wyprodukowany lub wykorzystywany 
celowo, którego jeden lub dwa wymiary 
wynoszą od 100 do 500 nm.

Or. fr

Uzasadnienie

Definicję nanomateriałów należy uzupełnić o powyższą definicję, tak aby uwzględnić inne 
produkty zawierające nanotechnologie, które muszą zostać uznane i zawarte w dziedzinie 
nanotechnologii. Nanoprzedmioty posiadają jeden lub dwa wymiary przekraczające skalę, 
o której mowa w poprawce 10; przykładowo ma to miejsce w przypadku nanorurek, 
nanowłókien, nanofilmów itp.
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Poprawka 98
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Gromadzenie danych na temat
wykorzystania żywności do spożycia przez 

ludzi

Gromadzenie danych na temat klasyfikacji 
nowej żywności

Or. en

Uzasadnienie

Dane powinny być gromadzone w sposób ujednolicony, tak by stosowanie niniejszego 
rozporządzenia było i mogło być oceniane na podstawie zgłoszonych wniosków lub 
produktów. Dla wszystkich nowo zgłoszonych produktów dokonuje się weryfikacji w celu 
sprawdzenia ewentualnej historii istotnego spożycia w jednym państwie członkowskim lub 
kilku państwach członkowskich Wspólnoty. Taka ocena stworzy (z czasem) listę produktów, 
które zostały sklasyfikowane.

Poprawka 99
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 lub 
wszelkich innych zainteresowanych stron
w celu ustalenia statusu wniosków 
dotyczących nowej żywności oraz – w 
przypadku pytań powstałych w związku z 
funkcjonowanie produktów już 
wprowadzonych na rynek – w celu 
ustalenia, w jakim stopniu dana żywność 
była wykorzystywana we Wspólnocie do 
spożycia przez ludzi przed dniem
rozpoczęcia stosowania niniejszego 
rozporządzenia.
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Or. en

Uzasadnienie

Data referencyjna – 15 maja 1997 r. – powinna zostać zmieniona, ponieważ zakres 
niniejszego rozporządzenia jest również zmieniony w stosunku do rozporządzenia 258/57.
Datę tę należy zastąpić dniem rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 100
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 w ramach publicznych 
konsultacji w celu ustalenia, w jakim 
stopniu dana żywność była 
wykorzystywana we Wspólnocie do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r. Komisja publikuje swoje wnioski 
wynikające z ww. procedury i innych 
jawnych danych.

Or. de

Poprawka 101
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 lub 
wszelkich innych zainteresowanych stron
w celu ustalenia, w jakim stopniu dana 
żywność była wykorzystywana we 
Wspólnocie do spożycia przez ludzi przed 
dniem 15 maja 1997 r. Podmioty 
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działające na rynku oraz inne 
zainteresowane strony mają obowiązek 
przekazywać informacje na temat stopnia, 
w jakim dana żywność była 
wykorzystywana we Wspólnocie do 
spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r., jeżeli Komisja lub krajowy organ 
państwa członkowskiego zwróci się do 
nich o takie informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie obowiązków każdej ze stron.

Poprawka 102
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 musi 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. Podmioty działające na rynku 
zobowiązane są – na wniosek Urzędu i 
właściwych władz w zainteresowanych 
państwach członkowskich – do 
przekazywania informacji na temat 
produktów żywnościowych, które 
wykorzystane zostały do spożycia przez 
ludzi we Wspólnocie przez dniem 15 maja 
1997 r.

Or. fr

Uzasadnienie

Dobra współpraca między podmiotami działającymi na rynku spożywczym, państwami 
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członkowskimi i Komisją Europejską jest przydatna, aby poznać historię produkcji niektórych 
produktów żywnościowych. Spoczywający na podmiotach działających na rynku obowiązek 
przekazywania Komisji Europejskiej informacji dotyczących wprowadzania na rynek 
produktów żywnościowych przyczynia się do realizacji tego celu.

Poprawka 103
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja podaje do publicznej 
wiadomości wnioski wyciągnięte z 
gromadzonych danych oraz te dane na ich 
poparcie, które nie są poufne.

Or. en

Poprawka 104
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jedynie nowa żywność, którą włączono do 
wspólnotowego wykazu nowej żywności 
(zwanego dalej „wspólnotowym 
wykazem”), może być wprowadzana do 
obrotu.

Jedynie nowa żywność, którą włączono do 
wspólnotowego wykazu nowej żywności 
(zwanego dalej „wspólnotowym 
wykazem”), może być wprowadzana do 
obrotu. Komisja prowadzi i publikuje 
wspólnotowy wykaz na przeznaczonej do 
tego celu ogólnodostępnej stronie 
stanowiącej część strony internetowej 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

= popr. nr 29 sprawozdawczyni (o której będzie mowa w kolejnej poprawce).
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Poprawka 105
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólnotowy wykaz nowej żywności Wspólnotowy wykaz nowej żywności
Jedynie nowa żywność, którą włączono do 
wspólnotowego wykazu nowej żywności 
(zwanego dalej „wspólnotowym 
wykazem”), może być wprowadzana do 
obrotu.

1. Jedynie nowa żywność, którą włączono 
do wspólnotowego wykazu nowej 
żywności (zwanego dalej „wspólnotowym 
wykazem”), może być wprowadzana do 
obrotu.

2. Jeżeli zezwolenie na nową żywność 
włączoną do wspólnotowego wykazu jest 
poparte poufnymi dowodami naukowymi 
zgodnie z art. 12, jej wprowadzenie na 
rynek w okresie pierwszych pięciu lat 
może nastąpić wyłącznie z inicjatywy 
imiennego wnioskodawcy. Jeżeli jednak 
Komisja zdecyduje, że nowa żywność może 
być lub mogłaby być włączona do wykazu, 
o którym mowa w ust. 1, bez 
przedstawiania poufnych danych przez 
pierwszego wnioskodawcę, skorzystanie z 
zezwolenia nie jest ograniczone wyłącznie 
do pierwszego wnioskodawcy i jest w 
związku z tym dostępne do ogólnego 
wykorzystania we Wspólnocie. Decyzja ta 
jest podejmowana zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 14 ust. 2, i 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 chronione zgodnie 
niniejszym artykułem;
c) nazwę i adres wnioskodawcy;
d) uwagę o ograniczeniu stosowania danej 
nowej żywności, chyba że kolejny 
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wnioskodawca uzyska zezwolenie 
dotyczące żywności bez powoływania się 
na poufne dane pierwotnego 
wnioskodawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby cel stymulowania innowacji został osiągnięty, zezwolenie powinno pozostać dostępne do 
wyłącznego użytku wnioskodawcy w okresie ochrony danych, określonym w art. 12. W 
związku z tym inni wnioskodawcy muszą przedstawić wystarczające dane do uzasadnienia 
nowych wniosków, bez powoływania się na poufne dane wcześniejszego wnioskodawcy.
Mechanizm powinien być taki sam jak w przypadku art. 21 ust. 2 rozporządzenia 
1924/2006/WE.

Poprawka 106
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wspólnotowy wykaz nowej żywności Wspólnotowy wykaz nowej żywności
Jedynie nowa żywność, którą włączono do 
wspólnotowego wykazu nowej żywności 
(zwanego dalej „wspólnotowym 
wykazem”), może być wprowadzana do 
obrotu.

1. Jedynie nowa żywność, którą włączono 
do wspólnotowego wykazu nowej 
żywności (zwanego dalej „wspólnotowym 
wykazem”), może być wprowadzana do 
obrotu.

2. Jeżeli zezwolenie na nową żywność 
włączoną do wspólnotowego wykazu jest 
poparte poufnymi dowodami naukowymi 
zgodnie z art. 12, jej wprowadzenie na 
rynek w okresie pierwszych pięciu lat 
może nastąpić wyłącznie z inicjatywy 
imiennego wnioskodawcy. Jeżeli jednak 
Komisja zdecyduje, że nowa żywność może 
być lub mogłaby być włączona do wykazu, 
o którym mowa w ust. 1, bez 
przedstawiania poufnych danych przez 
pierwszego wnioskodawcę, skorzystanie z 
zezwolenia nie jest ograniczone wyłącznie 
do pierwszego wnioskodawcy i jest w 
związku z tym dostępne do ogólnego 
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wykorzystania we Wspólnocie. Decyzja ta 
jest podejmowana zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 14 ust. 2, i 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 chronione zgodnie 
niniejszym artykułem;
c) nazwę i adres wnioskodawcy,
d) uwagę o ograniczeniu stosowania danej 
nowej żywności, chyba że kolejny 
wnioskodawca uzyska zezwolenie 
dotyczące żywności bez powoływania się 
na poufne dane pierwotnego 
wnioskodawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby cel stymulowania innowacji został osiągnięty, zezwolenie powinno pozostać dostępne do 
wyłącznego użytku wnioskodawcy w okresie ochrony danych, określonym w art. 12. W 
związku z tym inni wnioskodawcy muszą przedstawić wystarczające dane do uzasadnienia 
nowych wniosków, bez powoływania się na poufne dane wcześniejszego wnioskodawcy. 
Mechanizm powinien być taki sam jak w przypadku art. 21 ust. 2 rozporządzenia 
1924/2006/WE.

Poprawka 107
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nowa żywność może zostać włączona do 
wspólnotowego wykazu wyłącznie wtedy, 
gdy spełnia następujące warunki:

1. Nowa żywność może zostać włączona 
do wspólnotowego wykazu wyłącznie 
wtedy, gdy spełnia następujące warunki: 
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Poprawka 108
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera (a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) na podstawie dostępnych dowodów 
naukowych, nie zagraża zdrowiu 
konsumentów w normalnych warunkach 
spożycia; oznacza to, że łączne i 
synergiczne skutki oraz ewentualne 
negatywne skutki dla konkretnych grup 
ludności zostaną uwzględnione w ocenie 
ryzyka;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 109
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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.

(c) nie różni się od innej żywności, którą 
ma zastąpić, a spożycie tego rodzaju 
żywności nie może stanowić 
niebezpieczeństwa dla zdrowia 
konsumenta i zwierząt.

Or. fr
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Uzasadnienie

Sformułowanie proponowane przez Komisję jest zbyt ograniczające i nie uwzględnia kwestii 
sanitarnych. Dodanie odniesienia do zdrowia zwierząt ma na celu zachowanie spójności 
z poprawką 31 złożoną przez p. Liotard.

Poprawka 110
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) jej wykorzystanie nie oddziałuje 
negatywnie na środowisko; nowa żywność 
lub jej produkty składowe nie pozostaną w 
środowisku i nie będą gromadzić się w 
nim po wykorzystaniu nowej żywności 
jako żywności;
(cb) nowa żywność, która może mieć 
negatywne skutki dla konkretnych grup 
ludności uzyska zezwolenie wyłącznie w 
przypadku wdrożenia konkretnych 
środków przeciwdziałających takim 
niepożądanym skutkom;
(cc) jeżeli wymaga tego bezpieczne 
stosowanie, ustanowione zostaną poziomy 
spożycia nowej żywności jako takiej, jako 
części składowej innych środków 
spożywczych lub kategorii środków 
spożywczych;
(cd) łączne skutki nowej żywności 
stosowanej w różnych produktach 
spożywczych lub kategoriach środków 
spożywczych zostały ocenione;

Or. en

Uzasadnienie

Należy przykładać większą uwagę do ewentualnego ryzyka związanego ze stosowaniem nowej 
żywności, zwłaszcza w odniesieniu do wrażliwych grup populacji. Potrzebny jest szerszy 
zestaw warunków stawianych w przypadku włączania nowej żywności do wspólnotowego 
wykazu w celu uniknięcia sytuacji pojawienia się nieoczekiwanych negatywnych stron 
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stosowania nowej żywności.

Poprawka 111
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) niesie oczywiste korzyści dla 
konsumentów;

Or. en

Uzasadnienie

Oczywiste korzyści dla konsumentów muszą być warunkiem wstępnym udzielenia zezwolenia 
jakiemukolwiek nowemu produktowi spożywczemu na rynku.

Poprawka 112
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera (c b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) jej stosowanie nie oddziałuje 
negatywnie na środowisko, nie powoduje 
też powstania pozostałości lub 
niestrawionych substancji pozostających 
w środowisku i gromadzących się w nim, 
lub w żaden inny sposób nie powoduje 
negatywnego oddziaływania na 
środowisko;

Or. en
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Poprawka 113
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) nie występują zastrzeżenia etyczne. 

Or. de

Uzasadnienie

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.

Poprawka 114
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) jest uważana za wyprodukowaną w 
możliwych do zaakceptowania warunkach 
etycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Przy rozważaniu udzielenia zezwolenia na nową żywność możliwe powinno być 
uwzględnianie aspektów etycznych. Bez wymienienia aspektów etycznych jako kryterium 
w art. 6 nie jest jasne, czy prawnie mogą one być stosowane w związku z udzielaniem 
zezwolenia na nową żywność. 
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Poprawka 115
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c a) nie może mieć negatywnego wpływu 
na środowisko naturalne; nie może mieć 
trwałych lub kumulacyjnych skutków dla 
środowiska naturalnego po spożyciu lub 
po przekształceniu się w odpad.

Or. fr

Uzasadnienie

Jednym z kryteriów zapisania nowej żywności w dotyczącym jej wykazie wspólnotowym musi 
być także kryterium związane ze środowiskiem naturalnym, a w szczególności uwzględnienie 
trwałych lub kumulacyjnych skutków dla środowiska naturalnego.

Poprawka 116
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Żywność w stosunku do której 
zastosowano procesy produkcji 
wymagające specjalnych metod oceny 
ryzyka (np. nanotechnologie) nie może 
być włączona do wspólnotowego wykazu 
dopóki stosowanie tych konkretnych 
metod nie zostanie zatwierdzone, a 
odpowiednie procedury oceny 
bezpieczeństwa oparte na tych metodach 
nie wykażą, że stosowanie takiej żywności 
jest bezpieczne. Metody te nie powinny 
wiązać się z praktykowaniem badań na 
kręgowcach.
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Or. en

Uzasadnienie

W chwili obecnej nie istnieją odpowiednie metody oceniania bezpieczeństwa nanomateriałów 
(por. opinię SCENIHR z września 2005 r.). Nanomateriały powinny być oceniane w oparciu o 
nanotechnologiczne metody badań bez udziału zwierząt. Dopóki nanotechnologiczne metody 
badań bez udziału zwierząt nie będą dostępne w celu dokonania odpowiedniej oceny 
bezpieczeństwa nanomateriałów w żywności, ich stosowania należy zakazać w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego i zapobiegnięcia testom na zwierzętach.

Poprawka 117
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku wątpliwości, czyli np. 
wtedy, gdy nie ma wystarczającej 
pewności prawnej lub gdy brakuje 
danych, należy stosować zasadę 
ostrożności, a dany produkt spożywczy nie 
może być włączony do wspólnotowego 
wykazu.

Or. en

Poprawka 118
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

2. Treść wpisu dotyczącego nowej 
żywności do wspólnotowego wykazu 
obejmuje specyfikację danej żywności 
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oraz w stosownych przypadkach określa 
warunki stosowania, dodatkowe 
szczególne wymogi dotyczące 
etykietowania w celu poinformowania 
konsumenta końcowego i/lub wymóg 
dotyczący monitorowania po 
wprowadzeniu do obrotu.
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. 
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.

Or. de

Poprawka 119
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Treść wpisu dotyczącego nowej 
żywności do wspólnotowego wykazu 

(2) Treść wpisu dotyczącego nowej 
żywności do wspólnotowego wykazu 
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obejmuje specyfikację danej żywności oraz 
w stosownych przypadkach określa 
warunki stosowania, dodatkowe 
szczególne wymogi dotyczące 
etykietowania w celu poinformowania 
konsumenta końcowego i/lub wymóg 
dotyczący monitorowania po 
wprowadzeniu do obrotu.

obejmuje:

a) specyfikację danej żywności;
b) zamierzone zastosowanie żywności;
c) warunki stosowania;
d) datę wpisu nowej żywności do 
wspólnotowego wykazu oraz datę 
otrzymania wniosku;
e) nazwę i adres wnioskodawcy;
f) datę i wyniki ostatniej inspekcji zgodnie 
z wymogami dotyczącymi monitorowania, 
o których mowa w art. 11.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, by wymagać tych informacji od WSZYSTKICH nowych produktów spożywczych 
(nie tylko tych, o których mowa w art. 7 ust. 3 akapit pierwszy,  jak proponuje Komisja!) w 
celu zapewnienia przejrzystości.

Poprawka 120
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Treść wpisu dotyczącego nowej 
żywności do wspólnotowego wykazu 
obejmuje specyfikację danej żywności oraz 
w stosownych przypadkach określa 
warunki stosowania, dodatkowe 
szczególne wymogi dotyczące 
etykietowania w celu poinformowania 
konsumenta końcowego i/lub wymóg 
dotyczący monitorowania po 

2. Treść wpisu dotyczącego nowej 
żywności do wspólnotowego wykazu 
obejmuje specyfikację danej żywności oraz 
w stosownych przypadkach określa 
warunki stosowania, dodatkowe 
szczególne wymogi dotyczące 
etykietowania w celu poinformowania 
konsumenta końcowego i wymóg 
dotyczący monitorowania po 
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wprowadzeniu do obrotu. wprowadzeniu do obrotu.

Or. nl

Poprawka 121
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Treść wpisu dotyczącego nowej 
żywności do wspólnotowego wykazu 
obejmuje specyfikację danej żywności 
oraz w stosownych przypadkach określa
warunki stosowania, dodatkowe 
szczególne wymogi dotyczące 
etykietowania w celu poinformowania 
konsumenta końcowego i/lub wymóg 
dotyczący monitorowania po 
wprowadzeniu do obrotu.

2. Treść wpisu dotyczącego nowej 
żywności do wspólnotowego wykazu musi 
uwzględniać specyficzne składniki 
żywności i określać – jeżeli jest to 
konieczne – warunki stosowania, 
dodatkowe szczególne wymogi dotyczące 
etykietowania w celu poinformowania 
konsumenta końcowego i/lub wymóg 
dotyczący monitorowania po 
wprowadzeniu do obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Określenia te powinny pojawić się w wykazie wspólnotowym nowej żywności jeżeli zachodzi 
taka konieczność, na przykład gdy ocena nowego produktu obejmuje obowiązek określenia 
warunków stosowania lub dodatkowego etykietowania itp.

Poprawka 122
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W odniesieniu do wszystkich nowych 
produktów spożywczych wymagany jest 
monitoring po wprowadzeniu do obrotu. 
Wszystkie nowe produkty spożywcze, które 
uzyskały zezwolenie na wprowadzenie do 
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obrotu, podlegają przeglądowi po pięciu 
latach oraz w przypadku udostępnienia 
kolejnych dowodów naukowych. W 
trakcie monitoringu należy zwrócić 
szczególną uwagę na kategorie populacji 
o najwyższym poziomie spożycia żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Aby być poinformowanym o negatywnych skutkach spożywania nowej żywności należy 
ustanowić wymóg przeprowadzania monitoringu wszystkich nowych produktów spożywczych 
po ich wprowadzeniu do obrotu w terminie pięciu lat po ich wprowadzeniu na rynek 
europejski.

Poprawka 123
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Jeżeli nowa żywność jest substancją 
powodującą ryzyko w przypadku 
nadmiernego jej spożycia, powinna ona 
uzyskać zezwolenie na stosowanie do 
poziomu maksymalnego dla pewnych 
środków spożywczych lub kategorii 
środków spożywczych.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli nowa żywność jest substancją powodującą ryzyko w przypadku nadmiernego jej 
spożycia, powinna ona uzyskać zezwolenie na stosowanie do poziomu maksymalnego dla 
pewnych środków spożywczych lub kategorii środków spożywczych w celu uniknięcia ryzyka 
przedawkowania, a konsumenci powinni być o tym poinformowani poprzez jasne 
oznakowanie.
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Poprawka 124
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a – akapit pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nowa żywność podlega ogólnym 
wymogom w zakresie etykietowania 
ustanowionym w dyrektywie 2000/13/WE. 
Dla konkretnych nowych produktów 
spożywczych mogą zostać ustanowione 
dodatkowe szczególne wymogi w zakresie 
etykietowania, zwłaszcza w odniesieniu do 
opisu żywności, jej źródła lub warunków 
stosowania. W danym przypadku wymogi 
w zakresie etykietowania są wymienione 
we wspólnotowym wykazie.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwsza część przejmuje stwierdzenie z 21. punktu preambuły. 

Poprawka 125
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkty wyprodukowane z pomocą 
nanotechnologii muszą być oznakowane 
słowami „wyprodukowano z pomocą 
nanotechnologii”; 

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci mogą chcieć wiedzieć, czy produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem 
nanotechnologii.



AM\744573PL.doc 61/108 PE413.967v01-00

PL

Poprawka 126
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 a – akapit trzeci (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkty wyprodukowane ze zwierząt 
karmionych genetycznie zmodyfikowaną 
paszą muszą być oznaczone słowami 
„wyprodukowano ze zwierząt karmionych 
genetycznie zmodyfikowaną paszą”; 

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci mogą chcieć wiedzieć, czy produkt został wyprodukowany z wykorzystaniem 
genetycznie zmodyfikowanej paszy. W tej kwestii istnieje wyraźna luka w przepisach 
dotyczących żywności wyprodukowanej ze zwierząt karmionych genetycznie zmodyfikowaną 
paszą: Interpretacja 16. punktu preambuły rozporządzenia 1829/2003 stanowi, że żywność 
wyprodukowana ze zwierząt karmionych genetycznie zmodyfikowaną paszą nie jest objęta tym 
rozporządzeniem. Oznacza to, że rozp. 1829/2003 nie zawiera przepisów dotyczących 
etykietowania. W związku z powyższym należy ustanowić odpowiednie przepisy w niniejszym 
rozporządzeniu, aby zlikwidować lukę w przepisach.

Poprawka 127
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 

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 
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poufne dane są chronione zgodnie z art. 12. poufne dane są chronione zgodnie z art. 12. 

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.

Or. nl

Uzasadnienie

Ten fragment tekstu został już zapisany w art. 12, który jest bardziej stosownym miejscem do 
jego umieszczenia.

Poprawka 128
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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. 

2. Decyzję w sprawie aktualizacji wykazu 
wspólnotowego podejmuje się zgodnie z 
zasadami procedury regulacyjnej 
połączonej z kontrolą określonej w art. 14 
ust. 3.

W przypadkach, o których mowa w 
akapicie pierwszym, wpis dotyczący nowej 
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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.

Or. en

Poprawka 129
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) fakt, że nowa żywność może być 
wprowadzana na rynek wyłącznie przez 
imiennego wnioskodawcę, chyba że 
kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie 
dotyczące żywności bez powoływania się 
na poufne dane pierwotnego 
wnioskodawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby cel stymulowania innowacji został osiągnięty, należy jednoznacznie określić związek 
między wnioskodawcą a zezwoleniem.
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Poprawka 130
Philip Bushill-Matthews

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) fakt, że nowa żywność może być 
wprowadzana na rynek wyłącznie przez 
imiennego wnioskodawcę, chyba że 
kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie 
dotyczące żywności bez powoływania się 
na poufne dane pierwotnego 
wnioskodawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Aby cel stymulowania innowacji został osiągnięty, należy jednoznacznie określić związek 
między wnioskodawcą a zezwoleniem.

Poprawka 131
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera (c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) fakt, że nowa żywność może być 
wprowadzana na rynek wyłącznie przez 
imiennego wnioskodawcę, chyba że 
kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie 
dotyczące żywności bez powoływania się 
na poufne dane pierwotnego 
wnioskodawcy.

Or. en



AM\744573PL.doc 65/108 PE413.967v01-00

PL

Uzasadnienie

Aby cel stymulowania innowacji został osiągnięty, należy jednoznacznie określić kluczowy 
związek między wnioskodawcą a zezwoleniem.

Poprawka 132
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze odstępstwa od art. 7 akapit 
trzeci rozporządzenia (WE) nr [jednolita 
procedura] decyzja o aktualizacji 
wspólnotowego wykazu o nową żywność 
jest podejmowana zgodnie z procedurą, o 
której mowa w [art. 8a], w przypadku gdy:
a) równoważność nowej żywności wobec 
istniejącej żywności w zakresie jej składu, 
metabolizmu i poziomu niepożądanych 
substancji jest wystarczająca do 
wykazania, że nie zagraża ona zdrowiu 
konsumentów w zamierzonych warunkach 
spożycia;
b) nowa żywność zawiera lub składa się z 
żywności stosowanej uprzednio wyłącznie 
jako suplement żywnościowy lub w 
suplementach żywnościowych, zgodnie z 
odnośnym prawodawstwem, lub w 
przypadku gdy można przewidzieć, że 
nowe zamierzone zastosowanie nie 
zwiększy znacząco spożycia wśród 
konsumentów, w tym wśród wrażliwych 
grup.

Or. en

Uzasadnienie

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure.  The risk is that administrations and EFSA will expend time 
and resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or 
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food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Poprawka 133
Philip Bushill-Matthews

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W drodze odstępstwa od art. 7 akapit 
trzeci rozporządzenia (WE) nr [jednolita 
procedura] decyzja o aktualizacji 
wspólnotowego wykazu o nową żywność 
jest podejmowana zgodnie z procedurą, o 
której mowa w [art. 8a], w przypadku gdy:
a) równoważność nowej żywności wobec 
istniejącej żywności w zakresie jej składu, 
metabolizmu i poziomu niepożądanych 
substancji jest wystarczająca do 
wykazania, że nie zagraża ona zdrowiu 
konsumentów w zamierzonych warunkach
spożycia;
b) nowa żywność zawiera lub składa się z 
żywności stosowanej uprzednio wyłącznie 
jako suplement żywnościowy lub w 
suplementach żywnościowych, zgodnie z 
odnośnym prawodawstwem, lub w 
przypadku gdy można przewidzieć, że 
nowe zamierzone zastosowanie nie 
zwiększy znacząco spożycia wśród 
konsumentów, w tym wśród wrażliwych 
grup;

Or. en

Uzasadnienie

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure.  Where a food or 
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food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Poprawka 134
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 a
Etykietowanie nowej żywności i nowych 
składników żywności
Bez uszczerbku dla przepisów i wymogów 
zawartych w dyrektywie 2000/13/WE 
należy informować o wszystkich danych 
szczegółowych dotyczących nowej 
żywności i umieszczać je na etykiecie, aby 
odpowiednio informować konsumenta:
i) każda nowa żywność wprowadzana na 
rynek musi być sprzedawana z 
zastosowaniem wyraźnych, dokładnych, 
czytelnych i zrozumiałych informacji na 
etykiecie wraz z adnotacją, iż chodzi o 
nową żywność;
ii) wszystkie cechy charakterystyczne lub 
właściwości nowej żywności, takie jak 
skład, wartość odżywcza czy zastosowanie 
muszą znajdować się na opakowaniu 
produktu w sposób w sposób jasny, 
dokładny, czytelny i zrozumiały; 
iii) obecność nowej substancji spożywczej 
lub nowego składnika spożywczego 
zastępujących substancję lub składnik w 
produkcie żywnościowym, który zostaje 
zastąpiony lub nie przez nowy produkt 
żywnościowy, musi zostać określona na 
etykiecie w sposób jasny, dokładny, 
czytelny i zrozumiały.
W przypadku gdy nowy produkt 
żywnościowy składa się z substancji, która 
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może stanowić poważne zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego w razie nadmiernego 
spożycia, konsument musi zostać o tym 
poinformowany za pomocą jasnej, 
dokładnej, czytelnej i zrozumiałej etykiety 
na opakowaniu produktu.

Or. fr

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku jakiegokolwiek innego środka spożywczego wprowadzanego na 
rynek europejski nowa żywność musi być etykietowana zgodnie z przepisami poddawanej 
właśnie przeglądowi dyrektywy 2000/13/WE, a także zgodnie ze szczegółowymi przepisami 
określonymi w niniejszym artykule z uwzględnieniem specyficznych cech, jakie posiada nowa 
żywność lub nowe składniki żywności.

Poprawka 135
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7 b
Limity migracji składników opakowań 

produktów żywnościowych
Opakowania nowej żywności przestrzegają 
wymogów dotyczących limitów migracji 
przewidzianych w rozporządzeniu (WE) 
nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 października 2004 r. w 
sprawie materiałów i wyrobów 
przeznaczonych do kontaktu z żywnością1.
Komisja zobowiązuje, jeżeli okaże się to 
konieczne, właściwy komitet naukowy do 
określenia niższych limitów migracji dla 
opakowań wywodzących się z 
nanomateriałów lub zawierających je.
Komisja podejmuje decyzję zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 14 ust. 3.
1 Dz.U. L 338 z 13.11.2004, str. 4.
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Or. fr

Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku innych produktów żywnościowych nowa żywność musi 
przestrzegać przepisów zawartych w innych ustawodawstwach obejmujących inne kategorie 
żywności. Musi mieć to miejsce szczególnie w przypadku opakowań nowych produktów 
żywnościowych. Poprawka ta jest powiązana z poprawką 1.

Poprawka 159
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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) porównywać, czy nowy środek 
spożywczy, który ma zastąpić lub nie 
środek spożywczy już obecny na rynku, 
nie stanowi zagrożenia pod względem 
szkodliwości lub toksyczności dla zdrowia 
ludzi;

Or. fr

Uzasadnienie

Wyjaśnienie brzmienia zaproponowanego przez Komisję. Poprawka ta jest powiązana z 
poprawką 40 złożoną przez p. Liotard.

Poprawka 136
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmiot działający na rynku 
spożywczym (prowadzący przedsiębiorstwo 
spożywcze), który zamierza wprowadzić do 
obrotu we Wspólnocie tradycyjną żywność 
z kraju trzeciego, powiadamia o tym 

skreślony
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Komisję, podając nazwę żywności, jej 
skład i kraj pochodzenia.
Do powiadomienia należy dołączyć 
udokumentowane dane świadczące o 
historii bezpiecznego stosowania danej 
żywności w kraju trzecim.
2. Komisja bezzwłocznie przesyła 
powiadomienie wraz z materiałem 
świadczącym o historii bezpiecznego 
stosowania danej żywności, o której mowa 
w ust. 1, państwom członkowskim i 
Urzędowi.
3. W ciągu czterech miesięcy od daty 
przekazania przez Komisję powiadomienia 
przewidzianego w ust. 2, państwo 
członkowskie i Urząd mogą poinformować 
Komisję o swoim naukowo uzasadnionym 
sprzeciwie wobec wprowadzenia do obrotu 
tradycyjnej żywności, dla której złożono 
wniosek.
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].
Komisja odpowiednio informuje 
zainteresowany podmiot działający na 
rynku spożywczym w terminie pięciu 
miesięcy od daty powiadomienia 
przewidzianego w ust. 1.
Jeżeli nie przedstawiono naukowo 
uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa i żadna informacja o nich 
nie wpłynęła do zainteresowanego 
podmiotu działającego na rynku 
spożywczym zgodnie z ust. 3, dana 
tradycyjna żywność może zostać 
wprowadzona do obrotu we Wspólnocie 
po pięciu miesiącach od daty 
powiadomienia przewidzianego w ust. 1.
5. Komisja publikuje na przeznaczonej do 
tego celu własnej stronie internetowej 
wykaz tradycyjnej żywności z krajów 
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trzecich, która może być wprowadzana do 
obrotu we Wspólnocie zgodnie z ust. 4.
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.

Or. en

Uzasadnienie

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.

Poprawka 137
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tradycyjna żywność z kraju trzeciego Tradycyjna żywność

Or. de
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Poprawka 138
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmiot działający na rynku 
spożywczym (prowadzący 
przedsiębiorstwo spożywcze), który 
zamierza wprowadzić do obrotu we 
Wspólnocie tradycyjną żywność z kraju 
trzeciego, powiadamia o tym Komisję, 
podając nazwę żywności, jej skład i kraj 
pochodzenia.

1. Podmiot działający na rynku 
spożywczym (prowadzący 
przedsiębiorstwo spożywcze), który 
zamierza wprowadzić do obrotu we 
Wspólnocie tradycyjną żywność z kraju 
trzeciego lub ze Wspólnoty, powiadamia o 
tym Komisję, podając nazwę żywności, jej 
cechy charakterystyczne i kraj 
pochodzenia. 

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.

Or. de

Poprawka 139
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmiot działający na rynku 
spożywczym (prowadzący 
przedsiębiorstwo spożywcze), który 
zamierza wprowadzić do obrotu we 
Wspólnocie tradycyjną żywność z kraju 
trzeciego, powiadamia o tym Komisję, 
podając nazwę żywności, jej skład i kraj 
pochodzenia. 

1. Podmiot działający na rynku 
spożywczym (prowadzący 
przedsiębiorstwo spożywcze), który 
zamierza wprowadzić do obrotu we 
Wspólnocie tradycyjną żywność z kraju 
trzeciego, przedkłada szczegółowy wniosek 
Komisji. Szczegółowy wniosek spełnia 
wymagania zawarte w wytycznych 
sporządzonych przez Komisję po 
konsultacji z EFSA i podaje nazwę 
żywności, jej skład i kraj pochodzenia. 

Or. nl
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Uzasadnienie

Zgdonie z zasadą ostrożności ważne jest przeprowadzenie monitoringu. Zwykłe 
powiadomienie łamałoby tę zasadę.

Poprawka 140
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Podmiot działający na rynku 
spożywczym (prowadzący 
przedsiębiorstwo spożywcze), który 
zamierza wprowadzić do obrotu we 
Wspólnocie tradycyjną żywność z kraju 
trzeciego, powiadamia o tym Komisję,
podając nazwę żywności, jej skład i kraj 
pochodzenia.

1. Podmiot działający na rynku 
spożywczym (prowadzący 
przedsiębiorstwo spożywcze), który 
zamierza wprowadzić do obrotu we 
Wspólnocie tradycyjną żywność z kraju 
trzeciego, składa do Komisji wniosek
podając nazwę żywności, jej skład i kraj 
pochodzenia.

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

Do wniosku należy dołączyć 
udokumentowane dane świadczące o 
historii bezpiecznego stosowania danej 
żywności w kraju trzecim w oparciu o 
wytyczne, o których mowa w ust. 5a.

Or. en

Uzasadnienie

Podmiot działający na rynku spożywczym, który zamierza wprowadzić do obrotu na rynku 
Wspólnoty tradycyjną żywność z kraju trzeciego, potrzebuje wytycznych na temat tego, jak 
udokumentować „historię bezpiecznego stosowania”. Odpowiednią ocenę bezpieczeństwa 
żywności może zagwarantować wyłącznie znormalizowana procedura.
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Poprawka 141
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja bezzwłocznie przesyła 
powiadomienie wraz z materiałem 
świadczącym o historii bezpiecznego 
stosowania danej żywności, o której mowa 
w ust. 1, państwom członkowskim i 
Urzędowi. 

2. Komisja bezzwłocznie przesyła wniosek
wraz z materiałem świadczącym o historii 
bezpiecznego stosowania danej żywności, 
o której mowa w ust. 1, państwom 
członkowskim i Urzędowi. 

Or. nl

Uzasadnienie

Zgdonie z zasadą ostrożności ważne jest przeprowadzenie testu. Zwykłe powiadomienie 
łamałoby tę zasadę.

Poprawka 142
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja bezzwłocznie przesyła 
powiadomienie wraz z materiałem 
świadczącym o historii bezpiecznego 
stosowania danej żywności, o której mowa 
w ust. 1, państwom członkowskim i 
Urzędowi. 

2. Komisja bezzwłocznie przesyła 
powiadomienie wraz z materiałem 
świadczącym o historii bezpiecznego 
stosowania danej żywności, o której mowa 
w ust. 1, państwom członkowskim i 
Urzędowi oraz podaje je do publicznej 
wiadomości za pomocą swojej strony 
internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Przepis ten ma zagwarantować wysoki stopień przejrzystości na rzecz zainteresowanych stron 
i konsumentów.
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Poprawka 143
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 144
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu czterech miesięcy od daty 
przekazania przez Komisję powiadomienia 
przewidzianego w ust. 2, państwo 
członkowskie i Urząd mogą poinformować 
Komisję o swoim naukowo uzasadnionym 
sprzeciwie wobec wprowadzenia do obrotu 
tradycyjnej żywności, dla której złożono 
wniosek. 

3. W oparciu o wymogi określone w art. 6 
oraz uwzględniając dokumentację 
przekazaną przez podmiot działający na 
rynku spożywczym Urząd ocenia, czy 
żywność jest bezpieczna i może być 
wprowadzona na rynek europejski. W 
ciągu sześciu miesięcy od daty przekazania 
przez Komisję powiadomienia 
przewidzianego w ust. 2, państwo 
członkowskie i/lub Urząd mogą 
poinformować Komisję o swoim naukowo 
uzasadnionym sprzeciwie wobec 
wprowadzenia do obrotu tradycyjnej 
żywności, dla której złożono wniosek.
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Or. en

Uzasadnienie

To, że dany produkt był spożywany przez szereg lat w danym państwie nie oznacza, że jest on 
bezpieczny. W związku z tym należy zagwarantować, że „tradycyjna żywność z kraju 
trzeciego” również spełnia kryteria określone w art. 6. Aby umożliwić odpowiednią kontrolę 
należy przedłużyć termin.

Poprawka 145
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu czterech miesięcy od daty 
przekazania przez Komisję powiadomienia
przewidzianego w ust. 2, państwo 
członkowskie i Urząd mogą poinformować 
Komisję o swoim naukowo uzasadnionym
sprzeciwie wobec wprowadzenia do obrotu 
tradycyjnej żywności, dla której złożono 
wniosek.

3. W ciągu czterech miesięcy od daty 
przekazania przez Komisję wniosku
przewidzianego w ust. 2, państwo 
członkowskie i Urząd mogą poinformować 
Komisję o swoim sprzeciwie wobec 
wprowadzenia do obrotu tradycyjnej
żywności, dla której złożono wniosek.

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. Komisja odpowiednio i 
bezzwłocznie powiadamia zainteresowany 
podmiot działający na rynku spożywczym, 
a zastosowanie mają art. 5–7. Wniosek 
określony w ust. 1 uważa się zatem za 
wniosek, o którym mowa art. 3 ust. 1 
rozporządzenia XX/XXX [jednolita 
procedura], chyba że w terminie czterech 
miesięcy od przekazania przez Komisję 
powiadomienia o niewprowadzeniu 
tradycyjnej żywności do obrotu we 
Wspólnocie podmiot może dostarczyć 
naukowy dowód na to, że żywność ta jest 
bezpieczna.

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

Or. nl

Uzasadnienie

Wniosek Komisji wprowadza odwrócenie ciężaru dowodu bez przeprowadzania jakiejkolwiek 
oceny bezpieczeństwa wymaganej od podmiotu działającego na rynku spożywczym, który chce 
wprowadzić do obrotu we Wspólnocie tradycyną żywność z kraju trzeciego. Odwrócenie 
ciężaru dowodu odbywa się na koszt państw członkowskich i Wspólnoty, a podatnik nie może 
stać się w tej sytuacji ofiarą. Ponadto odwrócenie ciężaru dowodu nie leży w interesie 
zapewniania bezpieczeństwa żywności.

Poprawka 146
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioskodawca ma też prawo do 
wycofania powiadomienia.

Or. en

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 147
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli nie przedstawiono naukowo 4. Jeżeli nie przedstawiono zastrzeżeń 
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uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa i żadna informacja o nich 
nie wpłynęła do zainteresowanego 
podmiotu działającego na rynku 
spożywczym zgodnie z ust. 3, dana 
tradycyjna żywność może zostać 
wprowadzona do obrotu we Wspólnocie po 
pięciu miesiącach od daty powiadomienia
przewidzianego w ust. 1. 

dotyczących bezpieczeństwa i żadna 
informacja o nich nie wpłynęła do 
zainteresowanego podmiotu działającego 
na rynku spożywczym zgodnie z ust. 3, 
dana tradycyjna żywność może zostać 
wprowadzona do obrotu we Wspólnocie po 
pięciu miesiącach od daty wniosku
przewidzianego w ust. 1. 

Or. nl

Uzasadnienie

W tym przypadku wniosek zostanie zatem poddany procedurze uproszczonej.

Poprawka 148
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Treść wpisu dotyczącego nowej 
żywności do wykazu wspólnotowego 
obejmuje specyfikację danej żywności 
oraz – w stosownych przypadkach –
określa warunki stosowania, dodatkowe 
szczególne wymogi dotyczące 
etykietowania w celu poinformowania 
końcowego użytkownika i/lub wymóg 
dotyczący monitorowania po 
wprowadzeniu do obrotu.

Or. de
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Poprawka 149
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Komisja publikuje na przeznaczonej do 
tego celu własnej stronie internetowej 
wykaz tradycyjnej żywności z krajów 
trzecich, która może być wprowadzana do 
obrotu we Wspólnocie zgodnie z ust. 4.

5. Komisja publikuje na przeznaczonej do 
tego celu własnej stronie internetowej 
wykaz tradycyjnej żywności z krajów 
trzecich, która może być wprowadzana do 
obrotu we Wspólnocie zgodnie z ust. 4. 
Strona ta jest dostępna poprzez odsyłacz 
ze strony wspólnotowego wykazu nowej 
żywności, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

Or. en

Poprawka 150
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. W terminie pięciu miesięcy od wejścia 
w życie niniejszego rozporządzenia 
Komisja, w porozumieniu z Europejskim 
Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, 
opracowuje wytyczne do kryteriów dla 
dokumentacji wnioskodawców 
zamierzających wprowadzić do obrotu 
tradycyjną żywność z kraju trzeciego. 
Kryteria te zawierają wymóg przekazania 
informacji dotyczących:
a) korzystania i przetwarzania produktu 
(w tym określenie, czy części lub ekstrakt z 
produktu są powszechnie stosowane);
b) popularnych nawyków żywieniowych;
c) powszechnych grup konsumentów;
d) (jeżeli dotyczy) powszechnie 
stosowanych  stężeń;
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e) wszelkich istniejących badań 
dotyczących danej żywności.

Or. en

Uzasadnienie

Podmiot działający na rynku spożywczym, który zamierza wprowadzić do obrotu na rynku 
Wspólnoty tradycyjną żywność z kraju trzeciego, potrzebuje wytycznych na temat tego, jak 
udokumentować „historię bezpiecznego stosowania”. Wytyczne te muszą zawierać co 
najmniej ww. punkty, aby możliwe było przedstawienie poważnej dokumentacji oraz by 
ułatwić ocenę EFSA.

Poprawka 151
Philip Bushill-Matthews

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 8 a
1. Podmiot działający na rynku 
spożywczym, który zamierza wprowadzić 
do obrotu żywność, o której mowa w art. 7 
ust. 5 (nowy) powiadamia Komisję o 
swoim zamiarze oraz załącza należycie do 
powiadomienia odpowiednie dane 
wykazujące, że żywność spełnia określone 
tam warunki.
2. Komisja bezzwłocznie przesyła 
powiadomienie wraz z towarzyszącymi 
danymi, o których mowa w ust. 1, 
państwom członkowskim i Urzędowi.
3. W ciągu czterech miesięcy od daty 
przekazania przez Komisję powiadomienia 
przewidzianego w ust. 2, Urząd wydaje 
opinię.
4. Jeżeli nie przedstawiono naukowo 
uzasadnionych zastrzeżeń dotyczących 
bezpieczeństwa i żadna informacja o nich 
nie wpłynęła do zainteresowanego 
podmiotu działającego na rynku 
spożywczym, dana żywność może zostać 
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wprowadzona do obrotu we Wspólnocie 
po 5 miesiącach od daty powiadomienia 
przewidzianego w ust. 1. Wspólnotowy 
wykaz jest odpowiednio uaktualniany.
5. 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.

Or. en

Uzasadnienie

Taka procedura powiadamiania w odniesieniu do pewnych kategorii nowej żywności poprawi 
skuteczność rozporządzenia, zapewni bardziej proporcjonalny system zarządzania ryzykiem i 
będzie zgodna z ogólnym prawodawstwem z zakresu żywności nr 178/2002.

Poprawka 152
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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, 
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. Wskazówki i 
narzędzia techniczne są publikowane nie 
później niż sześć miesięcy po wejściu w 
życie niniejszego rozporządzenia, na 
przeznaczonej do tego celu 
ogólnodostępnej stronie stanowiącej część 
strony internetowej Komisji.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiana poprawki 39. sprawozdawczyni.

Poprawka 153
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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, 
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. Wskazówki i 
narzędzia techniczne są publikowane na 
ogólnodostępnej, przeznaczonej do tego 
celu stronie stanowiącej część strony 
internetowej Komisji, nie później niż sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

MŚP powinny uzyskać od Komisji pomoc i wsparcie w sporządzaniu wniosków na cele 
niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 154
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja, w stosownych przypadkach, w 
ścisłej współpracy z Urzędem, udostępnia 

Przed datą rozpoczęcia stosowania 
niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 
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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.

20 Komisja, w ścisłej współpracy z 
Urzędem, podmiotami działającymi na 
rynku spożywczym oraz małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami, 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.
Zalecenie 97/618/WE jest dostępne do 
wykorzystania przez wnioskodawców do 
momentu zastąpienia go zmienionymi 
wskazówkami i narzędziami technicznymi 
wydanymi zgodnie z niniejszym 
artykułem.

Or. en

Poprawka 155
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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.

Bez uszczerbku dla postanowień art. 9 ust. 
1 lit. a) rozporządzenia nr XX/XXX 
(jednolita procedura) i przed terminem
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia zgodnie z art. 20 Komisja, 
w stosownych przypadkach, w ścisłej 
współpracy z Urzędem udostępnia – w 
uzasadnionych przypadkach – wskazówki i 
narzędzia techniczne w celu pomocy 
podmiotom działającym na rynku 
spożywczym, w szczególności małym i 
średnim przedsiębiorstwom, w 
przygotowaniu i przedstawieniu wniosków 
i powiadomień na mocy niniejszego 
rozporządzenia. Zalecenie 97/618/WE jest 
dostępne do wykorzystania przez 
wnioskodawców do momentu zastąpienia 
go zmienionymi wskazówkami i 
narzędziami technicznymi wydanymi 
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zgodnie z niniejszym artykułem.

Or. en

Uzasadnienie

Ważna rzeczą jest udostępnienie wnioskodawcom wskazówek przed rozpoczęciem stosowania 
zmienionego rozporządzenia. Wskazówki te powinny również objąć zawiadomienia, o których 
mowa w art. 8. Uprzednio nabyte doświadczenie wskazuje, że wskazówki takie nie zawsze są 
dostępne w momencie przyjmowania nowego rozporządzenia, zatem poprzednie wskazówki 
powinny pozostać w mocy do momentu zastąpienia ich zmienionymi wskazówkami.

Poprawka 156
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy dokonywaniu oceny bezpieczeństwa 
nowej żywności Urząd będzie: 

Przy dokonywaniu oceny bezpieczeństwa 
nowej żywności na podstawie wymogów 
określonych w art. 6 Urząd będzie: 

Or. en

Poprawka 157
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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) w przypadkach w których będzie to 
możliwe 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; powyższe 
przy uwzględnieniu również skutków 
wszelkich nowych cech;
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Or. en

Uzasadnienie

Żywność wyprodukowana np. z wykorzystaniem nanotechnologii może wykazywać nowe 
cechy, których nie można odpowiednio ocenić poprzez zwykłe porównanie ich z istniejącymi 
już na rynku produktami.

Poprawka 158
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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) porównywać – w zakresie, w jakim to 
możliwe – 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, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu również skutków wszelkich 
nowych cech;

Or. en

Uzasadnienie

Żywność wyprodukowana np. z wykorzystaniem nanotechnologii może wykazywać nowe 
cechy, których nie można odpowiednio ocenić poprzez zwykłe porównanie ich z istniejącymi 
już na rynku produktami.

Poprawka 160
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera (a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a a) Urząd określa maksymalną granicę 
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dziennego spożycia nowego produktu 
żywnościowego lub nowego składnika 
produktu żywnościowego, poza którą 
spożycie może okazać się szkodliwe dla 
zdrowia konsumenta;

Or. fr

Uzasadnienie

Niektóre produkty żywnościowe lub nowe produkty żywnościowe mogą stanowić zagrożenie 
dla zdrowia ludzi z powodu spożycia przekraczającego poziom określony w badaniach 
i ocenach. Należy zatem przewidzieć możliwość ustalenia przez Urząd tego rodzaju granic, 
aby konsumenci byli świadomi, iż zaleca się nieprzekraczanie danej ilości. 

Poprawka 161
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – litera (a b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a b) w ramach naukowych ocen ryzyka 
związanego z nową żywnością lub z 
nowymi składnikami żywności Urząd 
zwraca się do właściwych władz o 
przekazanie mu wszelkich ocen 
naukowych dotyczących nowej żywności 
lub nowego składnika żywności.

Or. fr

Poprawka 162
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 - litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) uwzględniać historię bezpiecznego 
stosowania danej żywności tradycyjnej z 

(b) uwzględniać historię bezpiecznego 
stosowania danej żywności tradycyjnej z 
kraju trzeciego, odnosząc się tym samym 
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kraju trzeciego. do wytycznych określonych w art. 8 ust. 
5a.

Or. en

Poprawka 163
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku wystąpienia zastrzeżeń 
etycznych oprócz oceny bezpieczeństwa 
należy zwrócić się również o wydanie 
opinii do Europejskiej Grupy Etyki w 
Nauce i Nowych Technologiach.

Or. de

Uzasadnienie

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Poprawka 164
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ze względów bezpieczeństwa żywności 
i na podstawie opinii Urzędu Komisja 
może wprowadzić wymóg dotyczący 
monitorowania po wprowadzeniu do 

1. Ze względów bezpieczeństwa żywności 
i na podstawie opinii Urzędu Komisja 
wprowadza wymóg dotyczący 
monitorowania po wprowadzeniu do 



PE413.967v01-00 88/108 AM\744573PL.doc

PL

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.

obrotu, który spoczywa na podmiotach 
działających na rynku spożywczym.

Wszystkie nowe produkty żywnościowe, 
które wprowadzone zostały do obrotu, 
muszą przejść kontrolę gdy tylko pojawią 
się wątpliwości co do ich bezpieczeństwa i 
najpóźniej co pięć lat od dnia wejścia w 
życie rozporządzenia. Jeżeli krok taki 
okaże się niezbędny, Urząd dokonuje 
ponownej oceny.
Szczegółowa kontrola musi zostać 
przeprowadzona w przypadku osób 
charakteryzujących się wysokim 
spożyciem nowej żywności.

2. Producent niezwłocznie informuje
Komisję o:

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

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

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

b) wszelkich zakazach lub ograniczeniach 
nałożonych przez właściwy organ państwa 
trzeciego, w którym żywność jest 
wprowadzana do obrotu.

b) wszelkich zakazach lub ograniczeniach 
nałożonych przez właściwy organ państwa 
trzeciego, w którym żywność jest 
wprowadzana do obrotu.

Każdy podmiot działający na rynku 
spożywczym informuje co roku Komisję i 
właściwe władze państwa członkowskiego, 
w którym prowadzi działalność, o 
wszelkich problemach ze zdrowiem, o 
których został poinformowany przez 
konsumentów lub organizacje ochrony 
konsumentów. 
Właściwe władze ds. ochrony rynku 
państwa członkowskiego zobowiązane są 
do przeprowadzania kontroli. Sporządzają 
one sprawozdanie dla Komisji w terminie 
trzech miesięcy od zakończenia kontroli.
Komisja przedstawia sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
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najpóźniej rok po dacie upłynięcia okresu 
pięciu lat, o którym mowa w ust. 1.

Or. fr

Poprawka 165
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
Komisja wprowadza wymóg dotyczący 
monitorowania po wprowadzeniu do 
obrotu. Monitoring ten ma miejsce co pięć 
lat i uwzględnia aspekty związane z 
bezpieczeństwem żywności oraz ze 
zdrowiem i dobrostanem zwierząt, a także 
oddziaływanie środowiskowe. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na kategorie 
populacji o najwyższym poziomie spożycia
żywności.

Wymogi dotyczące monitorowania mają 
zastosowanie również do nowej żywności 
już wprowadzonej do obrotu, obejmującej 
nową żywność zatwierdzoną na mocy 
procedury uproszczonej 
(„powiadomienia”) z rozporządzenia 
(WE) nr 258/97.
Państwa członkowskie wyznaczają 
właściwe organy odpowiedzialne za 
monitoring po wprowadzeniu do obrotu. 
Koszty monitoringu są pokrywane przez 
odpowiednie podmioty działające na 
rynku spożywczym.

Or. en

Uzasadnienie

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
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negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.

Poprawka 166
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
Komisja wprowadza 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. Monitoring ten uwzględnia 
aspekty związane z bezpieczeństwem 
żywności oraz, w stosownych 
przypadkach, oddziaływanie na 
środowisko i aspekty związane ze 
zdrowiem i dobrostanem zwierząt. Każdy 
nowy produkt spożywczy dopuszczony do 
obrotu rynkowego podlega ocenie po 
okresie pięciu lat.

Or. en

Uzasadnienie

Aby być poinformowanym o negatywnych skutkach spożywania nowej żywności należy 
ustanowić wymóg przeprowadzania monitoringu wszystkich nowych produktów spożywczych 
po ich wprowadzeniu do obrotu w terminie pięciu lat od ich wprowadzenia na rynek 
europejski.
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Poprawka 167
Kartika Tamara Liotard

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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 
wprowadza 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. 
Monitorowanie obejmuje aspekty 
związane z bezpieczeństwem żywności, 
wpływ na środowisko naturalne oraz 
zdrowie i dobrostan zwierząt. Każda nowa 
żywność poddawana jest co pięć lat 
kontroli uwzględniającej ww. aspekty.

Or. nl

Poprawka 168
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W celu uniknięcia badań na 
zwierzętach, badania na zwierzętach 
kręgowych do celów niniejszego 
rozporządzenia przeprowadza się tylko w 
ostateczności. Należy wspierać stosowanie 
badań bez udziału zwierząt oraz 
inteligentne strategie badań, a także 
zabronić powielania badań na zwierzętach 
kręgowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Wspieranie inteligentnych strategii badań oraz obowiązkowe udostępnianie danych może 
znacząco przyczynić się do zmniejszenia liczby zwierząt wykorzystywanych do badań.

Poprawka 169
Niels Busk

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

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 z punktu widzenia etyki 
Komisja, z inicjatywy 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 udostępnia tę opinię publicznie.

Or. en

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 podawane do wiadomości publicznej.
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Poprawka 170
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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.

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. Należy zagwarantować ochronę 
danych i ich poufność, zgodnie z art. 30 i 
31 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 w 
sprawie genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy.

Or. en

Poprawka 171
Philip Bushill-Matthews

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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.

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 zostać wykorzystane na rzecz innego 
wniosku przez okres pięciu lat od daty 
włączenia danej nowej żywności do 
wspólnotowego wykazu, chyba że kolejny 
wnioskodawca uzgodnił z pierwotnym 
wnioskodawcą, że takie dane i informacje 
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mogą zostać wykorzystane w przypadku 
gdy:
(a) dane naukowe i inne informacje 
zostały przez pierwotnego wnioskodawcę 
zgłoszone przy składaniu pierwotnego 
wniosku jako zastrzeżone; oraz
(b) pierwotny wnioskodawca miał przy 
składaniu pierwotnego wniosku wyłączne 
prawo powoływania się na te zastrzeżone 
dane; oraz
(c) zezwolenie na nową żywność nie 
zostałoby udzielone bez przedłożenia przez 
pierwotnego wnioskodawcę poufnych 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 21 ust. 1 rozporządzenia 1924/2006/WE w sprawie oświadczeń żywieniowych i 
zdrowotnych zawiera jaśniejszą definicję ochrony danych.  Art. 12 powinien zostać zmieniony 
w celu zapewnienia spójności przepisów dotyczących ochrony danych z rozporządzeniem 
1924/2006/WE.

Poprawka 172
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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, chyba że istnieje uzasadnienie 
takiego działania z przyczyn związanych z 
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ochroną zdrowia publicznego.

Or. en

Poprawka 173
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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.

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 zostać wykorzystane na rzecz innego 
wniosku przez okres pięciu lat od daty 
włączenia danej nowej żywności do 
wspólnotowego wykazu, chyba że kolejny 
wnioskodawca uzgodnił z pierwotnym 
wnioskodawcą, że takie dane i informacje 
mogą zostać wykorzystane w przypadku 
gdy:
(a) dane naukowe i inne informacje 
zostały przez pierwotnego wnioskodawcę 
zgłoszone przy składaniu pierwotnego 
wniosku jako zastrzeżone; oraz
(b) pierwotny wnioskodawca miał przy 
składaniu pierwotnego wniosku wyłączne 
prawo powoływania się na te zastrzeżone 
dane; oraz
(c) zezwolenie na nową żywność nie 
zostałoby udzielone bez przedłożenia przez 
pierwotnego wnioskodawcę poufnych 
danych.

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł 21 ust. 1 rozporządzenia 1924/2006/WE w sprawie oświadczeń żywieniowych i 
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zdrowotnych zawiera jaśniejszą definicję ochrony danych.  Art. 12 powinien zostać zmieniony 
w celu zapewnienia spójności przepisów dotyczących ochrony danych z rozporządzeniem 
1924/2006/WE.

Poprawka 174
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1

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, 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.

Or. en

Poprawka 175
Kartika Tamara Liotard

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Po konsultacjach z wnioskodawcą 
Komisja określa, które dane dotyczące 
produkcji muszą zostać objęte klauzulą 
poufności i przez jaki okres przy 
założeniu, że okres ten nie może 
przekraczać trzech lat.

Or. nl
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Poprawka 176
Kartika Tamara Liotard

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Po wygaśnięciu okresu poufności 
danych dotyczących produkcji dane te są 
automatyczne dodawane do istniejących 
danych dotyczących nowej żywności na 
wykazie wspólnotowym.

Or. nl

Poprawka 177
Hiltrud Breyer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Dane z projektów badawczych 
sfinansowane częściowo lub w całości 
przez WE i/lub instytucje publiczne, a 
także analiza ryzyka lub dane związane z 
analizą ryzyka, takie jak analiza 
karmienia, powinny być publikowane 
wraz z wnioskiem, a inni wnioskodawcy 
mogą swobodnie z nich korzystać.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli powstała wiedza była finansowana z funduszy publicznych, powinna być ona też 
publicznie dostępna.



PE413.967v01-00 98/108 AM\744573PL.doc

PL

Poprawka 178
Hiltrud Breyer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Niezależnie od okoliczności zakazuje 
się powielania badań na kręgowcach. W 
tym kontekście badania obejmujące testy 
na zwierzętach kręgowych oraz badania 
potencjalnie pomagające uniknąć testów 
na zwierzętach nie są objęte ochroną 
danych. W związku z powyższym należy 
zezwolić na dostęp do badań nad 
kręgowcami oraz innych badań 
potencjalnie pomagających uniknąć 
testowania na zwierzętach. 

Or. en

Uzasadnienie

Należy dodać, że właściciel testu lub badania nie może uniemożliwić innym osobom 
skorzystania z niego, jeśli pozwoliłoby to uniknąć badań na zwierzętach.

Poprawka 179
Mojca Drčar Murko

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadkach gdy nowo opracowane 
dowody naukowe i poufne dane naukowe 
chronione na mocy art. 12 są wynikiem 
testów na zwierzętach kręgowych lub 
badań klinicznych na istotach ludzkich, a 
z przyczyn etycznych należałoby unikać 
powielania testów na zwierzętach 
kręgowych lub badań klinicznych na 
istotach ludzkich jako badań zbędnych 
naukowo, drugi lub kolejny 
wnioskodawca może zażądać od 



AM\744573PL.doc 99/108 PE413.967v01-00

PL

pierwotnego wnioskodawcy udostępnienia 
chronionych danych.  Pierwotny 
wnioskodawca powinien wyrazić zgodę na 
takie żądanie, począwszy od końca 
pierwszego roku od rozpoczęcia okresu 
ochronnego, o którym mowa w art. 12, 
pod warunkiem że drugi wnioskodawca 
zwróci pierwotnemu wnioskodawcy koszty 
tych badań. Zgoda taka powinna też być 
wydana każdemu kolejnemu 
wnioskodawcy i w takim przypadku drugi 
i kolejni wnioskodawcy powinni dołożyć 
wszelkich starań, by dojść do 
porozumienia w sprawie podziału kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Uniknięcie nadmiernej ochrony, wynikające z zastrzeżeń natury etycznej dotyczących 
powtarzania badań nad zwierzętami kręgowymi lub inwazyjnych badań na ludzkich 
ochotnikach, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego okresu wyłączności pierwszemu 
wnioskodawcy, by mógł on wypracować wystarczający zysk w związku z poniesioną 
inwestycją. Ponieważ niektóre poufne dane mogą wiązać się z badaniami innymi niż badania 
nad zwierzętami kręgowymi i nad ludźmi, w odniesieniu do tych badań należy utrzymać pełen 
pięcioletni okres ochronny, o którym mowa w art. 12.

Poprawka 180
Philip Bushill-Matthews

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 a
Zintegrowana ochrona danych

Bez uszczerbku dla udzielania zezwolenia 
na nową żywność zgodnie z 
postanowieniami art. 7 i 14 
rozporządzenia (WE) nr [jednolita 
procedura] oraz zatwierdzania 
oświadczenia zdrowotnego lub oświadczeń 
dotyczących tej żywności zgodnie z 
postanowieniami art. 17, 18 i 25 
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rozporządzenia (WE) nr 1924/2006/WE, 
gdy zamiarem jest ubieganie się o 
zezwolenie na nową żywność oraz 
zatwierdzenie oświadczenia zdrowotnego 
lub oświadczeń dotyczących tej żywności, 
oraz gdy ochrona danych jest 
uzasadniona na mocy przepisów obu 
rozporządzeń i gdy wnioskodawca o nią 
wniósł, daty zezwolenia i/lub 
opublikowania zezwolenia w Dzienniku 
Urzędowym są zbieżne, a okresy ochrony 
danych biegną równocześnie.

Or. en

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 181
Philip Bushill-Matthews

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 b
W przypadkach gdy nowo opracowane 
dowody naukowe i poufne dane naukowe 
chronione na mocy art. 12 są wynikiem 
testów na zwierzętach kręgowych lub 
badań klinicznych na istotach ludzkich, a 
z przyczyn etycznych należałoby unikać 
powielania testów na zwierzętach 
kręgowych lub badań klinicznych na 
istotach ludzkich jako badań zbędnych 
naukowo, drugi lub kolejny 
wnioskodawca może zażądać od 
pierwotnego wnioskodawcy udostępnienia 
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chronionych danych.  Pierwotny 
wnioskodawca powinien wyrazić zgodę na 
takie żądanie, począwszy od końca 
pierwszego roku od rozpoczęcia okresu 
ochronnego, o którym mowa w art. 12, 
pod warunkiem że drugi wnioskodawca 
zwróci pierwotnemu wnioskodawcy koszty 
tych badań. Zgoda taka powinna też być 
wydana każdemu kolejnemu 
wnioskodawcy i w takim przypadku drugi 
i kolejni wnioskodawcy powinni dołożyć 
wszelkich starań, by dojść do 
porozumienia w sprawie podziału kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Uniknięcie nadmiernej ochrony, wynikające z zastrzeżeń natury etycznej dotyczących 
powtarzania badań nad zwierzętami kręgowymi lub inwazyjnych badań na ludzkich 
ochotnikach, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego okresu wyłączności pierwszemu 
wnioskodawcy, by mógł on wypracować wystarczający zysk w związku z poniesioną 
inwestycją.  Ponieważ niektóre poufne dane mogą wiązać się z badaniami innymi niż badania 
nad zwierzętami kręgowymi i nad ludźmi, w odniesieniu do tych badań należy utrzymać pełen 
pięcioletni okres ochronny, o którym mowa w art. 12.

Poprawka 182
Renate Sommer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Zintegrowana ochrona danych

Bez uszczerbku dla udzielania zezwolenia 
na nową żywność zgodnie z 
postanowieniami art. 7 i 14 
rozporządzenia (WE) nr [jednolita 
procedura] oraz zatwierdzania 
oświadczenia zdrowotnego lub oświadczeń 
dotyczących tej żywności zgodnie z 
postanowieniami art. 17, 18 i 25 
rozporządzenia (WE) nr 1924/2006/WE, 
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gdy zamiarem jest ubieganie się o 
zezwolenie na nową żywność oraz 
zatwierdzenie oświadczenia zdrowotnego 
lub oświadczeń dotyczących tej żywności, 
oraz gdy ochrona danych jest 
uzasadniona na mocy przepisów obu 
rozporządzeń i gdy wnioskodawca o nią 
wniósł, daty zezwolenia i/lub 
opublikowania zezwolenia

Or. en

Poprawka 183
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Inspekcja i środki kontroli

Aby wyegzekwować zgodność z niniejszym 
rozporządzeniem, przeprowadzane są 
kontrole urzędowe zgodnie z 
rozporządzeniem (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.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie ma odniesienia – w konkretnym artykule – do inspekcji i środków 
kontroli.
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Poprawka 184
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Bez uszczerbku dla udzielania zezwolenia 
na nową żywność zgodnie z 
postanowieniami art. 7 i 14 
rozporządzenia (WE) nr [jednolita 
procedura] oraz zatwierdzania 
oświadczenia zdrowotnego lub oświadczeń 
dotyczących tej żywności zgodnie z 
postanowieniami art. 17, 18 i 25 
rozporządzenia (WE) nr 1924/2006/WE, 
gdy zamiarem jest ubieganie się o 
zezwolenie na nową żywność oraz 
zatwierdzenie oświadczenia zdrowotnego 
lub oświadczeń dotyczących tej żywności, 
oraz gdy ochrona danych jest 
uzasadniona na mocy przepisów obu 
rozporządzeń i gdy wnioskodawca o nią 
wniósł, daty zezwolenia i/lub 
opublikowania zezwolenia w Dzienniku 
Urzędowym są zbieżne, a okresy ochrony 
danych biegną równocześnie.

Or. en

Poprawka 185
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12b
W przypadkach gdy nowo opracowane 
dowody naukowe i poufne dane naukowe 
chronione na mocy art. 12 są wynikiem 
testów na zwierzętach kręgowych lub 
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badań klinicznych na istotach ludzkich, a 
z przyczyn etycznych należałoby unikać 
powielania testów na zwierzętach 
kręgowych lub badań klinicznych na 
istotach ludzkich jako badań zbędnych 
naukowo, drugi lub kolejny 
wnioskodawca może zażądać od 
pierwotnego wnioskodawcy udostępnienia 
chronionych danych. Pierwotny 
wnioskodawca powinien wyrazić zgodę na 
takie żądanie, począwszy od końca 
pierwszego roku od rozpoczęcia okresu 
ochronnego, o którym mowa w art. 12, 
pod warunkiem że drugi wnioskodawca 
zwróci pierwotnemu wnioskodawcy koszty 
tych badań. Zgoda taka powinna też być 
wydana każdemu kolejnemu 
wnioskodawcy i w takim przypadku drugi 
i kolejni wnioskodawcy powinni dołożyć 
wszelkich starań, by dojść do 
porozumienia w sprawie podziału kosztów.

Or. en

Uzasadnienie

Uniknięcie nadmiernej ochrony, wynikające z zastrzeżeń natury etycznej dotyczących 
powtarzania badań nad zwierzętami kręgowymi lub inwazyjnych badań na ludzkich 
ochotnikach, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego okresu wyłączności pierwszemu 
wnioskodawcy, by mógł on wypracować wystarczający zysk w związku z poniesioną 
inwestycją.  Ponieważ niektóre poufne dane mogą wiązać się z badaniami innymi niż badania 
nad zwierzętami kręgowymi i nad ludźmi, w odniesieniu do tych badań należy utrzymać pełen 
pięcioletni okres ochronny, o którym mowa w art. 12.

Poprawka 186
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w sprawie kar obowiązujących w 
przypadkach naruszenia przepisów 

Państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy w sprawie kar obowiązujących w 
przypadkach naruszenia przepisów 
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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.

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. Taką informację Komisja 
podaje do wiadomości publicznej.

Or. en

Poprawka 187
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13a
Przywileje państw członkowskich

1. Jeśli 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. Musi natychmiast 
poinformować o tym pozostałe państwa 
członkowskie i Komisję, przedstawiając 
uzasadnienie swojej decyzji.
2. Komisja, w ścisłej współpracy z 
Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa 
Żywności, bezzwłocznie rozpatruje 
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podstawy, o których mowa w ust. 1 i 
podejmuje stosowne środki. Państwo 
członkowskie, które podjęło decyzję 
określoną w ust. 1, może ją utrzymać do 
wejścia w życie tych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy przepis został przejęty z obecnie obowiązującego prawodawstwa (rozp. 258/1997).

Poprawka 188
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 13 a
Klauzula ochronna

Jeżeli w związku z nowymi informacjami 
lub ponowną oceną dostępnych 
informacji państwo członkowskie ma 
konkretne powody, dla których uznaje, że 
używanie nowego produktu 
żywnościowego lub składnika nowego 
produktu żywnościowego zgodnego z 
niniejszym rozporządzeniem stanowi 
zagrożenie dla zdrowia ludzi, państwo to 
może ograniczyć lub odroczyć na swoim 
terytorium wprowadzanie do obrotu i 
używanie nowego produktu 
żywnościowego lub omawianego 
składnika. Państwo Członkowskie 
bezzwłocznie informuje o tym fakcie inne 
państwa członkowskie i Komisję, podając 
powody swojej decyzji.

Or. fr
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Uzasadnienie

Konieczne jest umożliwienie państwom członkowskim odroczenia lub ograniczenia 
wprowadzania do obrotu produktu w przypadku rzeczywistego zagrożenia dla zdrowia 
konsumentów, określonego na podstawie nowych informacji. Przepisy niniejszego artykułu 
pozwalają na chronienie zdrowia konsumentów w przypadku odkrycia informacji dotyczącej 
ochrony zdrowia, która nie pojawiła się w chwili przeprowadzania kontroli przez Urząd.

Poprawka 189
Magor Imre Csibi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18

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 
rozporządzeniem.

1. Każdy wniosek o wprowadzenie do 
obrotu nowej żywności, przedłożony 
państwu członkowskiemu zgodnie z art. 4 
rozporządzenia (WE) nr 258/97, w
przypadku którego sprawozdanie 
dotyczące wstępnej oceny, o którym mowa 
w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
258/97, nie zostało przekazane Komisji
przed datą stosowania niniejszego 
rozporządzenia, uważa się za wniosek 
złożony zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Pozostałe wnioski 
złożone na podstawie art. 3 ust. 4, art. 4 i 
5 rozporządzenia (WE) nr 258/97 przed 
datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia rozpatruje się na 
podstawie przepisów rozporządzenia (WE) 
nr 258/97.

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

Or. en
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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 190
Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Produkty spożywcze, które zostały 
wyprodukowane z wykorzystaniem 
nanotechnologii i które wprowadzono do 
obrotu przed wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia mogą pozostać w obrocie 
w terminie 18 miesięcy od daty 
opublikowania niniejszego 
rozporządzenia. Po upłynięciu tego 
terminu stosuje się art. 6 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

W chwili obecnej nie istnieją odpowiednie metody oceniania bezpieczeństwa nanomateriałów 
(por. opinię SCENIHR z września 2005 r.). Nanomateriały powinny być oceniane w oparciu o 
nanotechnologiczne metody badań bez udziału zwierząt. Dopóki nanotechnologiczne metody 
badań bez udziału zwierząt nie będą dostępne w celu dokonania odpowiedniej oceny 
bezpieczeństwa nanomateriałów w żywności, ich stosowania należy zakazać w celu ochrony 
zdrowia ludzkiego i zapobiegnięcia testom na zwierzętach. Przepis ten pomoże podmiotom 
działającym na rynku dostosować się do nowych zasad.
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