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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie nowej żywności i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr XXX/XXXX 
[jednolita procedura]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0872),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0027/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i 
Ochrony Konsumentów oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
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 

(1) W realizacji polityki wspólnotowej oraz 
ze względu na traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, konieczne jest 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego i ochrony 
konsumentów, jak również wysokiego 
poziomu dobrostanu zwierząt i ochrony 
środowiska naturalnego. Ponadto zawsze 
należy stosować zasadę ostrożności, o 
której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 
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stosowanie nowej żywności mogą 
utrudniać jej swobodny przepływ, 
stwarzając tym samym warunki nierównej 
konkurencji.

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 żywności1.
_____________
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1.

Or. nl

Uzasadnienie

Konieczne jest podkreślenie kwestii bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów. Należy 
również uwzględnić zagadnienia ochrony zdrowia zwierząt i środowiska naturalnego. 
Wreszcie kluczowe znaczenie ma zasada ostrożności.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(2) Niniejsze rozporządzenie zapewnia 
wysoki poziom zdrowia ludzkiego oraz 
chroni interesy społeczne i gospodarcze 
konsumentów. Jednocześnie różnice 
między przepisami krajowymi, 
odnoszącymi się do oceny bezpieczeństwa 
nowej żywności i wydawania zezwolenia 
dla niej, nie tylko mogą stanowić barierę 
dla swobodnego przemieszczania się tych 
produktów, co stanowiłoby nierówną 
konkurencję, ale również mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia i dobrobytu 
publicznego.

Or. nl

Uzasadnienie

Konieczne jest podkreślenie kwestii bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów. 
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Harmonizacja przepisów krajowych jest niezbędna dla zapewnienia, że zróżnicowane 
przepisy nie wpłyną negatywnie na zdrowie i dobrobyt publiczny.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
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) Trzeba również sprecyzować, że daną 
żywność należy uważać za nową, jeżeli 
wytworzono ją za pomocą technologii 
produkcji niestosowanej dotychczas.
Konieczne jest uświadomienie, że w 
przypadku gdy żywność jest zmieniana w 
nowych procesach produkcji, takich jak 
np. nanotechnologie i nanonauki – w 
odniesieniu do których istnieje zbyt mało
informacji do sporządzenia oceny ryzyka –
żywność może zostać wprowadzona do 
obrotu jedynie po uznaniu jej za 
bezpieczną w procesie odpowiedniej oceny 
ryzyka.

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejsze rozporządzenie powinno jasno określać, w jakich przypadkach żywność kwalifikuje 
się jako nową.
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Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Klonowanie zwierząt jest sprzeczne z 
ust. 20 załącznika do dyrektywy Rady 
98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. 
dotyczącej ochrony zwierząt 
hodowlanych1. Zgodnie z ust. 20 nie 
wolno stosować naturalnych lub 
sztucznych metod chowu, które powodują 
lub mogą spowodować cierpienie lub 
zranienie zwierząt. Z tego względu nie 
wolno umieszczać w wykazie 
wspólnotowym żywności wyprodukowanej 
ze sklonowanych zwierząt lub ich 
potomstwa.
1Dz.U. L 221 z 8.8.1998, str. 23.

Or. nl

Uzasadnienie

Szerokie spektrum badań naukowych oraz opinia Europejskiej Grupy Etyki dowodzą, że 
klonowanie powoduje poważne problemy dla zdrowia i dobrostanu zarówno klonowanych 
zwierząt, jak i ich matek zastępczych. 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.

Spowodowane klonowaniem problemy związane ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt 
wskazują, że ten proces jest sprzeczny z ust. 20 załącznika do dyrektywy 98/58/WE.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W razie konieczności należy przyjąć 
środki wykonawcze w celu ustalenia 

(7) Należy przyjąć środki wykonawcze w 
celu ustalenia kryteriów, które ułatwią 
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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 
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.

ocenę tego, czy dana żywność była 
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.

Or. nl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie i uproszczenie wniosku Komisji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Stwierdzenie, czy dana żywność była 
w znacznym stopniu wykorzystywana we 
Wspólnocie do spożycia przez ludzi przed 
dniem 15 maja 1997 r., powinno opierać 
się na informacjach dostępnych w 
państwach członkowskich. W przypadku 
gdy Komisja nie dysponuje danymi na 
temat spożycia przez ludzi przed 15 maja 

(13) Komisja powinna wprowadzić prostą 
i przejrzystą procedurę w odniesieniu do 
przypadków, w których nie dysponuje 
danymi na temat spożycia przez ludzi 
przed dniem 15 maja 1997 r.; konieczne 
jest włączenie państw członkowskich w 
taką procedurę. Procedurę należy przyjąć 
nie później, niż sześć miesięcy po wejściu 
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1997 r., należy wprowadzić prostą i 
przejrzystą procedurę gromadzenia takich 
informacji, z udziałem państw 
członkowskich i zainteresowanych 
podmiotów.

w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie i uproszczenie wniosku Komisji. Konieczne jest wyjaśnienie, jakie zadania 
nakłada się na Komisję po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(15) Konieczne jest zastosowanie 
procedury oceny bezpieczeństwa i 
wydawania zezwoleń, która jest skuteczna, 
ograniczona w czasie i przejrzysta. Ocenę 
bezpieczeństwa nowej żywności i 
umieszczanie jej we wspólnotowym 
wykazie należy przeprowadzać zgodnie z 
procedurą ustanowioną w niniejszym
rozporządzeniu.

Or. nl

Uzasadnienie

Jak dotąd Parlament Europejski nie podjął jeszcze demokratycznej decyzji w sprawie 
jednolitej procedury wydawania zezwoleń.

Adlib Express Watermark



PR\730938PL.doc 11/37 PE409.414v01-00

PL

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 16 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) W procedurze wydawania zezwoleń 
konieczne jest uwzględnienie aspektów 
etycznych i ochrony środowiska 
naturalnego jako części oceny ryzyka. Te 
aspekty powinny być oceniane 
odpowiednio przez Europejską Grupę 
Etyki w Nauce i Nowych Technologiach 
oraz Europejską Agencję Środowiska.

Or. nl

Uzasadnienie

Oprócz kwestii ochrony zdrowia, interesów konsumentów i zdrowia zwierząt, ocena ryzyka 
powinna również uwzględniać rozważania dotyczące kwestii etycznych i ochrony środowiska 
naturalnego.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu uproszczenia procedur, 
wnioskodawcy powinni mieć możliwość 
składania pojedynczego wniosku 
dotyczącego żywności regulowanej 
różnymi przepisami sektorowymi prawa 
żywnościowego. Należy zatem 
odpowiednio zmienić rozporządzenie WE 
nr [jednolita procedura].

(17) W celu uproszczenia procedur, 
wnioskodawcy powinni mieć możliwość 
składania pojedynczego wniosku 
dotyczącego żywności regulowanej 
różnymi przepisami sektorowymi prawa 
żywnościowego. Komisja powinna 
określić, którymi sektorowymi przepisami 
dotyczącymi żywności będzie objęty 
wniosek.

Or. nl

Uzasadnienie

Konieczne jest ułatwienie producentom składania wniosków, bez względu na to, które 
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sektorowe przepisy dotyczące żywności mają zastosowanie do wniosku.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
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
wszystkie wymogi dotyczące 
monitorowania stosowania nowej żywności 
po jej wprowadzeniu do obrotu.

Or. nl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie i uproszczenie wniosku Komisji.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(20) 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
mogą być uznane za poufne zgodnie z 
postanowieniami niniejszego 
rozporządzenia. Jednocześnie Komisja 
powinna opracować wytyczne określające, 
w jaki sposób zapewnić konsumentom 
przejrzystość procedury odnoszącej się do 
poufności nowych dowodów naukowych i
danych zastrzeżonych.
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nowej żywności na podstawie ich 
własnych danych naukowych.

Or. nl

Uzasadnienie

O ile to konieczne, nowe dowody naukowe oraz dane zastrzeżone, stanowiące załącznik do 
wniosku o umieszczenie nowej żywności w wykazie wspólnotowym, powinny być uznane za 
poufne.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Nowa żywność podlega ogólnym 
wymogom w zakresie etykietowania 
ustanowionym w dyrektywie 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
marca 2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w 
zakresie etykietowania, prezentacji i 
reklamy środków spożywczych[16]. W 
niektórych przypadkach niezbędne może 
okazać się zamieszczenie dodatkowych 
informacji z zakresu etykietowania, 
zwłaszcza jeśli chodzi o opis żywności, jej 
źródło lub warunki stosowania. Dlatego 
włączenie nowej żywności do 
wspólnotowego wykazu może nakładać
szczególne warunki dotyczące stosowania 
lub obowiązki w zakresie etykietowania.

(21) Nowa żywność podlega ogólnym 
wymogom w zakresie etykietowania 
ustanowionym w dyrektywie 2000/13/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
marca 2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw państw członkowskich w 
zakresie etykietowania, prezentacji i 
reklamy środków spożywczych[16]. 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.

Or. nl

Uzasadnienie

Dostosowanie językowe.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Co do oceny i zarządzania w zakresie 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
tradycyjnej żywności z krajów trzecich, 
należy uwzględniać historię bezpiecznego 
stosowania tej żywności w kraju trzecim, z 
którego dana żywność pochodzi. Historia 
bezpiecznego stosowania żywności nie 
powinna obejmować zastosowań innych 
niż żywnościowe lub tych, które 
wykraczają poza ramy normalnej diety. 
Jeżeli państwa członkowskie i Urząd nie 
zgłoszą naukowo uzasadnionych 
zastrzeżeń, np. informacji o negatywnych 
skutkach dla zdrowia, wprowadzenie danej 
żywności do obrotu we Wspólnocie
powinno być dozwolone po odpowiednim 
powiadomieniu o takim zamiarze.

(23) Co do oceny i zarządzania w zakresie 
bezpieczeństwa w odniesieniu do 
tradycyjnej żywności z krajów trzecich, 
należy uwzględniać historię bezpiecznego 
stosowania tej żywności w kraju trzecim, z 
którego dana żywność pochodzi. Historia 
bezpiecznego stosowania żywności nie 
powinna obejmować zastosowań innych 
niż żywnościowe lub tych, które 
wykraczają poza ramy normalnej diety. 
Jeżeli państwa członkowskie i/lub Urząd 
nie zgłoszą naukowo uzasadnionych 
zastrzeżeń, np. informacji o negatywnych 
skutkach dla zdrowia, wprowadzenie danej 
żywności do obrotu we Wspólnocie jest
dozwolone po odpowiednim 
powiadomieniu o takim zamiarze, pod 
warunkiem że nie występują zastrzeżenia 
etyczne.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że państwa członkowskie i/lub Urząd mogą zgłaszać uwagi. Nawet jeżeli 
produkt jest bezpieczny, mogą pojawić się zastrzeżenia etyczne.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W stosownych przypadkach można
konsultować się z Europejską Grupą Etyki 
w Nauce i Nowych Technologiach 
ustanowioną decyzją Komisji z dnia 16 
grudnia 1997 r., celem zasięgnięcia opinii 
w sprawie zagadnień etycznych 

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

dotyczących wprowadzania do obrotu 
nowej żywności. O ile to konieczne, 
możliwe jest wykorzystanie 
Eurobarometru do przeprowadzenia 
badania opinii w zakresie etycznych 
aspektów odbioru nowej żywności przez 
europejską opinię publiczną.

Or. nl

Uzasadnienie

Konieczne jest wzięcie pod uwagę, czy społeczeństwo uważa nową żywność za niejadalną z 
powodów etycznych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. 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.

1. Niniejsze rozporządzenie ma na celu 
stworzenie podstawy do zapewnienia 
wysokiego poziomu ochrony życia i
zdrowia ludzi, zdrowia i dobrostanu 
zwierząt, środowiska naturalnego i 
interesów konsumentów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Or. nl

Uzasadnienie

Najważniejsze znaczenie ma wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi, środowiska naturalnego, 
dobrostanu zwierząt i interesów konsumentów.
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Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) żywności pochodzącej ze 
sklonowanych zwierząt i ich potomstwa. 
Przed terminem wejścia w życie, 
określonym w art. 20, Komisja opublikuje 
sprawozdanie oceniające sytuację w 
odniesieniu do sklonowanych zwierząt. 
Sprawozdanie zostanie przedłożone 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wraz z wnioskiem legislacyjnym, o ile to 
konieczne.

Or. nl

Uzasadnienie

Decyzja, czy żywność wyprodukowana ze sklonowanych zwierząt i ich potomstwa może zostać 
wprowadzona do obrotu, czy też nie, nie powinna być podejmowana w procedurze 
komitologii, lecz za pomocą rozporządzenia szczegółowego Parlamentu Europejskiego i Rady 
w procedurze współdecyzji.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W razie potrzeby można ustalić zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 2, 
czy dany rodzaj żywności wchodzi w 
zakres niniejszego rozporządzenia.

3. W razie potrzeby można ustalić zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 14 ust. 3, 
czy dany rodzaj żywności wchodzi w 
zakres niniejszego rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Parlament Europejski powinien zachować prawo decydowania, do jakiej żywności niniejsze 
rozporządzenie ma zastosowanie, a do jakiej nie.
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Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 3 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Stosuje się również następujące 
definicje:

2. Stosuje się następujące definicje do 
żywności wprowadzonej do obrotu we 
Wspólnocie po dniu 15 maja 1997 r.:

Or. nl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie i uproszczenie wniosku Komisji.

Poprawka 19

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

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) produkt żywnościowy zawierający co 
najmniej jeden mikroorganizm, w 
odniesieniu do którego historia 
bezpiecznego wykorzystania żywności we 
Wspólnocie nie została dotychczas 
ustalona;

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 
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spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 
1997 r., mające na celu wprowadzenie 
zmian do innych niż istotne elementów 
niniejszego rozporządzenia, między 
innymi poprzez jego uzupełnienie, mogą 
być przyjmowane zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 14 ust. 3.

Or. nl

Uzasadnienie

Należy skoncentrować się na bezpiecznym wykorzystaniu żywności wprowadzonej do obrotu 
po dniu 15 maja 1997 r.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
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 lub 
zwierzęcego, w przypadku gdy do danych 
roślin i zwierząt stosuje się nietradycyjne 
metody hodowlane, za wyjątkiem żywności 
pochodzącej ze sklonowanych zwierząt i 
ich potomstwa;

Or. nl

Uzasadnienie

Decyzja, czy żywność wyprodukowana ze sklonowanych zwierząt i ich potomstwa może zostać 
wprowadzona do obrotu, czy też nie, nie powinna być podejmowana w procedurze 
komitologii, lecz za pomocą rozporządzenia szczegółowego Parlamentu Europejskiego i Rady 
w procedurze współdecyzji.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
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 – w tym, ale 
nie tylko, żywność wyprodukowana 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. nl

Uzasadnienie

Do uznania żywności za nową wystarczy, że nowy proces produkcji zmienia wartość 
odżywczą, metabolizm i poziom niepożądanych substancji.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(b) „tradycyjna żywność z krajów trzecich” 
oznacza nową żywność, która ma historię 
swojego stosowania w kraju trzecim, 
świadczącą o tym, że dana żywność była i 
nadal jest częścią normalnej diety 
stosowanej przez co najmniej 50 lat przez 
znaczną część ludności kraju;

Or. nl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie definicji.
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
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 w 
normalnej diecie przez znaczną część 
ludności.

Or. nl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie definicji.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) „sklonowane zwierzęta” oznacza 
zwierzęta wyhodowane za pomocą 
bezpłciowej, sztucznej metody 
rozmnażania, służącej wyhodowaniu 
jednakowej lub nieomal jednakowej 
genetycznie kopii pojedynczego 
zwierzęcia;

Or. nl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie definicji.
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Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) „potomstwo sklonowanego 
zwierzęcia” oznacza zwierzęta 
wyhodowane za pomocą rozmnażania 
płciowego, jeżeli co najmniej jedno z 
rodziców jest zwierzęciem sklonowanym;

Or. nl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie definicji.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cc) „wyprodukowany za pomocą 
nanotechnologii” oznacza produkt, który 
zawiera, składa się lub jest produkowany 
za pomocą syntetycznych substancji, 
których długość, szerokość lub wysokość 
nie przekracza 100 nm.

Or. nl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie definicji.
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Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja zbiera informacje od państw 
członkowskich i/lub podmiotów 
działających na rynku spożywczym w celu 
ustalenia, w jakim stopniu dana żywność
podlega zakresowi stosowania niniejszego 
rozporządzenia.

Or. nl

Uzasadnienie

Wyjaśnienie i uproszczenie wniosku Komisji. Konieczne jest wyjaśnienie, jakie zadania 
nakłada się na Komisję po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do przypadków, co do 
których Komisja nie posiada informacji o 
wykorzystywaniu do spożycia przez ludzi 
przed dniem 15 maja 1997 r., Komisja 
określa procedurę nie później, niż sześć 
miesięcy po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. nl
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. Komisja prowadzi i publikuje 
wspólnotowy wykaz na przeznaczonej do 
tego celu ogólnodostępnej stronie 
stanowiącej część strony internetowej 
Komisji.

Or. nl

Uzasadnienie

Priorytetem jest zapewnienie informacji konsumentom, producentom i innym 
zainteresowanym podmiotom.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Żywność pochodząca ze sklonowanych 
zwierząt lub ich potomstwa nie może być 
umieszczana w wykazie wspólnotowym.

Or. nl

Uzasadnienie

Decyzja, czy żywność wyprodukowana ze sklonowanych zwierząt i ich potomstwa może zostać 
wprowadzona do obrotu, czy też nie, nie powinna być podejmowana w procedurze 
komitologii, lecz za pomocą rozporządzenia szczegółowego Parlamentu Europejskiego i Rady 
w procedurze współdecyzji.
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Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 6 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. nl

Uzasadnienie

W tym kontekście istotne znaczenie ma również zdrowie zwierząt.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ca) ocena uwzględnia opinię 
Europejskiej Agencji Środowiska, 
dotyczącą tego, w jakim stopniu proces 
produkcji i normalna konsumpcja mają 
negatywny wpływ na środowisko 
naturalne;

Or. nl

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma uwzględnienie aspektu ochrony środowiska naturalnego jako warunku 
umieszczenia w wykazie wspólnotowym.
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Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(cb) ocena uwzględnia opinię 
Europejskiej Grupy Etyki w Nauce i 
Nowych Technologiach, dotyczącą tego, w 
jakim stopniu istnieją zastrzeżenia 
etyczne.

Or. nl

Uzasadnienie

Istotne znaczenie ma uwzględnienie aspektu etycznego jako warunku umieszczenia w wykazie 
wspólnotowym.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Wspólnotowy wykaz jest uaktualniany 
zgodnie z procedurą ustanowioną w
niniejszym rozporządzeniu.

Or. nl

Uzasadnienie

Ponieważ jak dotąd nie podjęto jeszcze demokratycznej decyzji w sprawie jednolitej 
procedury wydawania zezwoleń, nie ma pewności, że ta procedura jest ostatecznie 
najwłaściwszą procedurą w odniesieniu do nowej żywności.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. nl

Uzasadnienie

Ponieważ zmienia się art. 12 wniosku Komisji, konieczne jest skreślenie art. 7 ust. 3 wniosku 
Komisji.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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niniejszym rozporządzeniu.

Or. nl

Uzasadnienie

Ponieważ zmienia się art. 12 wniosku Komisji, konieczne jest skreślenie art. 7 ust. 4 wniosku 
Komisji.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Procedura wydawania zezwoleń

1. Wnioskodawca przedkłada Komisji 
następujące dane szczegółowe:
(a) nazwę i adres wnioskodawcy;
(b) oznaczenie produktu żywnościowego i 
jego specyfikację, w tym stosowany proces 
produkcji;
(c) szczegóły dotyczące fizycznych i 
chemicznych właściwości nowego 
produktu żywnościowego lub nowego 
składnika produktu żywnościowego;
(d) szczegóły dotyczące profilu 
zanieczyszczeń odnoszącego się do 
normalnego przygotowania;
(e) stopień identyczności i czystości 
nowego składnika produktu 
żywnościowego;
(f) szczegółowy opis metody produkcji i 
zakładu produkcyjnego;
(g) kopie analiz, w tym, o ile to możliwe, 
sporządzone niezależnie, poddane 
niezależnej ocenie analizy oraz inne 
materiały umożliwiające udowodnienie, że 
produkt żywnościowy spełnia kryteria, o 
których mowa w art. 6;
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(h) analizę, popartą odpowiednimi 
informacjami i danymi, wskazującą, że 
charakterystyka produktu żywnościowego 
nie odbiega od jego zwykłych 
odpowiedników, z uwzględnieniem
akceptowanych limitów naturalnych 
odchyleń takiej charakterystyki;
(i) o ile to konieczne, warunki 
wprowadzania do obrotu produktu 
żywnościowego lub wytworzonej z niego 
żywności, z uwzględnieniem szczególnych
warunków korzystania i przetwarzania;
(j) o ile to konieczne, projekt 
monitorowania stosowania nowej 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi po jej wprowadzeniu do obrotu;
(k) podsumowanie dokumentacji w 
ujednoliconej formie.
2. Komisja przesyła wniosek do Urzędu w 
terminie 14 dni od jego otrzymania. Urząd 
przedstawia Komisji swoją opinię w 
terminie 9 miesięcy od otrzymania 
wniosku.
3. Komisja podejmuje ostatecznie decyzję, 
czy produkt żywnościowy zostaje 
umieszczony w wykazie wspólnotowym. 
Procedura, o której mowa w art. 14 ust. 2, 
określa procedurę aktualizacji wykazu 
wspólnotowego.

Or. nl

Uzasadnienie

Ponieważ jak dotąd nie podjęto jeszcze demokratycznej decyzji w sprawie jednolitej 
procedury wydawania zezwoleń, nie ma pewności, że ta procedura jest ostatecznie 
najwłaściwszą procedurą w odniesieniu do nowej żywności. Proponowana procedura w 
znacznej mierze opiera się na procedurze określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie 
zmodyfikowanej żywności i paszy, która została starannie opracowana pod kątem ochrony
konsumentów i środowiska naturalnego, a zarazem jest bardzo podobna do najnowszej wersji 
szczegółowej procedury odnoszącej się do nowej żywności.
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Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W takim przypadku taka żywność nie 
zostaje wprowadzona do obrotu we 
Wspólnocie, a zastosowanie mają art. 5-7.

Or. nl

Uzasadnienie

Niniejszy artykuł ulega zmianie zgodnie z art. 7a.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Komisja, w 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.
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. nl
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Uzasadnienie

MŚP powinny uzyskać od Komisji pomoc i wsparcie w przygotowywaniu i przedkładaniu 
wniosków na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy dokonywaniu oceny bezpieczeństwa 
nowej żywności Urząd będzie:

Przy dokonywaniu oceny bezpieczeństwa 
nowej żywności Urząd będzie:

(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 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;

(b) uwzględniać historię bezpiecznego 
stosowania danej żywności tradycyjnej z 
kraju trzeciego.

(b) uwzględniać:

(i) historię bezpiecznego stosowania danej 
żywności tradycyjnej z kraju trzeciego;
(ii) skład nowego produktu 
żywnościowego, w szczególności poziom 
substancji przeciwodżywczych i toksyn 
występujących naturalnie;
(iii) sposób przygotowywania i 
charakterystykę składników nowego 
produktu żywnościowego;
(iv) potencjał alergiczny nowego produktu 
żywnościowego;
(v) analizy 
metaboliczne/toksykokinetyczne 
składników nowego produktu 
żywnościowego;
(vi) analizy toksyczności składników 
nowego produktu żywnościowego dla 
zwierząt;
(vii) analizy narażenia ludzi na składniki 
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nowego produktu żywnościowego.

Or. nl

Uzasadnienie

Oceniając stopień bezpieczeństwa nowej żywności, Urząd powinien również uwzględnić takie 
czynniki, jak skład, alergiczność czy toksyczność nowej żywności.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ochrona danych Dane poufne

Or. nl

Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Na prośbę wnioskodawcy, popartą 
właściwymi i dającymi się zweryfikować 
informacjami zawartymi w dokumentacji 
dotyczącej wniosku, możliwe jest uznanie 
szczegółów dotyczących produkcji za 
informacje poufne. W takiej sytuacji 
należy przedstawić dające się 
zweryfikować uzasadnienie.

2. Po konsultacji z wnioskodawcą Komisja 
określa, które szczegóły dotyczące 
produkcji zostaną uznane za poufne.
3. Po otrzymaniu opinii Urzędu Komisja 
publikuje następujące dane szczegółowe:
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(a) nazwę i adres wnioskodawcy;
(b) opis umożliwiający identyfikację 
produktu żywnościowego lub składnika 
produktu żywnościowego;
(c) przewidziane zastosowanie produktu 
żywnościowego lub składnika produktu 
żywnościowego;
(d) podsumowanie dokumentacji, z 
wyłączeniem części mających charakter 
poufny;
(e) datę otrzymania kompletnego wniosku.

Or. nl

Uzasadnienie

W niniejszym rozporządzeniu należy uwzględnić środki będące obecnie częścią 
rozporządzenia (WE) nr 1852/2001, które utraci moc po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 19 Zmiana rozporządzenia (WE) 
nr [jednolita procedura]

skreślony

W rozporządzeniu (WE) nr [jednolita 
procedura] wprowadza się następujące 
zmiany:
(1) Tytuł otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Rozporządzenie (WE) nr XXX/XXXX 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
[data] ustanawiające jednolitą procedurę 
wydawania zezwoleń na stosowanie 
dodatków do żywności, enzymów 
spożywczych, środków aromatyzujących 
do żywności i nowej żywności”
(2) W art. 1 ust. 1 akapit pierwszy 
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otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
jednolitą procedurę oceny i wydawania 
zezwoleń (zwaną dalej „jednolitą 
procedurą”) na stosowanie dodatków do 
żywności, enzymów spożywczych, środków 
aromatyzujących do żywności i źródeł 
środków aromatyzujących do żywności, 
stosowanych lub przeznaczonych do 
stosowania w środkach spożywczych lub w 
nowej żywności bądź na ich powierzchni 
(zwanych dalej „substancjami lub 
produktami”), która przyczynia się do 
swobodnego przemieszczania żywności we 
Wspólnocie oraz do wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzi i ochrony interesów 
konsumentów.”
(3) W art. 1 ust. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„2. Jednolita procedura określa 
uregulowania proceduralne dotyczące 
aktualizacji wykazów substancji i 
produktów, których wprowadzanie na 
rynek Wspólnoty jest dozwolone na mocy 
rozporządzeń (WE) nr AAA/2007, (WE) 
nr BBB/2007, (WE) nr CCC/2007, (WE) 
nr DDD/DDDD (zwanymi dalej 
„przepisami sektorowymi prawa 
żywnościowego”).”
(4) W art. 1 ust. 3, art. 2 ust. 1 i 2, art. 9 
ust. 2, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 wyraz 
„substancja” bądź „substancje” zastępuje 
się przez „substancja lub produkt” bądź 
„substancje lub produkty”.
(5) Tytuł art. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie:
„Wspólnotowy wykaz substancji lub 
produktów”
(6) W art. 4 dodaje się ust. 3 w 
następującym brzmieniu:
„3. Dopuszcza się złożenie jednego 
wniosku dotyczącego substancji lub 
produktu w celu aktualizacji różnych 
wspólnotowych wykazów regulowanych w 
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ramach różnych przepisów sektorowych 
prawa żywnościowego, o ile taki wniosek 
spełnia wymogi wszystkich przepisów 
sektorowych prawa żywnościowego.”
(7) Na początku art. 6 ust. 1 dodaje się 
następujące zdanie:
„Jeżeli istnieją uzasadnione naukowo 
zastrzeżenia dotyczące względów 
bezpieczeństwa, od wnioskodawcy 
wymagane będą dodatkowe informacje 
dotyczące oceny ryzyka.”

Or. nl

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7a skreśla się art. 19 wniosku Komisji.
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UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji jest zmiana rozporządzenia (WE) nr 258/97 w sprawie nowej 
żywności, służąca uproszczeniu i centralizacji procedur wydawania zezwoleń dla nowej 
żywności i wprowadzania jej do obrotu. Z tego względu zadecydowano, że potrzebne jest 
nowe rozporządzenie. Zdaniem sprawozdawczyni w przypadku, kiedy podejmuje się decyzję 
o przyjęciu rozporządzenia, należy bardzo wyraźnie określić jego cel.

W opinii sprawozdawczyni celem nowego rozporządzenia w sprawie nowej żywności jest
utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności, ochrony konsumentów, 
środowiska naturalnego i zdrowia zwierząt, przy jednoczesnym stałym przestrzeganiu zasady 
ostrożności, określonej 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 żywności1. Wszystkie pozostałe cele 
mają znaczenie drugorzędne.

Ponadto nowa żywność nie może stanowić zagrożenia dla konsumentów bądź wprowadzać 
ich w błąd. W przypadkach, w których nowa żywność ma za zadanie zastąpić inny produkt 
żywnościowy, jej wartość odżywcza nie może być gorsza z punktu widzenia konsumenta.

Wniosek Komisji służy wyjaśnieniu definicji nowej żywności i powiązanych definicji. 
Sprawozdawczyni popiera ten cel, ale uważa, że ze względu na niedbałość Komisji nie udało 
się go osiągnąć. Jej wniosek nie zawierał jasnych definicji, dlatego też sprawozdawczyni 
dokonała wyjaśnienia istniejących definicji i w razie konieczności uzupełniła je o nowe. 
Dotyczy to m.in. definicji żywności pochodzącej ze sklonowanych zwierząt oraz żywności 
wyprodukowanej za pomocą nanotechnologii.

Zdaniem sprawozdawczyni bardzo istotną kwestią jest wyłączenie żywności pochodzącej ze 
sklonowanych zwierząt z zakresu stosowania rozporządzenia w sprawie nowej żywności. 
Ponieważ jak dotąd nie udało się osiągnąć demokratycznego porozumienia w sprawie 
przydatności takiej żywności, szczególnie pod względem zdrowia i dobrostanu zwierząt, 
decyzji w sprawie wprowadzania do obrotu żywności pochodzącej ze sklonowanych zwierząt 
i ich potomstwa nie można podejmować w procedurze komitologii. Konieczne jest podjęcie 
jej za pomocą szczegółowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjętego w 
procedurze współdecyzji. Należy również wziąć pod uwagę, czy społeczeństwo nie uznaje 
takiej nowej żywności za niejadalną ze względów etycznych.

Wszystkie wnioski dotyczące wydania zezwolenia dla nowej żywności będą przesyłane do 
Komisji i będą musiały spełniać kryteria określone w niniejszym rozporządzeniu; następnie 
będą przekazywane do rozpatrzenia przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA), który dokona oceny bezpieczeństwa żywności. Taka ocena musi również brać pod 
uwagę aspekty etyczne i ochrony środowiska naturalnego. Z tego względu konieczne jest 
zaangażowanie w procedurę oceny bezpieczeństwa Europejskiej Grupy Etyki w Nauce i 
Nowych Technologiach oraz Europejskiej Agencji Środowiska. Obecnie Komisja obiecuje 

                                               
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1-24.
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konsumentom i obywatelom, że weźmie odpowiedzialność za aspekty ochrony środowiska 
naturalnego i dobrostanu zwierząt, między innymi z uwagi na problemy zmian klimatu i 
dobrostanu zwierząt, a polityka europejska musi z tego względu być wszechstronna i solidna 
w odniesieniu do wszystkich właściwych dziedzin prawa, a zatem również w odniesieniu do 
rozporządzenia w sprawie nowej żywności.

Wniosek Komisji służy usprawnieniu i zwiększeniu przejrzystości procedury wydawania 
zezwoleń w celu jej lepszej realizacji. Przyczyni się to do lepszej realizacji rozporządzenia i 
zapewni konsumentom większą siłę i więcej możliwości, ponieważ będą oni dysponować 
większą ilością informacji. Również w tej kwestii Komisja zbytnio się pośpieszyła, uznając, 
że rozporządzenie w sprawie nowej żywności powinno być realizowane za pomocą 
rozporządzenia ustanawiającego jednolitą procedurę wydawania zezwoleń dla dodatków do 
żywności, enzymów spożywczych i aromatów. Jak dotąd Parlament Europejski i Rada nie 
podjęły jeszcze demokratycznej decyzji w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń. 
Z tego względu sprawozdawczyni zdecydowała się zaproponować procedurę wydawania 
zezwoleń opartą na procedurze określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej 
żywności i paszy1, która została starannie opracowana z uwzględnieniem ochrony 
konsumentów i środowiska naturalnego, jak również najnowszej wersji szczegółowej 
procedury odnoszącej się do nowej żywności.

W odniesieniu do tradycyjnej żywności pochodzącej z państw trzecich Komisja 
zaproponowała stosowanie uproszczonej procedury wydawania zezwoleń, zgodnie z którą 
bezpieczeństwo żywności byłoby oceniane na podstawie historii bezpiecznego korzystania z 
niej w państwie pochodzenia. Istotne znaczenie ma precyzyjne określenie, jak długi okres 
bezpiecznego korzystania z takiej tradycyjnej żywności jest wystarczający do zapewnienia 
bezpieczeństwa produktu, a sprawozdawczyni proponuje w tym kontekście raczej okres 50 
lat, niż zaproponowany przez Komisję okres „jednego pokolenia”, który trudno zdefiniować.

Wniosek Komisji służy osiągnięciu pewnego poziomu ochrony danych przez okres 5 lat w 
odniesieniu do wniosków składanych na podstawie niniejszego rozporządzenia. 
Sprawozdawczyni jest tym zaskoczona, ponieważ w trakcie prowadzonych w Parlamencie 
Europejskim rozważań dotyczących jednolitej procedury wydawania zezwoleń Komisja 
powoływała się na zupełnie odmienny tok argumentacji. W tamtym okresie Komisja uważała, 
że system ochrony danych spowoduje zwiększenie stopnia regulacji oraz złożoności 
systemów monitorowania i procedur administracyjnych. Ponadto system ochrony danych 
stanowiłby barierę dla swobodnego przepływu bezpiecznych towarów, spełniających wymogi 
zawarte w odpowiednich przepisach, co jest sprzeczne z celem środka przyjmowanego na 
podstawie art. 95 traktatu WE.

Ta niespójność we wniosku legislacyjnym Komisji jest bardzo niezadowalająca. Z tego 
względu sprawozdawczyni proponuje utrzymanie systemu poufności danych produkcyjnych, 
określonego w rozporządzeniu 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 258/972.

                                               
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 1-23.
2 Dz.U. L 253 z 21.9.2001, str. 17-18.
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Wniosek Komisji przewiduje, że państwa członkowskie są zobowiązane do nałożenia kar na 
podmioty naruszające postanowienia rozporządzenia w sprawie nowej żywności. 
Sprawozdawczyni zdecydowanie podkreśla, że kodeks karny pozostaje zawsze w 
kompetencjach państw członkowskich. Jest nader pożądane, aby państwa członkowskie 
mogły swobodnie decydować, czy należy nałożyć karę na podstawie kodeksu karnego, czy 
też ma ona mieć charakter administracyjny bądź inny. Dopóki państwo członkowskie 
podejmuje odpowiednie działania przeciwko przypadkom naruszania rozporządzenia w 
sprawie nowej żywności, dopóty wypełnia swoje zobowiązania na mocy prawa 
wspólnotowego.

Sprawozdawczyni popiera wszelkie działania zmniejszające obciążenie administracyjne oraz 
zwiększające przejrzystość i skuteczność. Jednakże nie mogą one nigdy szkodzić 
nadrzędnemu celowi rozporządzenia w sprawie nowej żywności, jakim jest bezpieczeństwo 
żywności i ochrona konsumentów.
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