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21.10.2015 A8-0046/92 

Pozměňovací návrh  92 

Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Na vitaminy, minerální látky a jiné 

látky, které jsou určené k použití v 

doplňcích stravy nebo které mají být 

přidávány do potravin, včetně počáteční a 

pokračovací kojenecké výživy, obilných a 

ostatních příkrmů pro kojence a malé děti, 

potravin pro zvláštní léčebné účely a 

náhrad celodenní stravy pro regulaci 

hmotnosti, se vztahují pravidla stanovená 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2002/46/ES
17

, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006
18

 a v 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 609/2013
19

. Uvedené látky by 

rovněž měly být posuzovány v souladu s 

pravidly stanovenými v tomto nařízení, 

pokud spadají do definice nových potravin 

stanovené v tomto nařízení. 

(8) Na vitaminy, minerální látky a jiné 

látky, které jsou určené k použití v 

doplňcích stravy nebo které mají být 

přidávány do potravin, a na náhrady 

celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, se 

vztahují pravidla stanovená ve směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 

2002/46/ES
17

, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006
18

 a v 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 609/2013
19

. Uvedené látky by 

rovněž měly být posuzovány v souladu s 

pravidly stanovenými v tomto nařízení, 

pokud spadají do definice nových potravin 

stanovené v tomto nařízení. Počáteční a 

pokračovací kojenecká výživa, obilné a 

ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a 

potraviny pro zvláštní léčebné účely by 

měly být upraveny zvláštním nařízením 

vzhledem k mimořádné zranitelnosti 

dotčených spotřebitelů. 

  

__________________ __________________ 

17
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/46/ES ze dne 10. června 2002 

o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. 

L 183, 12.7.2002, s. 51). 

17 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2002/46/ES ze dne 10. června 2002 

o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. 

L 183, 12.7.2002, s. 51). 

18
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

18
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 

2006 o přidávání vitaminů a minerálních 

látek a některých dalších látek do potravin 

(Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26). 

(ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 

2006 o přidávání vitaminů a minerálních 

látek a některých dalších látek do potravin 

(Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26). 

19
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o 

potravinách určených pro kojence a malé 

děti, potravinách pro zvláštní lékařské 

účely a náhradě celodenní stravy pro 

regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice 

Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 

96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 

2006/141/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení 

Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 

(Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35). 

19
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o 

potravinách určených pro kojence a malé 

děti, potravinách pro zvláštní lékařské 

účely a náhradě celodenní stravy pro 

regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice 

Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 

96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 

2006/141/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení 

Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 

(Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35). 

Or. fr 

Odůvodnění 

Mimořádná zranitelnost kojenců, malých dětí a nemocných odůvodňuje upravené nařízení 

odlišné od předloženého textu. 
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21.10.2015 A8-0046/93 

Pozměňovací návrh  93 

Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení stanoví pravidla pro uvádění 

nových potravin na trh v Unii, aby se 

zajistilo účinné fungování vnitřního trhu 

a zároveň vysoká úroveň ochrany lidského 

zdraví a zájmů spotřebitelů. 

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 

uvádění nových potravin na trh v Unii, aby 

se zajistila vysoká úroveň ochrany zdraví 

lidí a zvířat a zájmů spotřebitelů. 

Uplatňuje se stejně na potraviny a krmiva 

bez ohledu na to, zda se jedná o užitková 

zvířata nebo o zvířata v zájmovém chovu. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/94 

Pozměňovací návrh  94 

Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – bod 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Toto nařízení zavádí zákaz uvádět na 

trh nanomateriály určené k výživě lidí 

a zvířat a zákaz uvádět na trh potraviny 

obsahující nanomateriály
1a 

. 

 __________________ 

 1a
 Zákaz používání nanomateriálů 

k produkci potravin se uplatní v celém 

textu. 

Or. fr 



 

AM\1076620CS.doc  PE568.557v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21.10.2015 A8-0046/95 

Pozměňovací návrh  95 

Sylvie Goddyn 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – bod 3 –písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) dodatečné zvláštní požadavky na 

označování sloužící k tomu, aby byl 

konečný spotřebitel informován o 

veškerých specifických vlastnostech nebo 

znacích dané potraviny, jako je její složení, 

výživová hodnota nebo výživové účinky a 

zamýšlené použití potraviny, kvůli nimž 

nová potravina již není rovnocenná 

stávající potravině, nebo o zdravotních 

důsledcích pro konkrétní skupiny 

obyvatelstva; 

c) dodatečné zvláštní požadavky na 

označování sloužící k tomu, aby byl 

konečný spotřebitel informován o 

veškerých specifických vlastnostech nebo 

znacích dané potraviny, jako je její složení, 

zvláště přítomnost nanomateriálů 

označená výrazem „obsahuje 

nanomateriály“, výživová hodnota nebo 

výživové účinky a zamýšlené použití 

potraviny, kvůli nimž nová potravina již 

není rovnocenná stávající potravině, nebo o 

zdravotních důsledcích pro konkrétní 

skupiny obyvatelstva; 

Or. fr 

 

 


