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21.10.2015 A8-0046/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

Sylvie Goddyn 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Na vitamíny, minerály a iné látky 

určené na používanie vo výživových 

doplnkoch alebo na pridávanie do potravín 

vrátane dojčenskej a následnej dojčenskej 

výživy, potravín vyrobených zo 

spracovaných obilnín a potravín na výživu 

dojčiat a malých detí, potravín na osobitné 

lekárske účely a celkovej náhrady stravy 

na účely regulácie hmotnosti sa vzťahujú 

pravidlá stanovené v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2002/46/ES
17

, 

nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1925/2006
18

 a nariadení 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

609/2013
19

. Aj tieto látky by sa mali 

posudzovať v súlade s pravidlami 

stanovenými v tomto nariadení, ak spadajú 

pod definíciu nových potravín stanovenú 

v tomto nariadení. 

(8) Na vitamíny, minerály a iné látky 

určené na používanie vo výživových 

doplnkoch alebo na pridávanie do potravín, 

ako aj na celkovú náhradu stravy na účely 

regulácie hmotnosti sa vzťahujú pravidlá 

stanovené v smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2002/46/ES
17

, nariadení 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1925/2006
18

 a nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013
19

. Aj 

tieto látky by sa mali posudzovať v súlade 

s pravidlami stanovenými v tomto 

nariadení, ak spadajú pod definíciu nových 

potravín stanovenú v tomto nariadení. 

Dojčenská a následná dojčenská výživa, 

potraviny vyrobené zo spracovaných 

obilnín, potraviny na výživu dojčiat 

a malých detí a potraviny na osobitné 

lekárske účely by mali byť predmetom 

samostatného nariadenia vzhľadom na 

osobitnú zraniteľnosť príslušných 

spotrebiteľov. 

 

  

__________________ __________________ 

17
 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 

o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa 

potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 

17
 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 

o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa 

potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 
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12.7.2002, s. 51). 12.7.2002, s. 51). 

18
 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 

2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych 

látok a niektorých ďalších látok do 

potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 

26). 

18
 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 

2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych 

látok a niektorých ďalších látok do 

potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 

26). 

19
 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 

o potravinách určených pre dojčatá a malé 

deti, potravinách na osobitné lekárske 

účely a o celkovej náhrade stravy na účely 

regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje 

smernica Rady 92/52/EHS, smernica 

Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 

2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 

41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 

181, 29.6.2013, s. 35). 

19
 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 

o potravinách určených pre dojčatá a malé 

deti, potravinách na osobitné lekárske 

účely a o celkovej náhrade stravy na účely 

regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje 

smernica Rady 92/52/EHS, smernica 

Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 

2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 

41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 

181, 29.6.2013, s. 35). 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Vzhľadom na osobitnú zraniteľnosť dojčiat, malých detí a chorých je potrebné prijať 

upravené nariadenie, odlišné od súčasného znenia. 

 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0046/93 

Pozmeňujúci návrh  93 

Sylvie Goddyn 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 

umiestňovania nových potravín na trh 

v rámci Únie s cieľom zabezpečiť 

efektívne fungovanie vnútorného trhu 

a poskytnúť vysokú úroveň ochrany 

ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľa. 

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 

umiestňovania nových potravín na trh 

v rámci Únie s cieľom zabezpečiť vysokú 

úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat 

a záujmov spotrebiteľa. Rovnako sa 

uplatňuje na výrobky určené na ľudskú 

spotrebu a výživu zvierat, či už ide 

o produkčné alebo spoločenské zvieratá. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/94 

Pozmeňujúci návrh  94 

Sylvie Goddyn 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Týmto nariadením sa ustanovuje 

zákaz umiestňovať na trh nanomateriály 

určené na ľudskú spotrebu a výživu 

zvierat, ako aj zákaz umiestňovať na trh 

potraviny obsahujúce nanomateriály
1a

. 

 __________________ 

 1a
 Zákaz používania nanomateriálov na 

potravinové účely sa vzťahuje na celý 

text. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/95 

Pozmeňujúci návrh  95 

Sylvie Goddyn 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) doplňujúce špecifické požiadavky na 

označovanie v záujme informovania 

konečného spotrebiteľa o akýchkoľvek 

špecifických charakteristických znakoch 

alebo vlastnostiach potraviny, napr. 

o zložení potraviny, jej výživovej hodnote 

alebo výživových účinkoch a o účele 

určenia potraviny, čo z nej robí novú 

potravinu, ktorá už nie je rovnocenná 

existujúcej potravine, alebo o vplyve na 

zdravie špecifických skupín obyvateľstva; 

c) doplňujúce špecifické požiadavky na 

označovanie v záujme informovania 

konečného spotrebiteľa o akýchkoľvek 

špecifických charakteristických znakoch 

alebo vlastnostiach potraviny, napr. 

o zložení potraviny, najmä prítomnosti 

nanomateriálov označenej slovami 

„obsahuje nanomateriály”), jej výživovej 

hodnote alebo výživových účinkoch a 

o účele určenia potraviny, čo z nej robí 

novú potravinu, ktorá už nie je rovnocenná 

existujúcej potravine, alebo o vplyve na 

zdravie špecifických skupín obyvateľstva; 

Or. fr 

 

 


