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21.10.2015 A8-0046/96 

Pozměňovací návrh  96 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Potraviny ze zvířecích klonů 

upravuje nařízení (ES) č. 258/97. Je 

zásadní zajistit, aby nevznikaly žádné 

nejasnosti, pokud jde o uvádění potravin 

ze zvířecích klonů nebo z jejich potomků 

na trh v přechodném období po ukončení 

používání nařízení (ES) č. 258/97. Do 

okamžiku vstupu v platnost zvláštních 

právních předpisů platných pro potraviny 

ze zvířecích klonů nebo z jejich potomků 

by tyto potraviny měly tudíž patřit do 

oblasti působnosti tohoto nařízení jakožto 

potraviny ze živočichů získaných 

netradičními chovatelskými postupy a z 

jejich potomků. Tyto potraviny by měly být 

pro koncového spotřebitele náležitě 

označeny v souladu s platnými právními 

předpisy Unie. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Pozměňovací návrh  97 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

historii bezpečného používání, je vhodné 

stanovit rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 

vzneseny odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti. Jelikož aktualizace seznamu 

Unie znamená uplatňování kritérií 

stanovených v tomto nařízení, měly by být 

Komisi svěřeny související prováděcí 

pravomoci. 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

historii bezpečného používání, žadatel by 

měl mít možnost rozhodnout se pro 
rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 

vzneseny náležitě odůvodněné námitky 

týkající se bezpečnosti. Komisi by tudíž 

měla být v souladu s článkem 290 SFEU 

svěřena pravomoc přijímat akty, aby tak 

mohla aktualizovat seznam Unie. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Pozměňovací návrh  98 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Pokud jde o možné používání 

nanomateriálů pro použití v potravinách, 

dospěl EFSA ve svém stanovisku ze dne 6. 

dubna 2011
21

 nazvaném „Pokyny týkající 

se posouzení rizik využití nanovědy a 

nanotechnologií v potravinovém a 

krmivovém řetězci“ k závěru, že jsou k 

dispozici pouze omezené informace o 

aspektech nanotoxikokinetiky a toxikologie 

umělých nanomateriálů a že stávající 

metody pro zkoušení toxicity mohou 

vyžadovat metodické úpravy. S cílem lépe 

posoudit bezpečnost nanomateriálů pro 

použití v potravinách vyvíjí Komise 

zkušební metody, které zohlední specifické 

vlastnosti umělých nanomateriálů. 

 

(21) Pokud jde o možné používání 

nanomateriálů pro použití v potravinách, 

uznal úřad ve svém stanovisku ze dne 6. 

dubna 2011 nazvaném „Pokyny týkající se 

posouzení rizik využití nanovědy a 

nanotechnologií v potravinovém a 

krmivovém řetězci“, že zkušební metody, 

které jsou v současné době k dispozici, 

nemusí být pro posuzování rizik spojených 

s nanomateriály postačující, a konkrétně 

dospěl k závěru, že jsou k dispozici pouze 

omezené informace o aspektech 

nanotoxikokinetiky a toxikologie umělých 

nanomateriálů a že stávající metody pro 

zkoušení toxicity mohou vyžadovat 

metodické úpravy. V doporučení Rady 

Organizace pro hospodářskou spolupráci 

a rozvoj vydaném dne 19. září 2013 k 

otázce zkoušek a posuzování bezpečnosti 

průmyslové výroby nanomateriálů se 

uvádí, že obecně lze přístupy běžné u 

zkoušek a posuzování tradičních 

chemických látek použít pro posuzování 

bezpečnosti nanomateriálů, ovšem je 
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nutné je přizpůsobit specifickým 

charakteristikám nanomateriálů. S cílem 

lépe posoudit bezpečnost nanomateriálů 

pro použití v potravinách a řešit stávající 

nedostatky v oblasti toxikologických 

poznatků i metodiky měření jsou nezbytné 
zkušební metody, včetně zkušebních 

metod, při kterých nejsou používána 

zvířata, které zohlední specifické vlastnosti 

umělých nanomateriálů. 

21
 EFSA Journal 2011;9(5):2140.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Pozměňovací návrh  99 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) V zájmu ochrany lidského zdraví by 

mělo být používání nanotechnologií 

v produkci potravin zakázáno, dokud 

nebudou schváleny vhodné zkušební 

metody specifické pro nanotechnologie a 

dokud na základě takových zkoušek 

nebude možné provést odpovídající 

posouzení bezpečnosti. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Pozměňovací návrh  100 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek provádění tohoto nařízení, 

pokud jde o aktualizaci seznamu Unie 

doplněním tradiční potraviny ze třetí země 

v případě, že nebyly předloženy žádné 

odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti, by Komisi měly být svěřeny 

prováděcí pravomoci. 

(27) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek provádění tohoto nařízení by 

Komisi měly být svěřeny prováděcí 

pravomoci, zejména pokud jde o postup 

pro určení statusu nových potravin, 

jednotný výklad toho, zda se na konkrétní 

potravinu vztahuje definice „nových 

potravin“, zřízení seznamu Unie, obsah, 

vypracovávání a předkládání žádostí a 

oznámení, jakož i způsob ověření jejich 

platnosti, pravidla týkající se důvěrnosti a 

přechodná opatření. Tyto prováděcí 

pravomoci by měly být vykonávány 

v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Pozměňovací návrh  101 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) „novými potravinami“ se rozumí 

veškeré potraviny, které se ve významné 

míře nepoužívaly k lidské spotřebě v Unii 

před 15. květnem 1997, bez ohledu na den 

přistoupení jednotlivých členských států 

k Unii, a patří mezi ně konkrétně: 

a) „novými potravinami“ se rozumí 

jakékoli potraviny, které se ve významné 

míře nepoužívaly k lidské spotřebě v Unii 

před 15. květnem 1997, bez ohledu na data 

přistoupení členských států k Unii, a které 

patří do alespoň jedné z níže uvedených 

kategorií: 

Or. en 



 

AM\1076693CS.doc  PE568.557v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21.10.2015 A8-0046/102 

Pozměňovací návrh  102 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod i 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) potraviny, u nichž se používá nový 

výrobní postup, který se v Unii před 

15. květnem 1997 k produkci potravin 

nepoužíval, pokud tento výrobní postup 

způsobuje významné změny složení nebo 

struktury potraviny, jež mají vliv na její 

výživovou hodnotu, metabolizaci nebo 

množství nežádoucích látek; 

i) potraviny získávané za použití 

výrobního postupu, který se v Unii před 

15. květnem 1997 k produkci potravin 

nepoužíval a který způsobuje významné 

změny složení nebo struktury potraviny, 

jež mají vliv na její výživovou hodnotu, 

metabolizaci nebo množství 

nežádoucích látek; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Pozměňovací návrh  103 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod i a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ia) potraviny s novou nebo záměrně 

modifikovanou molekulární strukturou, 

pokud tato struktura nebyla v Unii před 

15. květnem 1997 používána jako 

potravina či jako součást potraviny; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Pozměňovací návrh  104 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod i b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ib) potraviny sestávající, izolované nebo 

vyrobené z mikroorganismů, hub nebo 

řas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Pozměňovací návrh  105 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod i c (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ic) potraviny sestávající, izolované nebo 

vyrobené z látek minerálního původu; 

Or. en 

 

 


