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21.10.2015 A8-0046/96 

Pozmeňujúci návrh  96 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Potraviny z klonovaných zvierat sú 

regulované podľa nariadenia (ES) č. 

258/97. Je mimoriadne dôležité, aby 

nevznikla žiadna právna nejednoznačnosť 

v súvislosti s umiestňovaním potravín 

z klonov zvierat a/alebo z ich potomkov na 

trh počas prechodného obdobia po 

skončení uplatňovania nariadenia (ES) č. 

258/97. Preto kým nenadobudnú 

účinnosť osobitné právne predpisy o 

potravinách z klonovaných zvierat a/alebo 

ich potomkov, tieto potraviny budú patriť 

do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 

ako potraviny zo zvierat získaných 

netradičnými chovnými metódami a z ich 

potomstva. Tieto potraviny by mali byť 

pre konečného spotrebiteľa patrične 

označené v súlade s platnými právnymi 

predpismi Únie. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/97 

Pozmeňujúci návrh  97 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 

tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 

stanovených v tomto nariadení aktualizuje 

únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 

ktorý bude účinný, časovo obmedzený 

a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 

potraviny z tretích krajín, u ktorých je 

preukázaná história bezpečného používania 

a ktoré nevyvolali námietky k bezpečnosti, 

je vhodné vytvoriť rýchlejší a jednoduchší 

postup aktualizácie únijného zoznamu. 

Keďže aktualizácia únijného zoznamu 

predpokladá uplatňovanie kritérií 

stanovených v tomto nariadení, Komisii 

by sa mali v tejto súvislosti udeliť 

vykonávacie právomoci. 

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 

tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 

stanovených v tomto nariadení aktualizuje 

únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 

ktorý bude účinný, časovo obmedzený 

a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 

potraviny z tretích krajín, u ktorých je 

preukázaná história bezpečného používania 

a ktoré nevyvolali náležite opodstatnené 

námietky k bezpečnosti, žiadatelia by mali 

mať možnosť rozhodnúť sa pre rýchlejší 

a jednoduchší postup aktualizácie únijného 

zoznamu. S cieľom aktualizovať zoznam 

by sa preto mala na Komisiu delegovať 

právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Pozmeňujúci návrh  98 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 

nanomateriálov v potravinách, EFSA v 

stanovisku zo 6. apríla 201121 o pokynoch 

na hodnotenie rizík využitia nanovedy a 

nanotechnológií v potravinovom a 

krmivovom reťazci dospel k záveru, že v 

súvislosti s nanotoxikokinetikou a 

toxikológiou umelo vyrobených 

nanomateriálov sú dostupné len sporé 

informácie a že súčasné metódy testovania 

toxicity možno bude treba metodologicky 

upraviť. Komisia v záujme dôkladnejšieho 

posúdenia bezpečnosti nanomateriálov 

používaných v potravinách pracuje na 

metódach, ktoré budú zohľadňovať 

osobitné vlastnosti umelo vyrobených 

nanomateriálov. 

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 

nanomateriálov v potravinách, úrad vo 

svojom stanovisku zo 6. apríla 2011 o 

pokynoch na hodnotenie rizík využitia 

nanovedy a nanotechnológií v 

potravinovom a krmivovom reťazci uznal, 

že metódy testovania, ktoré sú v súčasnosti 

k dispozícii, nemusia byť vhodné na 

vyhodnocovanie rizík spojených 

s nanomateriálmi, a konkrétnejšie dospel 

k záveru, že v súvislosti s 

nanotoxikokinetikou a toxikológiou umelo 

vyrobených nanomateriálov sú dostupné 

len sporé informácie a že súčasné metódy 

testovania toxicity možno bude treba 

metodologicky upraviť. Rada Organizácie 

pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

dospela vo svojom odporúčaní z 19 

septembra 2013 k testovaniu a hodnoteniu 

bezpečnosti vyrábaných nanomateriálov k 

záveru, že vo všeobecnosti možno prístupy 

v prípade testovania a hodnotenia 

tradičných chemických látok možno 

použiť na posudzovanie bezpečnosti 
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nanomateriálov, ale môže byť nutné ich 

prispôsobiť špecifickým vlastnostiam 

nanomateriálov. V záujme dôkladnejšieho 

posúdenia bezpečnosti nanomateriálov 

používaných v potravinách a na riešenie 

súčasných nedostatkov v znalostiach v 

oblasti toxikológie a metodík merania 

môžu byť preto potrebné metódy 
testovania vrátane takých, pri ktorých sa 

nepoužívajú zvieratá a ktoré budú 

zohľadňovať osobitné vlastnosti umelo 

vyrobených nanomateriálov. 

21
 Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 

9(5):2140. 

21
 Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 

9(5):2140. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Pozmeňujúci návrh  99 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Z dôvodu ochrany ľudského zdravia 

by sa malo zakázať používanie 

nanotechnológií v rámci potravinárskej 

výroby, kým nebudú schválené vhodné 

metódy testovania nanomateriálov a kým 

nebude možné na základe týchto testov 

vykonať primerané posúdenie 

bezpečnosti. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Pozmeňujúci návrh  100 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(27) V záujme zabezpečenia jednotného 

vykonávania tohto nariadenia, by sa 

Komisii mali udeliť vykonávacie 

právomoci, pokiaľ ide o aktualizáciu 

únijného zoznamu tým, že sa doň zapíše 

tradičná potravina z tretej krajiny, ktorá 

nevyvolala odôvodnené námietky k 

bezpečnosti. 

(27) V záujme zabezpečenia jednotného 

vykonávania tohto nariadenia by sa 

Komisii mali udeliť vykonávacie 

právomoci, najmä pokiaľ ide o postup 

určovania statusu novej potraviny, 

jednotný výklad toho, či určitá potravina 

patrí pod vymedzenie pojmu nová 

potravina, vypracovanie a následnú 

aktualizáciu únijného zoznamu, obsah, 

vypracovanie a predkladanie žiadostí 

a notifikácií, ako mechanizmy kontroly 

ich platnosti, pravidlá dôvernosti 

a prechodné opatrenia; Uvedené 

vykonávacie právomoci by sa mali 

vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 182/2011. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0046/101 

Pozmeňujúci návrh  101 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) „nová potravina“ je každá potravina, 

ktorá nebola vo významnej miere 

používaná v Únii na ľudskú spotrebu pred 

15. májom 1997, a to bez ohľadu na 

dátumy pristúpenia rozličných členských 

štátov do Únie, a zahŕňa najmä: 

(a) „nová potravina“ je akákoľvek 

potravina, ktorá nebola vo významnej 

miere používaná v Únii na ľudskú spotrebu 

pred 15. májom 1997, a to bez ohľadu na 

dátumy pristúpenia členských štátov k 

Únii, a ktorá patrí aspoň do jednej z týchto 

kategórií: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/102 

Pozmeňujúci návrh  102 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a – bod i 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(i) potraviny vyrábané novým výrobným 

postupom nepoužívaným pri výrobe 

potravín v Únii pred 15. májom 1997, ak 

tento výrobný postup spôsobuje významné 

zmeny v zložení alebo štruktúre potraviny, 

čo ovplyvňuje jej výživovú hodnotu, 

spôsob jej látkovej premeny alebo 

množstvo nežiaducich látok; 

(i) potraviny, ktoré sú výsledkom 

výrobného postupu nepoužívaného pri 

výrobe potravín v Únii pred 15. májom 

1997, ktorý spôsobuje významné zmeny v 

zložení alebo štruktúre potraviny 

ovplyvňujúce jej výživovú hodnotu, 

látkovú premenu alebo množstvo 

nežiaducich látok; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a – bod i a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ia) potraviny s novou alebo zámerne 

modifikovanou molekulárnou štruktúrou, 

ak sa táto štruktúra nepoužívala 

v potravinách alebo ako potravina v Únii 

pred 15. májom 1997; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Pozmeňujúci návrh  104 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a – bod i b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ib) potraviny pozostávajúce, izolované či 

vyrobené z mikroorganizmov, húb alebo 

rias; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

Lynn Boylan 

v mene skupiny GUE/NGL 

Bart Staes 

v mene skupiny Verts/ALE 

Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0046/2014 

James Nicholson 

Nové potraviny 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a – bod i c (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (ic) potraviny pozostávajúce, izolované 

alebo vyrobené zo surovín minerálneho 

pôvodu; 

Or. en 

 

 


