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21.10.2015 A8-0046/106 

Pozměňovací návrh  106 

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 d (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 id) potraviny sestávající, izolované nebo 

vyrobené z rostlin nebo jejich částí, s 

výjimkou potravin s historií bezpečného 

používání v rámci Unie, které sestávají, 

jsou izolované nebo vyrobené z rostlin 

nebo odrůd stejného druhu a byly 

získány: 

 – tradičními rozmnožovacími postupy, 

které se používaly pro produkci potravin 

v Unii před 15. květnem 1997; nebo 

 – netradičními rozmnožovacími postupy, 

které nebyly v Unii pro produkci potravin 

používány před 15. květnem 1997, pokud 

nevedou k významným změnám ve složení 

nebo struktuře potraviny majícím vliv na 

její výživovou hodnotu, metabolizaci nebo 

množství nežádoucích látek; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/107 

Pozměňovací návrh  107 

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 e (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ie) potraviny, které sestávají z těl 

živočichů nebo jejich částí, jsou z nich 

izolovány nebo vyrobeny, s výjimkou 

živočichů získaných tradičními 

chovatelskými postupy používanými při 

produkci potravin v Unii před 15. květnem 

1997, mají-li potraviny z těl těchto 

živočichů historii bezpečného používání 

jako potraviny v Unii; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/108 

Pozměňovací návrh  108 

Pavel Poc 

za skupinu S&D 

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 f (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 if) potraviny sestávající, izolované nebo 

vyrobené z buněčné nebo tkáňové kultury 

získané ze zvířat, rostlin, mikroorganismů, 

hub či řas; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/109 

Pozměňovací návrh  109 

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 ii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) potraviny, které obsahují „umělé 

nanomateriály“ podle definice v čl. 2 odst. 

2 písm. t) nařízení (EU) č. 1169/2011 nebo 

z nich sestávají; 

ii) potraviny, které sestávají z „umělých 

nanomateriálů“ podle definice v písmeni 

aa) tohoto odstavce; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/110 

Pozměňovací návrh  110 

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 iii – odrážka 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– u nich byl uplatněn nový výrobní postup 

uvedený v bodě i) tohoto odstavce, nebo 

 

 

– u nich byl uplatněn výrobní postup 

uvedený v bodě a) i) tohoto odstavce, který 

nebyl v Unii používán k produkci potravin 

před 15. květnem 1997; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/111 

Pozměňovací návrh  111 

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 iii – odrážka 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– se jedná o látky, které obsahují „umělé 

nanomateriály“ podle definice v čl. 2 odst. 

2 písm. t) nařízení (EU) č. 1169/2011 nebo 

z nich sestávají; 

– obsahují „umělé nanomateriály“ podle 

definice v písmeni aa) tohoto odstavce 

nebo z nich sestávají; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/112 

Pozměňovací návrh  112 

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 iv a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 iv a) potraviny pocházející z klonovaných 

zvířat a/nebo jejich potomků, na něž se 

vztahuje článek 29a; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/113 

Pozměňovací návrh  113 

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 a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) „umělý nanomateriál“ znamená 

jakýkoliv záměrně vyrobený materiál 

obsahující částice v nesloučeném stavu 

nebo jako agregát či aglomerát, ve kterém 

je u 10 % nebo více částic ve velikostním 

rozdělení jeden nebo více vnějších 

rozměrů v rozmezí velikosti 1 nm–100 nm; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/114 

Pozměňovací návrh  114 

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. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Řízení pro účely povolení uvedení nové 

potraviny na trh v Unii a aktualizace 

seznamu Unie stanovené v článku 8 je 

ukončeno přijetím prováděcího aktu v 

souladu s článkem 11. 

3. Řízení pro účely povolení uvedení nové 

potraviny na trh v Unii a aktualizace 

seznamu Unie stanovené v článku 8 je 

ukončeno přijetím aktu v přenesené 

pravomoci v souladu s články 11 a 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/115 

Pozměňovací návrh  115 

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. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do devíti měsíců ode dne zveřejnění 

stanoviska EFSA předloží Komise výboru 

uvedenému v čl. 27 odst. 1 návrh 

prováděcího aktu, kterým se aktualizuje 

seznam Unie, s přihlédnutím k: 

Do sedmi měsíců ode dne zveřejnění 

stanoviska úřadu předloží Komise návrh 

aktu v přenesené pravomoci, kterým se 

povoluje uvedení nové potraviny na trh 

v Unii a kterým se aktualizuje seznam 

Unie, s přihlédnutím k: 

Or. en 

 

 


