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21.10.2015 A8-0046/106 

Pozmeňujúci návrh  106 

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 d (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 id) potraviny pozostávajúce, izolované 

alebo vyrobené z rastlín alebo ich častí, 

okrem prípadov, ak má potravina históriu 

bezpečného používania v Únii 

a pozostáva, je izolovaná alebo vyrobená z 

rastliny alebo odrody toho istého druhu, 

získané: 

 – tradičnými rozmnožovacími metódami, 

ktoré boli používané na výrobu potravín 

v Únii do 15. mája 1997; alebo 

 – netradičnými rozmnožovacími 

metódami, ktoré sa nepoužívali na výrobu 

potravín v Únii pred 15. májom 1997, ak 

tieto metódy nevedú k výrazným zmenám 

zloženia alebo štruktúry potravín s 

vplyvom na ich výživovú hodnotu, látkovú 

premenu alebo hladinu nežiaducich látok; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/107 

Pozmeňujúci návrh  107 

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 e (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ie) potraviny pozostávajúce, izolované 

alebo vyrobené zo zvierat alebo ich častí s 

výnimkou zvierat získaných tradičnými 

chovnými metódami používanými na 

výrobu potravín v Únii pred 15. májom 

1997 a potravín z týchto zvierat majúcich 

históriu bezpečného používania v Únii; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/108 

Pozmeňujúci návrh  108 

Pavel Poc 

v mene skupiny S&D 

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 f (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 if) – potraviny pozostávajúce, izolované či 

vyrobené z bunkovej kultúry alebo 

tkanivovej kultúry odvodenej zo 

živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, húb 

alebo rias; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/109 

Pozmeňujúci návrh  109 

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 ii 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) potraviny obsahujúce „umelo vyrobené 

nanomateriály“ alebo tvorené „umelo 

vyrobenými nanomateriálmi“ v zmysle ich 

vymedzenia v článku 2 ods. 2 písm. t) 

nariadenia (EÚ) č. 1169/2011; 

ii) potraviny tvorené „umelo vyrobenými 

nanomateriálmi“ v zmysle ich vymedzenia 

v písmene aa) tohto odseku; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/110 

Pozmeňujúci návrh  110 

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 iii – zarážka 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– boli vyrobené novým výrobným 

postupom, ako sa uvádza v bode i) tohto 

odseku; alebo 

– bol použitý výrobný postup, ktorý sa 

nepoužíval na výrobu potravín v Únii pred 

15. májom 1997, ako sa uvádza v písmene 

a) bode i) tohto odseku; 

Or. en 



 

AM\1076648SK.doc  PE568.557v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0046/111 

Pozmeňujúci návrh  111 

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 iii – zarážka 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

– takéto látky obsahujú „umelo vyrobené 

nanomateriály“ alebo sú tvorené „umelo 

vyrobenými nanomateriálmi“ v zmysle ich 

vymedzenia v článku 2 ods. 2 písm. t) 

nariadenia (EÚ) č. 1169/2011; 

– obsahujú umelo vyrobené nanomateriály 

alebo sú tvorené umelo vyrobenými 

nanomateriálmi v zmysle ich vymedzenia v 

písmene aa) tohto odseku; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/112 

Pozmeňujúci návrh  112 

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 iv a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 iva) potraviny získané z klonovaných 

zvierat a/alebo ich potomstva, s výhradou 

článku 29a; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/113 

Pozmeňujúci návrh  113 

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 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) „umelo vyrobený nanomateriál“ je 

akýkoľvek účelovo vyrábaný materiál 

obsahujúci častice, ktoré sú v neviazanom 

stave alebo ako agregát alebo ako 

aglomerát, pričom pre 10 % alebo viac 

častíc v zložení materiálu podľa veľkosti 

a počtu častíc sa jeden alebo viac 

vonkajších rozmerov nachádza vo 

veľkostnom rozsahu od 1 do 100 nm; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/114 

Pozmeňujúci návrh  114 

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 9 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Postup povoľovania umiestňovania 

novej potraviny na trh v rámci Únie a 

aktualizácie únijného zoznamu 

stanoveného v článku 8 sa ukončí prijatím 

vykonávacieho aktu v súlade s článkom 

11. 

3. Postup povoľovania umiestňovania 

novej potraviny na trh v rámci Únie a 

aktualizácie únijného zoznamu 

stanoveného v článku 8 sa ukončí prijatím 

delegovaného aktu v súlade s článkami 11 

a 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/115 

Pozmeňujúci návrh  115 

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 11 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Do deviatich mesiacov od dátumu 

uverejnenia stanoviska úradu EFSA 

Komisia predloží výboru uvedenému v 

článku 27 ods. 1 návrh vykonávacieho 

aktu, ktorým sa aktualizuje únijný zoznam, 

zohľadňujúc: 

Komisia predloží do siedmich mesiacov od 

dátumu uverejnenia stanoviska úradu návrh 

delegovaného aktu, ktorým sa povoľuje 

umiestňovanie novej potraviny na trhu v 

rámci Únie a aktualizuje únijný zoznam, 

zohľadňujúc: 

Or. en 

 

 


