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21.10.2015 A8-0046/116 

Pozměňovací návrh  116 

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. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tento prováděcí akt se přijme 

přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 

3. 

Tento akt v přenesené pravomoci se přijme 

podle článku 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Pozměňovací návrh  117 

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. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Do tří měsíců ode dne zveřejnění 

stanoviska EFSA předloží Komise výboru 

uvedenému v čl. 27 odst. 1 návrh 

prováděcího aktu, kterým se povoluje 

uvedení tradiční potraviny ze třetí země na 

trh v Unii a kterým se aktualizuje seznam 

Unie, s přihlédnutím k: 

Komise je zmocněna předložit do tří 

měsíců ode dne zveřejnění stanoviska 

úřadu návrh aktu v přenesené pravomoci, 

kterým se povoluje uvedení tradiční 

potraviny ze třetí země na trh v Unii a 

kterým se aktualizuje seznam Unie, s 

přihlédnutím k: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Pozměňovací návrh  118 

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. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tento prováděcí akt se přijme 

přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 

3. 

Tento akt v přenesené pravomoci se přijme 

podle článku 26a. 

Or. en 



 

AM\1076650CS.doc  PE568.557v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21.10.2015 A8-0046/119 

Pozměňovací návrh  119 

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 

Článek 23 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 23a 

 Výsady členských států 

 1. Pokud členský stát na základě 

podrobného odůvodnění v důsledku 

nových informací nebo přehodnocení 

stávajících informací shledá, že použití 

potraviny nebo složky potraviny 

odpovídající tomuto nařízení ohrožuje 

lidské zdraví nebo životní prostředí, může 

přechodně omezit nebo pozastavit 

používání a uvádění dotyčné potraviny 

nebo složky potraviny na trh na svém 

území. Neprodleně o tom uvědomí ostatní 

členské státy a Komisi a své rozhodnutí 

odůvodní. 

 2. Komise v úzké spolupráci s úřadem 

EFSA co nejdříve přezkoumá důvody 

podle odstavce 1 a přijme vhodná 

opatření. Členský stát, který přijal 

rozhodnutí podle odstavce 1, je v tom 

případě může ponechat v platnosti do 

doby, než tato opatření vstoupí v platnost. 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Pozměňovací návrh  120 

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 

Článek 26 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 26a 

 Výkon přenesené pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedené v čl. 9 odst. 3, čl. 11 

odst. 1 a čl. 17 odst. 1 je Komisi svěřena 

na dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení 

v platnost. Komise vypracuje zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto pětiletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomocí uvedené v čl. 9 odst. 

3, čl. 11 odst. 1 a čl. 17 odst. 1 kdykoli 

zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
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ukončuje přenesení pravomoci v něm 

blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 

prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 

dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

 4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 1 a čl. 17 

odst. 1 vstoupí v platnost pouze tehdy, 

pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 

dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 

oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Pozměňovací návrh  121 

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 

Článek 29 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 29a 

 Přechodná opatření týkající se potravin 

pocházejících z klonovaných zvířat a 

jejich potomků 

 Dokud nevstoupí v platnost zvláštní právní 

předpisy týkající se potravin pocházejících 

z klonovaných zvířat a jejich potomků, 

jsou u těchto potravin uváděných na trh 

v Unii, včetně dovážených potravin, 

uvedeny tyto informace pro konečné 

spotřebitele: „Potravina pocházející z 

klonovaných zvířat / potomků 

klonovaných zvířat“. V případě balených 

potravin jsou tyto informace uvedeny na 

etiketě. Ve všech ostatních případech jsou 

tyto informace uvedeny na jiném 

doprovodném materiálu. 

Or. en 

 

 


