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21.10.2015 A8-0046/116 

Pozmeňujúci návrh  116 

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 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade 

s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 27 ods. 3. 

Uvedený delegovaný akt sa prijme v súlade 

s článkom 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Pozmeňujúci návrh  117 

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 17 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Do troch mesiacov od dátumu uverejnenia 

stanoviska úradu EFSA Komisia predloží 

výboru uvedenému v článku 27 ods. 1 
návrh vykonávacieho aktu, ktorým sa 

povoľuje umiestňovanie tradičnej 

potraviny z tretej krajiny na trhu v rámci 

Únie a aktualizuje únijný zoznam, 

zohľadňujúc: 

Komisia je splnomocnená predložiť do 

troch mesiacov od dátumu uverejnenia 

stanoviska úradu návrh delegovaného aktu, 

ktorým sa povoľuje umiestňovanie 

tradičnej potraviny z tretej krajiny na trhu 

v rámci Únie a aktualizuje únijný zoznam, 

zohľadňujúc: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Pozmeňujúci návrh  118 

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 17 – odsek 1 – pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade 

s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 27 ods. 3. 

Uvedený delegovaný akt sa prijme v súlade 

s článkom 26a. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Pozmeňujúci návrh  119 

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 23 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23 a 

 Výsady členských štátov 

 1. Ak členský štát na základe novej 

informácie alebo opakovaného posúdenia 

dovtedy platnej informácie získa 

presnejšie podklady, podľa ktorých 

použitie niektorej potraviny alebo zložky 

potraviny vyhovujúcej tejto smernici 

ohrozuje ľudské zdravie alebo životné 

prostredie, tento členský štát môže buď 

dočasne obmedziť alebo zastaviť 

obchodovanie s danou potravinou alebo 

zložkou potraviny a ich používanie na 

svojom území. Okamžite o tom informuje 

ostatné členské štáty a Komisiu 

s uvedením dôvodov svojho rozhodnutia. 

 2. Komisia v úzkej spolupráci s úradom 

EFSA čo najskôr posúdi dôvody uvedené 

v odseku 1 a prijme príslušné opatrenia. 

Členský štát, ktorý prijal rozhodnutie 

podľa odseku 1, ho môže uplatňovať 

dovtedy, kým tieto opatrenia 
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nenadobudnú účinnosť. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Pozmeňujúci návrh  120 

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 26 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 26 a 

 Vykonávanie delegovania právomoci 

 1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 

delegované akty za podmienok 

stanovených v tomto článku. 

 2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 

1 a článku 17 ods. 1 sa Komisii udeľuje 

na obdobie piatich rokov od dátumu 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

Komisia vypracuje správu týkajúcu 

sa delegovania právomoci najneskôr 

deväť mesiacov pred uplynutím tohto 

päťročného obdobia. Delegovanie 

právomoci sa automaticky predlžuje na 

rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 

parlament alebo Rada nevznesú voči 

takémuto predĺženiu námietku najneskôr 

tri mesiace pred koncom každého 

obdobia. 

 3. Delegovanie právomoci uvedené 

v článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 1 
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a článku 17 ods. 1 môže Európsky 

parlament alebo Rada kedykoľvek 

odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 

ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 

v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 

uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 

únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 

je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 

platnosť delegovaných aktov, ktoré už 

nadobudli účinnosť. 

 4. Komisia oznamuje delegovaný akt 

hneď po prijatí súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 9 

ods. 3, článku 11 ods. 1 a článku 17 ods. 1 

nadobudne účinnosť, len ak Európsky 

parlament alebo Rada voči nemu 

nevzniesli námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

aktu Európskemu parlamentu a Rade 

alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Pozmeňujúci návrh  121 

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 29 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 29 a 

 Prechodné opatrenia týkajúce sa potravín 

získaných z klonovaných zvierat a ich 

potomstva. 

 Kým nenadobudnú účinnosť osobitné 

právne predpisy týkajúce sa potravín 

získaných z klonovaných zvierat a ich 

potomstva, budú k týmto potravinám 

vrátane dovezených potravín pri uvádzaní 

na trh v rámci Únie pripojené tieto 

informácie určené spotrebiteľovi: 

„Potraviny získané z klonovaných 

zvierat/potomstva klonovaných zvierat.“ 

V prípade balených potravín sa táto 

informácia poskytne prostredníctvom 

označenia. Vo všetkých ostatných 

prípadoch sa táto informácia o potravine 

sprostredkuje prostredníctvom ďalšieho 

sprievodného materiálu. 

Or. en 
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