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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.   

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách 

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0894), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 

súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0487/2013), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na pozície Rady a Európskeho parlamentu z 29. marca 2011, keď neuspel 

zmierovací postup týkajúci sa nových potravín, 

– so zreteľom na odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 

o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Národným 

zhromaždením a francúzskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je 

v súlade so zásadou subsidiarity, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. apríla 

20141, 

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod a Výboru pre 

poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8–0046/2014), 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

                                                 
1 OJ C 311, 12.9.2014, p.73 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Voľný pohyb bezpečných a zdravých 

potravín je základným aspektom 

vnútorného trhu a významne prispieva 

k zdraviu a blahobytu občanov, ako aj 

k ich sociálnym a hospodárskym záujmom. 

Rozdiely medzi vnútroštátnymi zákonmi 

týkajúcimi sa posudzovania bezpečnosti 

nových potravín a ich povoľovania môžu 

brániť voľnému pohybu takýchto potravín, 

čím sa vytvárajú nespravodlivé podmienky 

hospodárskej súťaže.  

(1) Voľný pohyb bezpečných a zdravých 

potravín je základným aspektom 

vnútorného trhu a významne prispieva 

k zdraviu a blahobytu občanov a k ich 

sociálnym a hospodárskym záujmom. 

Rozdiely medzi vnútroštátnymi zákonmi 

týkajúcimi sa posudzovania bezpečnosti 

nových potravín a ich povoľovania môžu 

brániť voľnému pohybu takýchto potravín, 

čím sa vytvára právna neistota a 

nespravodlivé podmienky hospodárskej 

súťaže.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 

potravín by sa mala zaručiť vysoká úroveň 

ochrany ľudského zdravia a záujmov 

spotrebiteľov, ako aj účinné fungovanie 

vnútorného trhu, a zároveň by sa mala 

zabezpečiť transparentnosť. 

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 

potravín sa musí zaručiť vysoká úroveň 

ochrany ľudského zdravia, záujmov 

spotrebiteľov a životného prostredia, ako 

aj účinné fungovanie vnútorného trhu, a 

zároveň sa musí zabezpečiť 

transparentnosť. Zohľadňuje sa tiež 

zdravie a dobré podmienky zvierat, ako aj 

zásada predbežnej opatrnosti stanovená 

v nariadení (ES) 178/2002. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2 a) Normy vymedzené v právnych 

predpisoch Únie by sa mali vzťahovať na 
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všetky potraviny uvedené na trh v Únii 

vrátane potravín dovážaných z tretích 

krajín. 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh prijal Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vo svojom 

stanovisku v prvom čítaní k návrhu z roku 2008 (2008/0002 (COD)) a zdá sa, že je dôležité 

zopakovať, že normy Únie by sa mali uplatňovať aj na dovážané potraviny. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Pravidlá Únie o nových potravinách 

boli stanovené v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/978 a 

nariadení Komisie (ES) č. 1852/20019. 

Tieto pravidlá treba aktualizovať, aby sa 

zjednodušili súčasné postupy povoľovania 

a zohľadnil nedávny vývoj v práve Únie. V 

záujme jednoznačnosti právnych 

predpisov Únie by sa nariadenia (ES) č. 

258/97 a (ES) č. 1852/2001 mali zrušiť a 

nariadenie (ES) č. 258/97 by sa malo 
nahradiť týmto nariadením. 

(3) Pravidlá Únie o nových potravinách 

boli stanovené v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/978 a 

nariadení Komisie (ES) č. 1852/20019. 

Tieto pravidlá treba aktualizovať, aby sa 

zjednodušili súčasné postupy povoľovania, 

zlepšila bezpečnosť spotrebiteľov a 

zohľadnil nedávny vývoj v práve Únie 

a technologický pokrok. Nariadenia (ES) 

č. 258/97 a (ES) č. 1852/2001 by sa mali 

zrušiť a nahradiť týmto nariadením. 

____________________ ____________________ 

8 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 

o nových potravinách a nových prídavných 

látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1). 

8 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 

o nových potravinách a nových prídavných 

látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1). 

9 Nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 

z 8. decembra 1999, ktoré stanovuje 

podrobné pravidlá pre sprístupnenie 

informácií verejnosti a pre ochranu 

informácií v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 258/97 (Ú. v. ES L 253, 21.9.2001, s. 

17). 

9 Nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 

z 8. decembra 1999, ktoré stanovuje 

podrobné pravidlá pre sprístupnenie 

informácií verejnosti a pre ochranu 

informácií v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 258/97 (Ú. v. ES L 253, 21.9.2001, 

s. 17). 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 



 

RR\1042297SK.doc 9/136 PE537.480v03-00 

 SK 

 

(4) Potraviny, ktoré sú určené na 

technologické účely, a geneticky 

modifikované potraviny by nemali patriť 

do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 

keďže ich už upravujú iné pravidlá Únie. 

Preto by sa z rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia mali vyňať geneticky 

modifikované potraviny patriace do 

rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1829/200310, 

enzýmy patriace do rozsahu pôsobnosti 

nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1332/200811, potraviny 

používané výlučne ako prídavné látky 

patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1333/200812, arómy patriace do rozsahu 

pôsobnosti nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1334/200813 a 

extrakčné rozpúšťadlá patriace do rozsahu 

pôsobnosti smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2009/32/ES14. 

(4) Potraviny určené na technologické 

účely a geneticky modifikované potraviny, 

na ktoré sa už vzťahujú iné akty Únie, by 

nemali patriť do rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia. Preto by sa z rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia mali vyňať 

geneticky modifikované potraviny patriace 

do rozsahu pôsobnosti nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1829/200310, a smernice 2001/18/ES 

Európskeho parlamentu a Rady, 

potravinárske enzýmy patriace do rozsahu 

pôsobnosti nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1332/200811, 

potraviny používané výlučne ako prídavné 

látky patriace do rozsahu pôsobnosti 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 1333/200812, potravinárske arómy 

patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) 

č. 1334/200813 a extrakčné rozpúšťadlá 

patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2009/32/ES14. 

____________________ ____________________ 
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10 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1829/2003 

z 22. septembra 2003 o geneticky 

modifikovaných potravinách a krmivách 

(Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1). 

10 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1829/2003 

z 22. septembra 2003 o geneticky 

modifikovaných potravinách a krmivách 

(Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1). 

 10 a Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o 

zámernom uvoľnení geneticky 

modifikovaných organizmov do životného 

prostredia a o zrušení smernice Rady 

90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, 

s. 1). 

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 

2008 o potravinárskych enzýmoch (Ú. v. 

EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7). 

11 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 

16. decembra 2008 o potravinárskych 

enzýmoch (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 

7). 

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 

2008 o prídavných látkach v potravinách 

(Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16). 

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 

2008 o prídavných látkach v potravinách 

(Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16). 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 

2008 o arómach a určitých zložkách 

potravín s aromatickými vlastnosťami na 

použitie v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 

31.12.2008, s. 34). 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 

2008 o arómach a určitých zložkách 

potravín s aromatickými vlastnosťami na 

použitie v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 

31.12.2008, s. 34). 

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2009/32/ES z 23. apríla 2009 o aproximácii 

právnych predpisov členských štátov o 

extrakčných rozpúšťadlách používaných 

pri výrobe potravín a zložiek potravín 

(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 

6.6.2009, s. 3). 

14 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o 

aproximácii právnych predpisov členských 

štátov o extrakčných rozpúšťadlách 

používaných pri výrobe potravín a zložiek 

potravín (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ 

L 141, 6.6.2009, s. 3). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Súčasné kategórie nových potravín 

uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 

č. 258/97 by sa mali objasniť a 

aktualizovať tak, že sa súčasné kategórie 

nahradia odkazom na všeobecné 

vymedzenie potravín v zmysle článku 2 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002. 

(5) Súčasné kategórie nových potravín 

uvedené v článku 1 nariadenia (ES) 

č. 258/97 by sa mali objasniť a 

aktualizovať tak, že sa doplnia nové 

relevantné kategórie a odkazy 

na všeobecné vymedzenie potravín v 

zmysle článku 2 nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 178/200215. 

Komisia by pred začiatkom dátumu 

uplatňovania tohto nariadenia mala na 

základe konzultácií so zainteresovanými 

stranami prijať usmernenia týkajúce sa 

kategórií nových potravín, ktoré by 

žiadateľom a členským štátom pomohli 

pochopiť, či daná potravina spadá do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a do 

ktorej kategórie nových potravín patrí. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Na zabezpečenie kontinuity s 

pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 

258/97 by sa ako kritérium na rozlišovanie 

nových potravín mala zachovať 
skutočnosť, že sa tieto potraviny v Únii 

nepoužívali vo výraznej miere na ľudskú 

spotrebu predtým, než uvedené nariadenie 

nadobudlo účinnosť, t. j. pred 15. májom 

1997. Používanie v Únii by sa malo 

vzťahovať na používanie v členských 

štátoch bez ohľadu na dátum pristúpenia 

jednotlivých členských štátov k Únii. 

(6) Na zabezpečenie kontinuity s 

pravidlami stanovenými v nariadení (ES) 

č. 258/97 by mala byť jedným z kritérií 

na rozlišovanie nových potravín i naďalej 
skutočnosť, že sa tieto potraviny v Únii 

nepoužívali vo výraznej miere na ľudskú 

spotrebu predtým, než uvedené nariadenie 

nadobudlo účinnosť, t. j. pred 15. májom 

1997. Používanie v Únii by sa malo 

vzťahovať na používanie v členských 

štátoch bez ohľadu na dátum pristúpenia 

jednotlivých členských štátov k Únii. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Na potraviny a teda aj bezpečnosť 

potravín môžu mať vplyv nové technológie 

v potravinárskej výrobe. Preto by sa takisto 

malo spresniť, že potravina sa za novú 

považuje aj v tých prípadoch, keď bola 

vyrobená výrobným postupom, ktorý sa 

predtým v potravinárskej výrobe v Únii 

nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 

obsahuje umelo vyrobené nanomateriály v 

zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1169/201116 alebo z nich pozostáva. 

(7) Na potraviny a teda aj bezpečnosť 

potravín môžu mať vplyv nové technológie 

v potravinárskej výrobe. Preto by toto 

nariadenie malo ďalej spresniť, že 

potravina sa za novú považuje aj v tých 

prípadoch, keď bola vyrobená výrobným 

postupom, ktorý sa predtým v 

potravinárskej výrobe v Únii nepoužíval, 

alebo v prípadoch, keď obsahuje umelo 

vyrobené nanomateriály alebo z nich 

pozostáva. 

__________________  

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 

2011 o poskytovaní informácií o 

potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 

menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 

(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 

smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 

Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 

1999/10/ES, smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 

Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 

nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. 

v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18). 

 

Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu nanomateriály, nie je vhodné odvolávať sa na nariadenie 

(EÚ) č. 1169/2011, keďže uvedené nariadenie sa týka označovania potravín, kým toto 

nariadenie sa zaoberá vyhodnocovaním rizík. Úrad EFSA uznáva, že existujú neistoty 

a odporúča prahovú hodnotu 10 % pre použitie nanomateriálov v oblasti potravín. Ak by sa 

prahová hodnota 50 % uplatňovala aj na účely posudzovania rizika, vážne by hrozilo, že 

niektoré nanozložky by neboli podchytené vymedzením a nevzťahovalo by sa tak na ne 

posudzovanie rizika. 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Na vitamíny, minerály a iné látky 

určené na používanie vo výživových 

doplnkoch alebo na pridávanie do potravín 

vrátane dojčenskej a následnej dojčenskej 

výživy, potravín vyrobených zo 

spracovaných obilnín a potravín na výživu 

dojčiat a malých detí, potravín na osobitné 

lekárske účely a celkovej náhrady stravy na 

účely regulácie hmotnosti sa vzťahujú 

pravidlá stanovené v smernici 

Európskeho parlamentu a Rady č. 

2002/46/ES17, nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1925/200618 a 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č. 609/201319. Aj tieto látky by sa 

mali posudzovať v súlade s pravidlami 

stanovenými v tomto nariadení, ak spadajú 

pod definíciu nových potravín stanovenú v 

tomto nariadení. 

(8) Vitamíny, minerály a iné látky určené 

na používanie vo výživových doplnkoch 

v súlade so smernicou Európskeho 

parlamentu a Rady č. 2002/46/ES17 a 

nariadením Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1925/200618 alebo na 

pridávanie do potravín podľa nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 609/2013 vrátane počiatočnej a 

následnej dojčenskej výživy, potravín 

vyrobených zo spracovaných obilnín a 

potravín na výživu dojčiat a malých detí, 

potravín na osobitné lekárske účely a 

celkovej náhrady stravy na účely regulácie 

hmotnosti by sa mali tiež posudzovať v 

súlade s týmto nariadením, ak spadajú pod 

vymedzenie pojmu nových potravín, ktoré 

je v ňom stanovené. 

____________________ ____________________ 

17 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 

o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa 

potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 

12.7.2002, s. 51). 

17 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 

o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa 

potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 

12.7.2002, s. 51). 

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 

2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych 

látok a niektorých ďalších látok do 

potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 

26). 

18 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 1925/2006 

z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov 

a minerálnych látok a niektorých ďalších 

látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 

30.12.2006, s. 26). 

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o 

potravinách určených pre dojčatá a malé 

deti, potravinách na osobitné lekárske 

účely a o celkovej náhrade stravy na účely 

regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje 

19 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 

o potravinách určených pre dojčatá a malé 

deti, potravinách na osobitné lekárske 

účely a o celkovej náhrade stravy na účely 

regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje 
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smernica Rady 92/52/EHS, smernica 

Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 

2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 

41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 

181, 29.6.2013, s. 35). 

smernica Rady 92/52/EHS, smernica 

Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 

2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 

2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) 

č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 

181, 29.6.2013, s. 35). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) Potraviny s novou alebo zámerne 

modifikovanou primárnou molekulárnou 

štruktúrou, potraviny pozostávajúce alebo 

izolované z mikroorganizmov, húb alebo 

rias, nové kmene mikroorganizmov bez 

predošlého bezpečného použitia a 

koncentráty látok, ktoré sa prirodzene 

vyskytujú v rastlinách, by sa mali 

považovať za nové potraviny v zmysle 

vymedzenia podľa tohto nariadenia. 

Odôvodnenie 

Je vhodné znovu zaviesť tento pozmeňujúci návrh, ktorý bol súčasťou pozície Európskeho 

parlamentu k druhému čítaniu z roku 2010. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Ak nastala podstatná zmena vo 

výrobnom procese látky, ktorá sa používa 

v súlade so smernicou 2002/46/ES, 

nariadením (ES) č. 1925/2006 alebo 

nariadením (EÚ) č. 609/2013, alebo zmena 

veľkosti častíc takejto látky, napríklad 

(9) Ak nastala podstatná zmena vo 

výrobnom procese látky, ktorá sa používa 

v súlade so smernicou 2002/46/ES, 

nariadením (ES) č. 1925/2006 alebo 

nariadením (EÚ) č. 609/2013, alebo zmena 

veľkosti častíc takejto látky, napríklad 
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prostredníctvom nanotechnológie, táto 

skutočnosť môže mať vplyv na potraviny a 

teda aj na bezpečnosť potravín. Takáto 

látka by sa preto mala považovať za novú 

potravinu podľa tohto nariadenia a mala by 

sa prehodnotiť najprv v súlade s týmto 

nariadením a následne v súlade s 

príslušným osobitným predpisom. 

 

prostredníctvom nanotechnológie, táto 

skutočnosť môže mať vplyv na potraviny a 

teda aj na bezpečnosť potravín. Takáto 

látka by sa preto mala považovať za novú 

potravinu podľa tohto nariadenia a mala by 

sa po plnom posúdení rizika prehodnotiť 

najprv v súlade s týmto nariadením 

a následne v súlade s príslušným 

osobitným predpisom. 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh v dôsledku zmien navrhnutých v článku 2 ods. 2 písm. a) bod i). 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Ak sa potravina pred 15. májom 1997 

používala výlučne ako výživový doplnok 

alebo ako súčasť výživového doplnku v 

zmysle článku 2 písm. a) smernice 
2002/46/ES, malo by sa umožniť jej 

umiestnenie na trh v Únii po tomto dátume 

na rovnaké použitie bez toho, aby sa na 

účely tohto nariadenia považovala za 

novú potravinu. Toto používanie vo forme 

výživového doplnku alebo jeho súčasti by 

sa však nemalo brať do úvahy pri 

posudzovaní toho, či sa potravina pred 15. 

májom 1997 vo významnej miere 

používala v Únii na ľudskú spotrebu. Preto 

by sa toto nariadenie malo vzťahovať na 

používanie príslušnej potraviny v inej 

forme než vo forme výživového doplnku 

alebo jeho súčasti. 

(10) U potraviny, ktorá sa pred 15. májom 

1997 používala výlučne ako výživový 

doplnok alebo ako súčasť výživového 

doplnku v zmysle smernice 2002/46/ES, by 

sa malo umožniť jej umiestnenie na trh v 

Únii po tomto dátume na rovnaké použitie, 

keďže by sa na účely tohto nariadenia 

nemala považovať za novú potravinu. 

Toto používanie vo forme výživového 

doplnku alebo jeho súčasti by sa však 

nemalo brať do úvahy pri posudzovaní 

toho, či sa potravina pred 15. májom 1997 

vo významnej miere používala v Únii 

na ľudskú spotrebu. Preto by sa toto 

nariadenie malo vzťahovať na používanie 

príslušnej potraviny v inej forme než vo 

forme výživového doplnku alebo jeho 

súčasti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (10a) Potraviny z klonovaných zvierat sú 

spravované podľa nariadenia (ES) č. 

258/1997. Je mimoriadne dôležité, aby 

nevznikla žiadna právna nejednoznačnosť 

v súvislosti s umiestňovaním potravín 

z klonov zvierat alebo z ich potomkov na 

trh. Až do nadobudnutia účinnosti 

konkrétnych právnych predpisov 

o potravinách z klonovaných zvierat a ich 

potomkov tieto potraviny spadajú do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia pod 

podmienkou, že ak sa takéto potraviny 

umiestnia na trh v Únii, musia byť 

náležite označené pre koncového 

spotrebiteľa. 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná z dôvodu konzistentnosti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 

tretích krajín, v prípade ktorých bola 

preukázaná história bezpečného 

používania, malo by sa uľahčiť ich 

umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 

by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 

krajine konzumujú aspoň 25 rokov ako 

súčasť obvyklej stravy veľkej časti 

obyvateľstva krajiny. Do histórie 

bezpečného používania potraviny by 

nemalo patriť nepotravinárske použitie 

alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 

s bežnou stravou. 

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 

tretích krajín vrátane hmyzu, v prípade 

ktorých bola preukázaná história 

bezpečného používania, malo by sa uľahčiť 

ich umiestňovanie na trh v Únii. 

Podmienkou by malo byť, že tieto 

potraviny sa v tretej krajine konzumujú 

aspoň 25 rokov ako súčasť obvyklej stravy 

významného počtu ľudí najmenej v jednej 

tretej krajine podľa technických 

usmernení, ktoré vydá Európska komisia 

na základe porady s Európskym úradom 

pre bezpečnosť potravín ( EFSA). Do 

histórie bezpečného používania potraviny 

by nemalo patriť nepotravinárske použitie 



 

RR\1042297SK.doc 17/136 PE537.480v03-00 

 SK 

alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 

s bežnou stravou. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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 (11a) Skutočnosť, či obyvatelia tretej 

krajiny potravinu konzumovali vo 

významnej miere, by sa mala vyhodnotiť 

na základe informácií, ktoré predložili 

prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov, a v prípade potreby by sa mala 

opierať o ďalšie informácie dostupné 

v tretej krajine. Ak sú informácie 

o ľudskej spotrebe potraviny 

nedostatočné, mal by sa zaviesť 

jednoduchý a transparentný postup na ich 

zhromažďovanie za účasti Komisie, EFSA 

a prevádzkovateľov potravinárskych 

podnikov.  

Odôvodnenie 

Zámerom je objasniť, ako sa určuje „významná miera“ konzumácie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Malo by sa objasniť, že potraviny z 

tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 

nové, by sa mali za tradičné potraviny z 

tretích krajín považovať len vtedy, ak 

pochádzajú z prvovýroby vymedzenej v 

článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, a to 

bez ohľadu na skutočnosť, či ide o 

spracované alebo nespracované potraviny. 

Preto by sa takéto potraviny nemali 

považovať za tradičné, ak boli vyrobené 

novým výrobným postupom alebo ak 

obsahujú „umelo vyrobené nanomateriály“ 

v zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) 

nariadenia (EÚ) č. 1169/2011. 

(12) Malo by sa objasniť, že potraviny z 

tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 

nové, by sa mali za tradičné potraviny z 

tretích krajín považovať len vtedy, ak 

pochádzajú z prvovýroby vymedzenej v 

článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, a to 

bez ohľadu na skutočnosť, či ide o 

spracované alebo nespracované potraviny. 

Preto by sa takéto potraviny nemali 

považovať za tradičné, ak boli vyrobené 

novým výrobným postupom alebo ak 

obsahujú umelo vyrobené nanomateriály. 

Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o vymedzenie nanomateriálov, nie je vhodné odvolávať sa na nariadenie 

1169/2011, pretože nariadenie 1169/2011 sa týka označovania, zatiaľ čo toto nariadenie sa 
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vzťahuje na posudzovanie rizika. Úrad EFSA uznáva, že existujú neistoty a odporúča prahovú 

hodnotu 10 % pre použitie nanomateriálov v oblasti potravín. Ak by sa prahová hodnota 

50 % uplatňovala aj na účely posudzovania rizika, vážne by hrozilo, že niektoré nanozložky 

by neboli podchytené vymedzením a nevzťahovalo by sa tak na ne posudzovanie rizika. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Potravinové výrobky vyrobené zo 

zložiek potravín, ktoré nepatria do rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia, najmä ak 

došlo k zmene zložiek potravín, ich 

zloženia alebo množstva, by sa nemali 

považovať za nové potraviny. Do rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia by však mali 

patriť zmeny zložiek potravín ako 

napríklad selektívne extrakty alebo 

použitie iných častí rastliny, ktoré sa zatiaľ 

vo významnej miere nepoužívali na ľudskú 

spotrebu v Únii. 

(13) Potraviny vyrobené výlučne zo 

zložiek potravín, ktoré nepatria do rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia, najmä ak 

došlo k zmene zložiek potravín alebo ich 

množstva, by sa nemali považovať za nové 

potraviny. Do rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia by však mali patriť zmeny 

zložiek potravín, ktoré sa zatiaľ vo 

významnej miere nepoužívali na ľudskú 

spotrebu v Únii. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/83/ES20 sa uplatňuje, keď 

výrobok všetkými vlastnosťami zodpovedá 

zároveň vymedzeniu „liek“ v zmysle 

článku 1 ods. 2 uvedenej smernice a 

vymedzeniu výrobku v zmysle tohto 

nariadenia. Ak v tejto súvislosti členský 

štát v súlade so smernicou 2001/83/ES 

stanoví, že výrobok je liekom, môže v 

súlade s právom Únie obmedziť jeho 

umiestnenie na trh. Okrem toho sú lieky 

vyňaté z vymedzenia pojmu potravina v 

(14) Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/83/ES sa uplatňuje v 

prípadoch, keď výrobok všetkými 

vlastnosťami zodpovedá zároveň 

vymedzeniu „liek“ v zmysle uvedenej 

smernice a vymedzeniu výrobku v zmysle 

tohto nariadenia. Ak v tejto súvislosti 

členský štát v súlade so smernicou 

2001/83/ES stanoví, že výrobok je liekom, 

môže v súlade s právom Únie obmedziť 

jeho umiestnenie na trh. Okrem toho sú 

lieky vyňaté z vymedzenia pojmu 
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zmysle článku 2 nariadenia (ES) 

č. 178/2002, a preto by nemali patriť do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 

potravina v zmysle nariadenia (ES) 

č. 178/2002, a preto by nemali patriť do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. 

____________________ ____________________ 

20 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 

ktorou sa ustanovuje zákonník 

Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. 

ES L 311, 28.11.2001, s. 67). 

20 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 

2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou 

sa ustanovuje Zákonník spoločenstva o 

humánnych liekoch (Ú. v. ES L 311, 

28.11.2001, s. 67). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Komisii by sa mali udeliť 

vykonávacie právomoci, aby mohla 

rozhodnúť, či konkrétna potravina 

zodpovedá vymedzeniu novej potraviny a 

či sa preto na ňu vzťahujú pravidlá 

upravujúce nové potraviny stanovené v 

tomto nariadení 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Rozhodnutie o rozsahu pôsobnosti je pre nariadenie zásadné a nemalo by sa preto prijímať 

prostredníctvom vykonávacích aktov. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) Komisia a EFSA by mali dodržiavať 

konkrétne lehoty, aby sa zaručilo plynulé 

spracúvanie žiadostí. Za náročných 

okolností by však Komisia i EFSA mali 

mať právo v prípade potreby tieto lehoty 

predĺžiť. 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Skutočnosť, či sa potravina pred 15. 

májom 1997 používala v Únii vo 

významnej miere na ľudskú spotrebu, by sa 

mala určovať na základe informácií, ktoré 

predložili prevádzkovatelia 

potravinárskych podnikov, a v prípade 

potreby by sa mala opierať o iné 

informácie dostupné v členských štátoch. 

Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov nie sú istí, aký status má 

potravina, ktorú zamýšľajú umiestniť na 

trh, mali by sa obrátiť na členské štáty. Ak 

nie sú k dispozícii informácie o ľudskej 

spotrebe pred 15. májom 1997, alebo sú 

nedostatočné, mal by sa zaviesť 

jednoduchý a transparentný postup na ich 

zhromažďovanie za účasti Komisie, 

členských štátov a prevádzkovateľov 

potravinárskych podnikov. Komisii by sa 

mali udeliť vykonávacie právomoci, aby 

mohla konkretizovať procedurálne kroky 

takéhoto konzultačného postupu. 

(16) Skutočnosť, či sa potravina pred 15. 

májom 1997 používala v Únii vo 

významnej miere na ľudskú spotrebu, by sa 

mala určovať na základe informácií, ktoré 

predložili prevádzkovatelia 

potravinárskych podnikov, a v prípade 

potreby by sa mala opierať o iné 

informácie dostupné v členských štátoch. 

Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov nie sú istí, aký status má 

potravina, ktorú zamýšľajú umiestniť na 

trh, mali by sa obrátiť na členské štáty a 

Komisiu. Ak nie sú k dispozícii informácie 

o ľudskej spotrebe pred 15. májom 1997, 

alebo sú nedostatočné, mal by sa zaviesť 

jednoduchý a transparentný postup na ich 

zhromažďovanie.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Nové potraviny by sa mali povoliť 

a používať iba vtedy, ak spĺňajú kritériá 

stanovené v tomto nariadení. Nové 

potraviny by mali byť bezpečné a ich 

používanie by nemalo spotrebiteľa 

(17) Nové potraviny by sa mali povoliť 

a používať iba vtedy, ak spĺňajú kritériá 

stanovené v tomto nariadení. Nové 

potraviny by mali byť bezpečné a 

posúdenie ich bezpečnosti by malo 
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zavádzať. Ak má teda nová potravina 

nahradiť inú potravinu, nemala by sa od nej 

líšiť takým spôsobom, ktorý by bol pre 

spotrebiteľa z hľadiska výživy 

nevýhodnejší. 

vychádzať zo zásady predbežnej 

opatrnosti ustanovenej v článku 7 

nariadenia (ES) č. 178/2002. Navyše ich 

používanie by nemalo spotrebiteľa 

zavádzať. Spotrebitelia by teda mali byť 

informovaní o obsahu nových potravín, o 

ich zložkách a technológiách použitých 

pri ich výrobe. Požiadavky označovania 

výrobku sú preto vrcholne dôležité, najmä 

ak bola nová potravina vytvorená za 

použitia nových chovateľských či 

pestovateľských metód, nových materiálov 

či nových výrobných procesov. Podobne 

ak má nová potravina nahradiť inú 

potravinu, nemala by sa od nej líšiť takým 

spôsobom, ktorý by bol pre spotrebiteľa 

z hľadiska výživy nevýhodnejší alebo 

menej kvalitný. 

Odôvodnenie 

Prvá časť tohto pozmeňujúceho návrhu prijal Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

vo svojom stanovisku v prvom čítaní k návrhu z roku 2008 (2008/0002 (COD)) a zdá sa, že je 

vhodné zopakovať, že by sa mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Nové potraviny by sa mali 

umiestňovať na trh a používať v 

potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 

prípade, že sa nachádzajú na únijnom 

zozname nových potravín povolených na 

umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 

len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 
zriadiť únijný zoznam nových potravín 

tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 
povolené alebo notifikované v súlade s 

článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 

258/97 a zahrnú všetky existujúce 

(18) Nové potraviny by sa mali 

umiestňovať na trh a používať v 

potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 

prípade, že sa nachádzajú na únijnom 

zozname nových potravín povolených na 

umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 

len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 

zriadiť  únijný zoznam nových potravín, 

ktoré už boli povolené alebo notifikované v 

súlade s nariadením (ES) č. 258/97, a to 

vrátane všetkých existujúcich 

povoľovacích podmienok. Zoznam by mal 

byť transparentný, ľahko dostupný 
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povoľovacie podmienky. Keďže tieto nové 

potraviny už boli vyhodnotené 

z bezpečnostného hľadiska, sú zákonne 

vyrábané a predávané v Únii a v minulosti 

nevyvolali zdravotné obavy, na počiatočné 

vytvorenie zoznamu Únie by sa mal využiť 

konzultačný postup.  

a pravidelne aktualizovaný. 

Odôvodnenie 

Zoznam nových potravín by mal tvoriť prílohu k tomuto nariadeniu a mal by sa aktualizovať 

prostredníctvom delegovaných aktov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Rozvoj nových technológií 

a inovácií v potravinárskej výrobe, ako je 

biotechnológia a nanotechnológia, by sa 

mal podporovať, keďže by mohli zmierniť 

vplyv potravinárskej výroby na životné 

prostredie, zlepšiť potravinovú 

bezpečnosť a prospieť spotrebiteľom. 

Vývoj v potravinárskej výrobe by sa však 

mal vždy posudzovať so zreteľom na 

najnovšie dostupné vedecké dôkazy, aby 

sa zaručilo riadne vedecké potvrdenie 

európskej bezpečnosti potravín. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

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, 

(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, 
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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. 

ktorý bude účinný, časovo obmedzený 

a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 

potraviny z tretích krajín, u ktorých je 

preukázaná história bezpečného 

používania, žiadatelia by mali mať 

možnosť rozhodnúť sa pre rýchlejší a 

jednoduchší postup aktualizácie únijného 

zoznamu tak, aby mali podobné prístupové 

lehoty, ako majú zhodné produkty z EÚ. 

Tento postup by sa mal povoliť, ak neboli 

vznesené odôvodnené námietky k 

bezpečnosti. S cieľom aktualizovať 

zoznam by sa preto mala na Komisiu 

delegovať právomoc prijímať akty v 

súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie. 

Odôvodnenie 

Keďže tieto opatrenia majú všeobecný charakter a sú navrhnuté, aby doplnili alebo zmenili 

určité nezásadné prvky tohto nariadenia, s cieľom aktualizovať únijný zoznam by sa mala na 

Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Mali by sa stanoviť aj kritériá 

posudzovania bezpečnostných rizík, ktoré 

predstavujú nové potraviny. Aby sa 

zaručilo harmonizované vedecké posúdenie 

nových potravín, takéto posúdenie by mal 

vykonávať Európsky úrad pre bezpečnosť 

potravín (ďalej len „EFSA“). 

(20) Mali by sa jasne vymedziť a stanoviť 

aj kritériá posudzovania bezpečnostných 

rizík, ktoré predstavujú nové potraviny. 

Aby sa zaručilo harmonizované vedecké 

posúdenie nových potravín, takéto 

posúdenie by mal vykonávať EFSA. Úrad 

EFSA, ktorého hodnotenia by sa mali 

vykonávať transparentne, by mal vytvoriť 

sieť s členskými štátmi a Poradným 

výborom v oblasti nových potravín a 

postupov (ACNFP). Každú novú vlastnosť 

novej potraviny, ktorá by mohla mať 

vplyv na zdravie, treba vyhodnocovať 

individuálne. 
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Pozmeňujúci návrh  27 

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, EFSA vo 

svojom stanovisku zo 6. apríla 201121 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. Komisia v záujme 

dôkladnejšieho posúdenia bezpečnosti 

nanomateriálov používaných v potravinách 

by preto mala čo najskôr vypracovať 

metódy testovania, pri ktorých sa 

nepoužívajú zvieratá a ktoré budú 

zohľadňovať osobitné vlastnosti umelo 

vyrobených nanomateriálov. S ohľadom 

na existujúce nedostatky ako z hľadiska 

toxikologického, tak z hľadiska metodiky 

merania, je nevyhnutné uplatňovať 

zásadu predbežnej opatrnosti a obmedziť 

vystavenie osôb nanomateriálom. 

__________________ __________________ 

21 Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 

9(5):2140. 

21 Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 

9(5):2140. 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh už bol súčasťou pozície Európskeho parlamentu k druhému čítaniu 

z roku 2010. V správe úradu EFSA sa uvádza: „V súčasnosti existujú nejasnosti týkajúce sa 

identifikácie, charakterizácie a zisťovania umelo vyrobených nanomateriálov, ktoré súvisia 

s nedostatkom vhodných a schválených metód testovania na pokrytie všetkých možných 
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použití, stránok a vlastností umelo vyrobených nanomateriálov.  Podobne existuje niekoľko 

nejasností týkajúcich sa použiteľnosti súčasných štandardných biologických a toxikologických 

metód testovania v prípade umelo vyrobených nanomateriálov.“  

 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Existujú odlišné výklady pojmu 

„častica“. Treba preto objasniť, že na 

potraviny obsahujúce mäkké 

nanomateriály, ako sú micely alebo 

lipozómy, sa tiež vzťahuje vymedzenie 

pojmu „nové potraviny“. 

Odôvodnenie 

Je potrebné spresniť, že pojem "častice" v kontexte definície nanomateriálov v tomto 

nariadení sa nevzťahuje len na kusy hmoty s vymedzenými fyzickými hranicami, pretože by to 

znamenalo, že podľa súčasného výkladu by všetky tzv. mäkké nanomateriály (napr. micely) 

neboli zahrnuté, a preto by neboli predmetom schválenia pred uvedením na trh. Toto sú však 

presne tie aplikácie, ktoré sú relevantné z hľadiska regulácie, pretože ich použitie sa 

predpokladá v  potravinách (napríklad ako nosiče vitamínov a ďalších látok s výživovým 

alebo fyziologickým účinkom). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21b) Pri uplatnení testovacích metód na 

nanomateriály by sa malo poskytnúť 

vysvetlenie ich vedeckej primeranosti pre 

nanomateriály a prípadne i technických 

úprav/prispôsobení, ktoré boli vykonané 

s cieľom zohľadniť osobitné vlastnosti 

týchto materiálov. 
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Odôvodnenie 

Tento text už bol schválený v rámci nariadenia 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych 

výrobkov na trhu a ich používaní (pozri prílohu II bod 5). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21c) Obaly potravín by mali obsahovať 

iba nanomateriály uvedené v zozname 

schválených látok spolu s limitnou 

hodnotou prechodu do potravinárskych 

výrobkov zabalených v takomto balení 

alebo na ne. 

Odôvodnenie 

Keďže sa toto nariadenie zaoberá okrem iného nanomateriálmi v potravinách, je dôležité 

zaistiť, že sa zohľadnia aj nanočastice, ktoré by sa mohli náhodne dostať do potravín. Existuje 

naliehavá potreba činnosti, keďže zatiaľ neexistuje nijaký špecifický právny predpis, 

a požiadavky na testovanie buď neexistujú, alebo sa používajú nevhodné metódy testovania. 

Tento pozmeňujúci návrh už bol súčasťou pozície Európskeho parlamentu k druhému čítaniu 

z roku 2010. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Keď sa nová potravina povolí a zapíše 

do únijného zoznamu, Komisia by mala 

mať právomoc zaviesť požiadavky na 

monitorovanie povolenej novej potraviny 

po jej umiestnení na trh, aby sa mohlo 

sledovať jej používanie a aby sa 

zabezpečilo, že používanie je v medziach 

bezpečných limitov stanovených pri 

posúdení bezpečnosti úradom EFSA. 

(22) Keď sa nová potravina povolí a zapíše 

do únijného zoznamu, mali by sa zaviesť 

požiadavky na monitorovanie povolenej 

novej potraviny po jej umiestnení na trh, 

aby sa mohlo sledovať jej používanie a aby 

sa zabezpečilo, že používanie je v 

medziach bezpečných limitov stanovených 

pri posúdení bezpečnosti úradom EFSA. 

V každom prípade by prevádzkovatelia 

potravinárskych podnikov mali 
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informovať Komisiu o všetkých 

podstatných informáciách týkajúcich sa 

potravín, ktoré umiestňujú na trh. 

Odôvodnenie 

Podľa pozmeňujúcich návrhov 88 a 89 návrhu správy. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Za určitých okolností je s cieľom 

stimulovať výskum a vývoj v 

agropotravinárskom priemysle, a tým aj 

inováciu, vhodné chrániť investície 

novátorov do zhromažďovania informácií a 

údajov poskytnutých na podporu žiadosti 

týkajúcej sa novej potraviny a 

vypracovanej v súlade s týmto nariadením. 

Nové vedecké dôkazy a údaje, ktoré sú 

predmetom priemyselného vlastníctva, 

poskytnuté na podporu žiadosti o zaradenie 

novej potraviny do únijného zoznamu by 

sa mali chrániť. Tieto údaje a informácie 

by sa počas obmedzeného obdobia bez 

súhlasu predošlého žiadateľa nemali 

používať v prospech ďalšieho žiadateľa. 

Ochrana vedeckých údajov poskytnutých 

jedným žiadateľom by nemala byť 

prekážkou iným žiadateľom v úsilí 

o zaradenie nových potravín do 

únijného zoznamu na základe vlastných 

vedeckých údajov alebo odkazu na 

chránené údaje so súhlasom predošlého 

žiadateľa. Celkové päťročné obdobie 

ochrany údajov udelené predošlému 

žiadateľovi by sa však nemalo predĺžiť, ak 

bola udelená ochrana údajov 

nasledujúcemu žiadateľovi. 

(23) Za určitých okolností je s cieľom 

stimulovať výskum a vývoj v 

agropotravinárskom priemysle, a tým aj 

inováciu, vhodné chrániť investície 

žiadateľov do zhromažďovania informácií 

a údajov poskytnutých na podporu žiadosti 

týkajúcej sa novej potraviny a 

vypracovanej v súlade s týmto nariadením. 

Údaje, ktoré sú predmetom priemyselného 

vlastníctva, poskytnuté na podporu žiadosti 

o zaradenie novej potraviny do únijného 

zoznamu by sa mali chrániť. Tieto údaje a 

informácie by sa počas obmedzeného 

obdobia bez súhlasu pôvodného žiadateľa 

nemali používať v prospech ďalšieho 

žiadateľa. Ochrana vedeckých údajov 

poskytnutých jedným žiadateľom by 

nemala byť prekážkou iným žiadateľom 

v úsilí o zaradenie nových potravín do 

únijného zoznamu na základe vlastných 

vedeckých údajov alebo vedeckých údajov 

pôvodného žiadateľa s jeho súhlasom. 

Celkové sedemročné obdobie ochrany 

údajov udelené pôvodnému žiadateľovi by 

sa však nemalo predĺžiť, ak bola udelená 

ochrana údajov ďalším žiadateľom. 
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Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (23a) Ak žiadateľ požaduje ochranu 

údajov v súvislosti s tou istou potravinou 

podľa tohto nariadenia, ako aj nariadenia 

(ES) č. 1924/2006, Komisia by sa mala 

snažiť o zosúladenie časových 

harmonogramov oboch postupov 

povoľovania, aby súbežne prebiehali 

jednotlivé obdobia ochrany údajov. Ak si 

to vyžaduje oneskorenie jedného 

z postupov, so žiadateľom by sa malo 

vopred konzultovať. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (23b) Komisia by mala zainteresovaným 

stranám poskytnúť orientačný zoznam 

žiadostí obsahujúci základné informácie 

a súčasne zabezpečí dôvernosť žiadosti. 

Pomocou tohto zoznamu by sa malo 

zabrániť postupnému predloženiu 

totožných alebo duplicitných žiadostí, 

a tým by sa malo znížiť administratívne 

zaťaženie pre potenciálnych žiadateľov 

a Úniu. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Nové potraviny podliehajú 

všeobecným požiadavkám na označovanie 

stanoveným v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o 

poskytovaní informácií o potravinách 

spotrebiteľom a iným príslušným 

požiadavkám potravinového práva Únie. Je 

možné, že v určitých prípadoch treba 

poskytnúť dodatočné informácie 

o označovaní, najmä pokiaľ ide o opis 

potravín, ich zdroj a podmienky použitia, 

aby boli spotrebitelia dostatočne 

informovaní o povahe novej potraviny. 

(24) Nové potraviny podliehajú 

všeobecným požiadavkám na označovanie 

stanoveným v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o 

poskytovaní informácií o potravinách 

spotrebiteľom a iným príslušným 

požiadavkám potravinového práva Únie. 

Treba poskytnúť dodatočné informácie 

o označovaní, najmä pokiaľ ide o opis 

potravín, ich pôvod, zloženie a podmienky 

použitia, aby boli spotrebitelia dostatočne 

informovaní o povahe novej potraviny, a to 

aj takých, ktoré pochádzajú z tretích 

krajín. Preto pri zaraďovaní novej 

potraviny do únijného zoznamu alebo do 

zoznamu tradičných potravín z tretích 

krajín sa môžu uložiť osobitné podmienky 

používania alebo požiadavky označovania, 

ktoré sa môžu okrem iného týkať 

akejkoľvek špecifickej charakteristiky 

alebo vlastnosti potraviny, ako napr. 

zloženia, výživovej hodnoty alebo 

výživových účinkov a plánovaného 

použitia potraviny, alebo etického 

hľadiska alebo dôsledkov pre zdravie 

osobitných skupín obyvateľstva. Je 

vhodné v tomto nariadení stanoviť 

osobitné požiadavky na označovanie 

v súvislosti so zložkami potravín vo forme 

umelých nanomateriálov, na ktoré sa toto 

nariadenie tiež vzťahuje. Materiály, ktoré 

vyvolávajú etické obavy, ako v platnom 

nariadení (ES) č. 258/97, by sa mali 

uviesť aj na označení tak, aby 

spotrebitelia mohli prijímať informované 

rozhodnutia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (24a) Na nové potraviny sa vzťahujú 

požiadavky práva Únie o materiáloch a 

predmetoch určených na styk 

s potravinami, najmä nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 

1935/20041a  a osobitné opatrenia prijaté 

podľa uvedeného nariadenia. 

 __________________ 

 1 a  Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 

2004 o materiáloch a predmetoch 

určených na styk s potravinami a o 

zrušení smerníc 80/590/EHS a 

89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, 

s. 4.). 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto odôvodnenia je poskytnutie informácií a opätovné potvrdenie, že na nové 

potraviny a potraviny z tretej krajiny sa nevzťahujú len požiadavky na označovanie EÚ, alebo 

aj požiadavky na balenie EÚ. Týmto novým odôvodnením nevzniká v tomto nariadení žiadna 

nová právna povinnosť. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (24b) Európsky parlament vo svojom 

druhom čítaní dokumentácie o nových 

potravinách z roku 2010 veľmi veľkou 

väčšinou podporil  zákaz umiestňovať na 

trh potraviny z klonovaných zvierat a ich 

potomkov. Keď v marci 2011 zlyhal 

zmierovací proces týkajúci sa nových 

potravín, Komisia sa zaviazala predložiť 

osobitný návrh o klonovaných zvieratách 

a ich potomkoch, pričom by zohľadnili 

pozície Rady aj Európskeho parlamentu. 

Návrhy o klonovaní a potravinách 
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z klonovaných zvierat z decembra 2013 

však neobsahovali žiadne opatrenia 

v súvislosti s potomkami klonovaných 

zvierat, dokonca ani s ohľadom na 

informovanie spotrebiteľov. Návrh okrem 

toho neumožňuje Európskemu 

parlamentu vykonávať jeho práva 

spoluzákonodarcu. Preto je vhodné, aby 

Komisia využila príležitosť, ktorá sa 

ponúka vymenovaním nového kolégia 

Komisie, a stiahla návrhy z roku 2013, 

aby mohla predložiť nové návrhy založené 

na riadnom legislatívnom postupe, aby sa 

zohľadnili požiadavky Parlamentu. 

Odôvodnenie 

Napriek všetkým sľubom Komisie sa v „návrhu o potravinách z klonovaných zvierat“ 

nezohľadnili požiadavky EP a návrh neobsahoval žiadne opatrenia v súvislosti s potomkami 

klonovaných zvierat. Ide o nesmierne zhoršenie v porovnaní s marcom 2011, keď sa všetky 

inštitúcie zhodli aspoň na označovaní čerstvého hovädzieho mäsa, a o zaucho poslancom EP, 

ktorí veľmi veľkou väčšinou požadovali zákaz potravín z klonovaných zvierat a ich potomkov. 

Právny základ opatrenia navyše neumožňuje spolurozhodovanie, takže EP by bol dokonca 

zbavený svojich právomocí spoluzákonodarcu. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) V prípade žiadostí, ktoré boli 

predložené v súlade s nariadením (ES) č. 

258/97 pred dátumom uplatňovania tohto 

nariadenia, by sa postupy posudzovania 

rizík a povoľovania mali uskutočniť v 

súlade s týmto nariadením. Okrem toho, 

keďže v tomto nariadení bolo spresnené 

vymedzenie nových potravín, v záujme 

právnej istoty by sa potraviny zákonne 

umiestnené na trh ku dňu začatia 

uplatňovania tohto nariadenia mali naďalej 

smieť umiestňovať na trh, a to až do 

uzavretia postupov posudzovania rizík a 

povoľovania. Preto by sa na zabezpečenie 

(25) V prípade žiadostí, ktoré boli 

predložené v súlade s nariadením (ES) č. 

258/97 pred dátumom uplatňovania tohto 

nariadenia, by sa postupy posudzovania 

rizík a povoľovania mali uskutočniť v 

súlade s týmto nariadením. Okrem toho, 

keďže v tomto nariadení bolo spresnené 

vymedzenie nových potravín, v záujme 

právnej istoty by sa potraviny zákonne 

umiestnené na trh ku dňu začatia 

uplatňovania tohto nariadenia mali naďalej 

smieť umiestňovať na trh, a to až do 

uzavretia postupov posudzovania rizík a 

povoľovania. Preto by sa na zabezpečenie 
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hladkého prechodu k pravidlám tohto 

nariadenia mali stanoviť prechodné 

pravidlá. 

hladkého prechodu k pravidlám tohto 

nariadenia mali stanoviť prechodné 

ustanovenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (25a) S cieľom umožniť úpravy únijného 

zoznamu po schválení nových potravín by 

sa na Komisiu mala delegovať právomoc 

prijímať akty v súlade s článkom 290 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby 

mohla aktualizovať únijný zoznam. Je 

osobitne dôležité, aby Komisia počas 

prípravných prác uskutočnila príslušné 

konzultácie, a to aj na úrovni expertov. 

Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 

aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa 

príslušné dokumenty súčasne, vo 

vhodnom čase a vhodným spôsobom 

postúpili Európskemu parlamentu a Rade. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

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) Komisia by mala byť splnomocnená 

prijímať delegované akty v súlade 

s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o 

aktualizáciu únijného zoznamu tým, že sa 

doň zapíše tradičná potravina z tretej 

krajiny, ktorá nevyvolala odôvodnené 

námietky k bezpečnosti. 
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Odôvodnenie 

S cieľom aktualizovať únijný zoznam by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Vykonávacie právomoci súvisiace s 

vymedzením „nových potravín“, 

konzultačným postupom určovania 

statusu novej potraviny, inými 

aktualizáciami únijného zoznamu, 

vypracúvaním a predkladaním finálnej 

podoby žiadostí alebo notifikácií ohľadom 

zaradenia potravín na únijný zoznam, 

mechanizmami kontroly platnosti žiadostí 

alebo notifikácií, dôverným 

zaobchádzaním a prechodnými 

ustanoveniami by sa mali uskutočňovať v 

súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122. 

(28) Vykonávacie právomoci súvisiace s 

vypracúvaním a predkladaním finálnej 

podoby žiadostí alebo notifikácií ohľadom 

zaradenia potravín na únijný zoznam,  

mechanizmami kontroly platnosti žiadostí 

alebo notifikácií, procedurálnymi krokmi 

na výmenu informácií  na predkladanie 

námietok k bezpečnosti, typom zahrnutých 

informácií v stanovisku prijatom EFSA a 

dôverným zaobchádzaním by sa mali 

uskutočňovať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

182/201122 

__________________ __________________ 

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na základe 

ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na základe 

ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Odôvodnenie 

Odôvodnenie by sa malo zmeniť po výsledku hlasovania o rôznych pozmeňujúcich návrhoch 

k delegovaným/vykonávacím aktom. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 28 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28a) S cieľom doplniť alebo zmeniť 

určité nepodstatné prvky tohto nariadenia 

by sa mala na Komisiu delegovať 

právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, pokiaľ ide o určenie 

toho, aké formy potravín patria do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia pre 

každú kategóriu nových potravín, 

stanovenie procedurálnych krokov 

konzultačného postupu, vymedzenie 

pojmu „značná časť obyvateľstva tretej 

krajiny“ a aktualizáciu únijného zoznamu 

nových potravín. Je osobitne dôležité, aby 

Komisia počas prípravných prác 

uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 

na úrovni expertov. Pri príprave a 

vypracúvaní delegovaných aktov by 

Komisia mala zabezpečiť paralelné, 

včasné a primerané postúpenie 

príslušných dokumentov Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28b) Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 882/20041a ustanovuje 

všeobecné pravidlá uskutočňovania 

úradných kontrol na overenie súladu 

s potravinovým právom. Preto členské 

štáty majú vykonávať úradné kontroly 

v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004 

s cieľom zabezpečiť dodržiavanie tohto 

nariadenia. 

 __________________ 

 1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
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Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 

o úradných kontrolách uskutočňovaných 

s cieľom zabezpečiť overenie 

dodržiavania potravinového a krmivového 

práva a predpisov o zdraví zvierat a o 

starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 

30.4.2004, s. 1, opravená verzia Ú. v. EÚ 

L 191,  28.5.2004, s. 1). 

Odôvodnenie 

Do návrhu Komisie z roku 2008 bol začlenený osobitný odkaz na nariadenie o úradných 

kontrolách a je vhodné tento odkaz ponechať. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 a 2 –písmeno a a b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti Predmet úpravy, cieľ a rozsah pôsobnosti 

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 

umiestňovania nových potravín na trh v 

rámci Únie s cieľom zabezpečiť efektívne 

fungovanie vnútorného trhu a poskytnúť 

vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia 

a záujmov spotrebiteľa. 

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 

umiestňovania nových potravín na trh v 

rámci Únie. 

 1a. Cieľom tohto nariadenia je poskytnúť 

vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, 

záujmov spotrebiteľov a životného 

prostredia a zároveň zabezpečiť účinné 

fungovanie vnútorného trhu. 

2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na: 2. Toto nariadenie sa neuplatňuje na: 

(a) geneticky modifikované potraviny 

patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia 

(ES) č. 1829/2003; 

(a) geneticky modifikované potraviny 

patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia 

(ES) č. 1829/2003 a smernice 2001/18/ES; 

(b) potraviny, keď sú použité a pokiaľ sú 

použité ako: 

(b) potraviny, keď sú použité a pokiaľ sú 

použité ako: 

(i) potravinárske enzýmy patriace 

do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 

1332/2008; 

(i) potravinárske enzýmy patriace 

do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 

1332/2008; 
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(ii) prídavné látky v potravinách patriace 

do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) 

č. 1333/2008; 

(ii) prídavné látky v potravinách patriace 

do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) 

č. 1333/2008; 

(iii) arómy patriace do rozsahu pôsobnosti 

nariadenia (ES) č. 1334/2008; 

(iii) arómy patriace do rozsahu pôsobnosti 

nariadenia (ES) č. 1334/2008; 

(iv) extrakčné rozpúšťadlá, ktoré sa 

používajú pri výrobe potravín alebo zložiek 

potravín alebo sú určené na takéto použitie 

a ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti 

smernice 2009/32/ES; 

(iv) extrakčné rozpúšťadlá, ktoré sa 

používajú pri výrobe potravín alebo zložiek 

potravín alebo sú určené na takéto použitie 

a ktoré spadajú do rozsahu pôsobnosti 

smernice 2009/32/ES; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) potraviny patriace do rozsahu 

pôsobnosti smernice Rady XXX/XX/EÚ o 

[uvádzaní potravín z klonov zvierat na 

trh]. 

vypúšťa sa 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vymedzenie pojmov Vymedzenie pojmov 

1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú 

vymedzenia pojmov stanovené v článkoch 

2 a 3 nariadenia (ES) č.178/2002.  

1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú 

vymedzenia pojmov stanovené v článkoch 

2 a 3 nariadenia (ES) č.178/2002.  

2. Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia 

pojmov: 

2. Uplatňujú sa aj tieto vymedzenia 

pojmov: 

(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 

(a) „nová potravina“ je akákoľvek 

potravina, ktorá nebola v Únii pred 15. 

májom 1997 vo významnej miere 

používaná na ľudskú spotrebu, a to bez 

ohľadu na dátumy pristúpenia rozličných 

členských štátov k Únii, a ktorá patrí 
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štátov do Únie, a zahŕňa najmä: aspoň do jednej z týchto kategórií: 

 (–i) potraviny s novou alebo zámerne 

modifikovanou primárnou molekulárnou 

štruktúrou; 

 (–ia) potraviny pozostávajúce, izolované či 

vyrobené z mikroorganizmov, húb alebo 

rias; 

 (–ib)  potraviny pozostávajúce, izolované 

či vyrobené z rastlín, okrem rastlín, ktoré 

majú históriu bezpečného používania 

v rámci trhu Únie, a získané: 

 –  tradičnými rozmnožovacími metódami; 

alebo 

 – pokiaľ tieto metódy nevedú k výrazným 

zmenám zloženia alebo štruktúry potravín 

s dosahom na ich výživovú hodnotu, 

látkovú premenu alebo množstvo 

nežiaducich látok; 

 (–ic) potraviny získané z klonovaných 

zvierat a/alebo ich potomstva, s výhradou 

článku 29a (nového); 

 (–id) potraviny obsahujúce bunkové alebo 

tkanivové kultúry alebo potraviny 

pozostávajúce alebo získané z bunkových 

alebo tkanivových kultúr; 

 (–ie) potraviny pozostávajúce, izolované 

alebo vyrobené zo zvierat alebo ich častí 

vrátane celých zvierat ako napríklad 

hmyzu, s výnimkou zvierat získaných 

tradičnými chovnými metódami a 

majúcich históriu bezpečného používania 

potravín v rámci trhu Únie; 

(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 nového 

výrobného postupu nepoužívaného pri 

potravinách v Únii pred 15. májom 1997, 

ktorý môže spôsobiť významné zmeny v 

zložení alebo štruktúre potraviny 

ovplyvňujúce jej výživovú hodnotu, spôsob 

jej látkovej premeny alebo množstvo 

nežiaducich látok, alebo ak tento výrobný 

postup môže vyvolať etické obavy; 

(ii) potraviny obsahujúce „umelo 

vyrobené nanomateriály“ alebo tvorené 

(ii) potraviny, ktoré sú výsledkom 

zámerných zmien veľkosti, tvaru alebo 
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„umelo vyrobenými nanomateriálmi“ v 

zmysle ich vymedzenia v článku 2 ods. 2 

písm. t) nariadenia (EÚ) č. 1169/2011; 

štruktúry častíc, alebo zmien v rozložení 

veľkosti častí, alebo na ktoré majú tieto 

zmeny vplyv, a to prostredníctvom 

akejkoľvek technológie, ktorá ich zmenší 

do nanorozmerov. Pre použitie 

v potravinách by sa mala zvážiť prahová 

hodnota 10 %, tak ako to odporúča úrad 

EFSA; 

(iii) vitamíny, minerály a iné látky 

používané v súlade so smernicou 

2002/46/ES, nariadením (ES) č. 1925/2006 

alebo nariadením (EÚ) č. 609/2013, ak:  

(iii) vitamíny, minerály a iné látky 

používané v súlade so smernicou 

2002/46/ES, nariadením (ES) č. 1925/2006 

alebo nariadením (EÚ) č. 609/2013, ak:  

– boli vyrobené novým výrobným 

postupom, ako sa uvádza v bode i) tohto 

odseku; alebo 

– boli vyrobené novým výrobným 

postupom, ako sa uvádza v bode i) tohto 

odseku;  

– 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; 

– takéto látky obsahujú akýkoľvek účelovo 

vyrábaný materiál obsahujúci častice, 

alebo takéto látky pozostávajú 

z akéhokoľvek účelovo vyrábaného 

materiálu obsahujúceho 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; 

alebo 

 – sa pri výrobe jednoduchých foriem 

alebo zmesí vitamínov, minerálnych látok 

a iných látok používaných v súlade so 

smernicou 2002/46/ES, nariadením (ES) 

č. 1925/2006 alebo nariadením (EÚ) č. 

609/2013 použil nový zdrojový alebo 

východiskový materiál. 

(iv) potraviny používané v Únii pred 15. 

májom 1997 výlučne vo výživových 

doplnkoch, ak sú určené na použitie v 

potravinách, ktoré nie sú výživovými 

doplnkami v zmysle vymedzenia v článku 

2 písm. a) smernice 2002/46/ES;  

(iv) potraviny používané v Únii pred 15. 

májom 1997 výlučne vo výživových 

doplnkoch, ak sú určené na použitie v 

potravinách, ktoré nie sú výživovými 

doplnkami v zmysle vymedzenia v článku 

2 písm. a) smernice 2002/46/ES;  

(b) „tradičná potravina z tretej krajiny“ je 

nová potravina, ktorá nie je novou 

potravinou v zmysle vymedzenia v písm. a) 

bodoch i) až iii), je získaná z prvovýroby a 

má históriu bezpečného používania 

(b) „tradičná potravina z tretej krajiny“ je 

nová potravina, ktorá nie je novou 

potravinou v zmysle vymedzenia v písm. a) 

bodoch -i), i), ii) a iii), je získaná z 

prvovýroby a má históriu bezpečného 
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potraviny v tretej krajine; používania potraviny v tretej krajine;  

(c) „história bezpečného používania 

potraviny v tretej krajine“ znamená, že 

bezpečnosť predmetnej potraviny je 

potvrdená údajmi o jej zložení a minimálne 

25 ročnými skúsenosťami s jej 

nepretržitým používaním v obvyklej strave 

veľkej časti obyvateľstva tretej krajiny, a 

to pred notifikáciou uvedenou v článku 13; 

(c) „história bezpečného používania 

potraviny v tretej krajine“ znamená, že 

bezpečnosť predmetnej potraviny je 

potvrdená údajmi o jej zložení a minimálne 

25-ročnými skúsenosťami s jej 

nepretržitým používaním v obvyklej strave 

významného počtu ľudí najmenej v jednej 

tretej krajine v zmysle usmernení 

uvedených v článku 4 tohto nariadenia, a 

to pred notifikáciou uvedenou v článku 13; 

(d) „žiadateľ“ je členský štát, tretia krajina 

alebo zainteresovaná strana, ktorá môže 

zastupovať viacero zainteresovaných strán, 

ktorá predložila Komisii žiadosť v súlade s 

článkom 9 alebo článkom 15 alebo 

notifikáciu v súlade s článkom 13; 

(d) „žiadateľ“ je členský štát, tretia krajina 

alebo zainteresovaná strana, ktorá môže 

zastupovať viacero zainteresovaných strán, 

ktorá predložila Komisii žiadosť v súlade s 

článkom 9 alebo článkom 15 alebo 

notifikáciu v súlade s článkom 13; 

(e) „platná žiadosť“ a „platná notifikácia“ 

sú žiadosť alebo notifikácia, ktoré patria do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a 

obsahujú informácie vyžadované v záujme 

vyhodnotenia rizika a postupu 

povoľovania. 

(e) „platná žiadosť“ a „platná notifikácia“ 

sú žiadosť alebo notifikácia, ktoré patria do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia a 

obsahujú informácie vyžadované v záujme 

vyhodnotenia rizika a postupu 

povoľovania; 

 (ea) „nový výrobný postup“ je postup, 

ktorý sa nepoužíval na výrobu potravín v 

rámci Únie pred 15. májom 1997; 

 (eb) „tradičné rozmnožovacie metódy“ 

alebo „tradičné chovné metódy“ sú 

metódy, ktoré sa používali na výrobu 

potravín v rámci Únie pred 15. májom 

1997;  

 (ec) „klonované zvieratá“ sú zvieratá 

dochované metódou bezpohlavného, 

umelého rozmnožovania zameraného na 

produkciu geneticky identickej alebo 

takmer identickej kópie jednotlivého 

zvieraťa; 

 (ed) „potomstvo klonovaných zvierat“ sú 

zvieratá získané prostredníctvom 

pohlavnej reprodukcie, a to v prípadoch, v 

ktorých aspoň jeden z predkov je 

klonované zviera. 
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Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 3 vypúšťa sa 

Vykonávacia právomoc, pokiaľ ide o 

vymedzenie novej potraviny v článku 2 

ods. 2 písm. a) 

 

V záujme zabezpečenia jednotného 

vykonávania tohto nariadenia Komisia 

môže rozhodnúť prostredníctvom 

vykonávacích aktov, či konkrétna 

potravina spadá alebo nespadá do 

vymedzenia pojmu novej potraviny v 

zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 2 písm. 

a) tohto nariadenia. 

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 27 ods. 3. 

 

Odôvodnenie 

Tento článok lepšie zodpovedá článku 4, a preto sa presunul.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Postup určovania statusu novej potraviny Postup určovania statusu novej potraviny 

1. Prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov musia overiť, či potravina, ktorú 

zamýšľajú umiestniť na trh v rámci Únie, 

patrí do rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia. 

1. Prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov musia overiť, či potravina, ktorú 

zamýšľajú umiestniť na trh v rámci Únie, 

patrí do rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia. 
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2. Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov nie sú istí, či potravina, ktorú 

zamýšľajú umiestniť na trh v Únii, patrí do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 

konzultujú členský štát. V takomto 

prípade prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov poskytnú členskému štátu na 

požiadanie potrebné informácie, aby mu 

umožnili určiť najmä to, v akom rozsahu 

bola predmetná potravina používaná na 

ľudskú spotrebu v Únii pred 15. májom 

1997. 

2. Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov nie sú istí, či potravina, ktorú 

zamýšľajú umiestniť na trh v Únii, patrí do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 

konzultujú s členským štátom, v ktorom 

zamýšľajú prvýkrát umiestniť na trh novú 

potravinu . Prevádzkovatelia 

potravinárskych podnikov poskytnú 

členskému štátu potrebné informácie, aby 

mu umožnili určiť, či potravina spadá do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Na 

to, aby členský štát určil toto posúdenie, 

môže konzultovať s Komisiou a ďalšími 

členskými štátmi. 

3. Komisia môže prostredníctvom 

vykonávacích aktov špecifikovať 

procedurálne kroky konzultačného 

postupu stanoveného v odseku 2. 

3. Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 26 prijímať delegované akty, v 

ktorých určí: 

 
– formy potravín patriace do rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia v každej z 

kategórií uvedených v článku 2 ods. 2 

písm. a), ako aj 

 – procedurálne kroky konzultačného 

postupu; ako aj 

 – po konzultácií s EFSA vymedzenie 

pojmu „značná časť obyvateľstva tretej 

krajiny“ 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 27 ods. 3. 

Uvedené delegované akty sa prijmú do ...+. 

 _______________________ 

 + Ú. v. EÚ: doplňte, prosím, dátum: 12 

mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 5 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Únijný zoznam nových potravín Únijný zoznam nových potravín 

1. Komisia zriadi a aktualizuje únijný 

zoznam nových potravín povolených na 

umiestňovanie na trhu v rámci Únie v 

súlade s článkami 6, 7 a 8 (ďalej len 

„únijný zoznam“). 

1. Únijný zoznam nových potravín 

povolených na umiestňovanie na trhu v 

rámci Únie v súlade s článkami 6 a 8 (ďalej 

len „únijný zoznam“) je stanovený v 

prílohe. 

2. Na trhu v rámci Únie sa môžu 

umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré 

sú povolené a zapísané do únijného 

zoznamu ako také a ktoré sa používajú v 

potravinách alebo na nich za podmienok 

použitia v ňom špecifikovaných. 

2. Na trhu v rámci Únie sa môžu 

umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré 

sú povolené a zapísané do únijného 

zoznamu ako také a/alebo ktoré sa 

používajú v potravinách alebo na nich v 

súlade s podmienkami použitia a 

požiadavkami na označovanie v ňom 

špecifikovanými.  

 
2a. Komisia tiež zverejní na svojej 

internetovej stránke zoznam zamietnutých 

žiadostí, aby slúžili ako referencia pre 

budúce žiadosti. V zozname uvedie dôvody 

zamietnutia.  

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia povolí a zapíše novú potravinu do 

únijného zoznamu iba vtedy, ak spĺňa tieto 

podmienky: 

Komisia povolí a zapíše novú potravinu do 

únijného zoznamu iba vtedy, ak spĺňa tieto 

podmienky: 

(a) na základe dostupných vedeckých 

dôkazov nepredstavuje riziko pre ľudské 

zdravie; 

(a) na základe  vedeckých dôkazov a po 

uplatnení zásady predbežnej opatrnosti 

stanovenej v článku 7 nariadenia (ES) č. 

178/2002 nepredstavuje riziko pre ľudské 

zdravie, dobré životné podmienky zvierat a 

prípadne ani pre životné prostredie; 

(b) jej použitie nezavádza spotrebiteľa; (b) jej účel určenia, prezentácia a 

označenie nezavádzajú spotrebiteľa, 

najmä v prípadoch, keď je významná 
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zmena vo výživovej hodnote potraviny, 

ktorá má nahradiť inú potravinu; 

(c) ak je určená na to, aby nahradila inú 

potravinu, nelíši sa od uvedenej potraviny 

do takej miery, že jej bežná konzumácia by 

mohla byť z hľadiska výživy nevýhodná 

pre spotrebiteľa. 

(c) ak je určená na to, aby nahradila inú 

potravinu, líši sa od uvedenej potraviny do 

takej miery, že jej bežná konzumácia by 

mohla byť z hľadiska výživy, zdravia, 

životného prostredia a zo sociálneho 

hľadiska podstatne výhodnejšia  pre 

spotrebiteľa. 

 (ca) je možné zabezpečiť 

vysledovateľnosť materiálov použitých 

pri výrobe. 

 V prípade odlišných názorov 

vyplývajúcich z vedeckých štúdií, ktoré sa 

spomínajú v písm. a), sa vyvodí záver na 

základe stanoviska, ktoré predloží úrad 

EFSA. 

Odôvodnenie 

Malý rozdiel vo výživovej hodnote by nemal byť dôvodom na odmietnutie schválenia žiadosti, 

pokiaľ tento rozdiel nebude mať dosah na ľudské zdravie. V  prípade, že si protirečia závery 

jednotlivých vedeckých štúdií, EFSA musí mať právomoc zaujať stanovisko a vyvodiť 

rozhodujúce závery. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 V prípade pochybností, napríklad 

z dôvodu nedostatku vedeckej istoty alebo 

nedostatku údajov, sa uplatňuje zásada 

predbežnej opatrnosti a predmetná 

potravina sa nemôže zaradiť do únijného 

zoznamu. 

Odôvodnenie 

Je vhodné znovu predložiť tento pozmeňujúci návrh, ktorý už obsahovala pozícia Európskeho 

parlamentu v druhom čítaní v roku 2010. 
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Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Potraviny, ktorých výrobné procesy si 

vyžadujú osobitné metódy posúdenia 

rizika (napríklad potraviny vyrobené 

pomocou nanotechnológií, ako je uvedené 

v článku 2 ods. 2 bode ii)), nemôžu byť 

zahrnuté do únijného zoznamu dovtedy, 

kým použitie týchto metód neschváli úrad 

EFSA a kým sa primeraným 

bezpečnostným hodnotením týchto metód 

nepreukáže, že použitie príslušných 

potravín je bezpečné. 

Odôvodnenie 

Je vhodné znovu predložiť tento pozmeňujúci návrh, ktorý už obsahovala pozícia Európskeho 

parlamentu v druhom čítaní v roku 2010, pretože sa odvtedy nezaznamenal výrazný pokrok 

a úrad EFSA uznáva, že existujú neistoty súvisiace s testovacími metódami týkajúcimi sa 

nanomateriálov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 7 vypúšťa sa 

Najneskôr ...23 Komisia prostredníctvom 

vykonávacieho aktu zriadi únijný zoznam 

tým, že doň zapíše nové potraviny 

povolené alebo oznámené podľa článkov 

4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 258/97 a 

zahrnie doň všetky existujúce podmienky 

povoľovania. 

 

Uvedený vykonávací akt sa prijme v 

súlade s konzultačným postupom 

uvedeným v článku 27 ods. 2. 
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__________________  

23 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 24 mesiacov po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 8 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Obsah únijného zoznamu Obsah a aktualizácia únijného zoznamu 

1. Komisia povolí novú potravinu a 

aktualizuje únijný zoznam v súlade s 

pravidlami stanovenými: 

1. Komisia povolí novú potravinu a 

aktualizuje únijný zoznam v súlade s 

pravidlami stanovenými: 

(a) v článkoch 9, 10 a 11 a v uplatniteľnom 

prípade v súlade s článkom 25 alebo 

(a) v článkoch 9, 10 a 11 a v uplatniteľnom 

prípade v súlade s článkom 25 alebo 

(b) v článkoch 13 až 18. (b) v článkoch 13 až 18. 

2. Povolenie novej potraviny a aktualizácia 

únijného zoznamu stanovené v odseku 1 

pozostávajú z jedného z týchto krokov: 

2. Povolenie novej potraviny a aktualizácia 

únijného zoznamu stanovené v odseku 1 

pozostávajú z jedného z týchto krokov: 

(a) doplnenie novej potraviny do únijného 

zoznamu; 

(a) doplnenie novej potraviny do únijného 

zoznamu; 

(b) odstránenie novej potraviny z únijného 

zoznamu; 

(b) odstránenie novej potraviny z únijného 

zoznamu; 

(c) doplnenie, odstránenie alebo zmena 

podmienok, špecifikácií alebo obmedzení 

spojených so zápisom novej potraviny do 

únijného zoznamu. 

(c) doplnenie, odstránenie alebo zmena 

špecifikácií, podmienok použitia, 

dodatočných osobitných požiadaviek na 

označovanie alebo požiadaviek na 

monitorovanie po umiestnení na trh 
spojených so zápisom novej potraviny do 

únijného zoznamu. 

3. Položka pre novú potravinu v únijnom 

zozname stanovená v odseku 2 obsahuje v 

náležitých prípadoch: 

3. Položka pre novú potravinu v únijnom 

zozname stanovená v odseku 2 obsahuje 

špecifikáciu novej potraviny, dátum 

zápisu novej potraviny do únijného 

zoznamu a v náležitých prípadoch: 

(a) špecifikáciu novej potraviny;  

(b) podmienky, za ktorých sa nová (a) podmienky, za ktorých sa nová 
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potravina môže používať, aby sa zamedzilo 

najmä možným nepriaznivým účinkom na 

určité skupiny obyvateľstva, prekračovaniu 

maximálnych hodnôt príjmu a rizikám v 

prípade nadmernej konzumácie; 

potravina môže používať, aby sa zamedzilo 

najmä možným nepriaznivým účinkom na 

určité skupiny obyvateľstva, prekračovaniu 

maximálnych hodnôt príjmu a rizikám v 

prípade nadmernej konzumácie; 

(c) doplňujúce špecifické požiadavky na 

označovanie v záujme informovania 

konečného spotrebiteľa o akýchkoľvek 

špecifických charakteristických znakoch 

alebo vlastnostiach potraviny, napr. o 

zložení potraviny, jej výživovej hodnote 

alebo výživových účinkoch a o účele 

určenia potraviny, čo z nej robí novú 

potravinu, ktorá už nie je rovnocenná 

existujúcej potravine, alebo o vplyve na 

zdravie špecifických skupín obyvateľstva; 

(b) doplňujúce špecifické požiadavky na 

označovanie v záujme informovania 

konečného spotrebiteľa o akýchkoľvek 

špecifických charakteristických znakoch 

alebo vlastnostiach potraviny, napr. o 

zložení potraviny, jej výživovej hodnote 

alebo výživových účinkoch a o účele 

určenia potraviny, čo z nej robí novú 

potravinu, ktorá už nie je rovnocenná 

existujúcej potravine, alebo o vplyve na 

zdravie špecifických skupín obyvateľstva; 

(d) požiadavku na monitorovanie po 

umiestnení na trh v súlade s článkom 23. 

(c) požiadavky na monitorovanie po 

umiestnení na trh v súlade s článkom 23. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Postup povoľovania umiestňovania novej 

potraviny na trh v rámci Únie a 
aktualizácie únijného zoznamu 

Postupy aktualizácie únijného zoznamu 

1. Postup povoľovania umiestňovania 

novej potraviny na trh v rámci Únie a 

aktualizácie únijného zoznamu 

stanoveného v článku 8 sa začína buď na 

podnet Komisie, alebo v nadväznosti na 

žiadosť žiadateľa predloženú Komisii. 

1. Postupy povoľovania umiestňovania 

novej potraviny na trh v rámci Únie a 

aktualizácie únijného zoznamu 

stanoveného v článku 8 sa začínajú buď na 

podnet Komisie, alebo v nadväznosti na 

žiadosť žiadateľa predloženú Komisii. 

Komisia bezodkladne sprístupní žiadosť 

členským štátom. Komisia takisto uverejní 

zhrnutie žiadosti na svojej internetovej 

stránke na základe informácií uvedených 

v písmene (-a), (a) a zhrnutie vedeckých 

dôkazov uvedených v písmene (c). 

Žiadosť obsahuje: Žiadosť obsahuje: 
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(-a) meno/názov a adresa žiadateľa;  

(a) názov a opis novej potraviny; (a) názov a opis novej potraviny; 

 
(aa) opis výrobného procesu; 

(b) zloženie novej potraviny;  (b) podrobné zloženie novej potraviny;  

(c) vedecké dôkazy preukazujúce, že nová 

potravina nepredstavuje bezpečnostné 

riziko pre ľudské zdravie; 

(c) vedecké dôkazy preukazujúce, že nová 

potravina nepredstavuje bezpečnostné 

riziko pre ľudské zdravie a v 

uplatniteľných prípadoch – pre životné 

prostredie; 

 
(ca) v uplatniteľných prípadoch 

metóda alebo metódy analýzy; 

(d) v uplatniteľnom prípade návrh 

podmienok používania a návrh 

špecifických požiadaviek na označovanie, 

ktoré nezavádzajú spotrebiteľa. 

(d) v uplatniteľnom prípade návrh 

podmienok zamýšľaného používania a 

návrh špecifických požiadaviek na 

označovanie, ktoré nezavádzajú 

spotrebiteľa. 

2. Ak je pravdepodobné, že aktualizácia 

bude mať účinok na ľudské zdravie, 

Komisia môže požiadať úrad EFSA o 

vyjadrenie stanoviska. 

2. Ak je pravdepodobné, že aktualizácia 

bude mať účinok na ľudské zdravie, 

Komisia požiada úrad EFSA o vyjadrenie 

stanoviska.  

 2a. Komisia potvrdí žiadateľovi prijatie 

žiadosti do 15 dní od jej doručenia. 

Komisia overí platnosť žiadosti do 

jedného mesiaca od jej prijatia. V prípade, 

keď je žiadosť považovaná za neplatnú, 

Komisia o tom informuje žiadateľa a 

bližšie uvedie dôvody zastavenia postupu. 

 2b. Pri uplatnení testovacích metód na 

nanomateriály ako je uvedené v článku 2 

ods. 2 bode ii) sa poskytne vysvetlenie ich 

vedeckej primeranosti pre nanomateriály 

a prípadne i technických prispôsobení 

alebo úprav, ktoré boli vykonané s cieľom 

zohľadniť špecifické vlastnosti týchto 

materiálov. 

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. Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 26 a 

s cieľom aktualizovať únijný zoznam 

stanovený v prílohe I.  

4. Odchylne od odseku 3 Komisia môže v 4. Odchylne od odseku 3 Komisia môže v 
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ktoromkoľvek štádiu ukončiť postup 

povoľovania a rozhodnúť, že nebude 

postupovať v aktualizácii, ak zastáva 

názor, že aktualizácia nie je odôvodnená. 

ktoromkoľvek štádiu rozhodnúť, že nebude 

postupovať v aktualizácii, ak zastáva 

názor, že aktualizácia nie je odôvodnená 

V uplatniteľnom prípade zohľadní názory 

členských štátov, stanovisko úradu EFSA a 

akékoľvek iné legitímne faktory súvisiace 

so zvažovanou aktualizáciou. 

V uplatniteľnom prípade zohľadní názory 

členských štátov, stanovisko úradu EFSA a 

akékoľvek iné legitímne faktory súvisiace 

so zvažovanou aktualizáciou. 

V takýchto prípadoch Komisia informuje 

priamo žiadateľa a všetky členské štáty, 

pričom uvedie dôvody, pre ktoré nepokladá 

aktualizáciu za odôvodnenú. 

V takýchto prípadoch Komisia informuje 

priamo žiadateľa a všetky členské štáty, 

pričom uvedie dôvody, pre ktoré nepokladá 

aktualizáciu za odôvodnenú. 

5. Žiadateľ môže stiahnuť žiadosť uvedenú 

v odseku 1 v ktoromkoľvek okamihu pred 

prijatím stanoviska úradu EFSA 

uvedeného v odseku 2, čím ukončí postup 

povoľovania novej potraviny a aktualizácie 

únijného zoznamu. 

5. Žiadateľ môže stiahnuť žiadosť v 

ktoromkoľvek okamihu, čím ukončí postup 

povoľovania novej potraviny a aktualizácie 

únijného zoznamu.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Stanovisko úradu EFSA  Stanovisko úradu EFSA  

1. Ak Komisia žiada úrad EFSA o 

stanovisko, predloží úradu platnú žiadosť. 

EFSA prijme stanovisko do deviatich 

mesiacov od dátumu prijatia platnej 

žiadosti. 

1. Ak Komisia žiada úrad EFSA o 

stanovisko, do jedného mesiaca predloží 

úradu platnú žiadosť. EFSA prijme 

stanovisko do deviatich mesiacov od 

dátumu prijatia platnej žiadosti. 

Pri posudzovaní bezpečnosti nových 

potravín EFSA v náležitých prípadoch 

zvažuje: 

Pri posudzovaní bezpečnosti nových 

potravín EFSA zvažuje: 

(a) či príslušná nová potravina je taká 

bezpečná ako potraviny z porovnateľnej 

kategórie potravín, ktoré sa už nachádzajú 

na trhu v rámci Únie; 

(a) či príslušná nová potravina je taká 

bezpečná ako potraviny z porovnateľnej 

kategórie potravín, ktoré sa už nachádzajú 

na trhu v rámci Únie; 

(b) či zloženie novej potraviny a 

podmienky jej používania nepredstavujú 

bezpečnostné riziko pre zdravie ľudí v 

(b) či zloženie novej potraviny a 

podmienky jej používania nepredstavujú 

bezpečnostné riziko pre zdravie ľudí v Únii 
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Únii. a v uplatniteľnom prípade pre životné 

prostredie. 

 
(ba) či by sa mohli objaviť kumulatívne a 

synergické účinky a či by mohli byť 

negatívne zasiahnuté konkrétne skupiny 

obyvateľstva; 

 
(c) či sa nová potravina, ktorá je určená 

na nahradenie inej potraviny, nelíši od 

danej potraviny do takej miery, že jej 

bežná konzumácia by bola z hľadiska 

výživy nevhodná pre spotrebiteľa. 

2. EFSA pošle svoje stanovisko Komisii, 

členským štátom a v uplatniteľnom 

prípade žiadateľovi. 

2. EFSA pošle svoje stanovisko Komisii, 

členským štátom a žiadateľovi. 

3. V riadne odôvodnených prípadoch, ak 

EFSA požaduje od žiadateľa doplňujúce 

informácie, obdobie deviatich mesiacov 

stanovené v odseku 1 možno predĺžiť. 

3. V riadne odôvodnených prípadoch, ak 

EFSA požaduje od žiadateľa doplňujúce 

informácie, deväťmesačné obdobie 

stanovené v odseku 1 možno predĺžiť. 

Po konzultácii žiadateľa EFSA určí 

obdobie, v rámci ktorého možno poskytnúť 

uvedené doplňujúce informácie, a 

informuje Komisiu o požadovanom 

dodatočnom období. 

Po konzultácii žiadateľa EFSA určí 

obdobie, v rámci ktorého je potrebné 

poskytnúť uvedené doplňujúce informácie, 

a informuje o tom Komisiu. 

Ak po informovaní úradom EFSA Komisia 

do ôsmich pracovných dní nenamietne, 

obdobie deviatich mesiacov stanovené v 

odseku 1 sa automaticky predĺži o uvedené 

dodatočné obdobie. Komisia informuje 

členské štáty o uvedenom predĺžení. 

Ak Komisia nevznesie námietku do ôsmich 

pracovných dní odo dňa, keď bola 

informovaná úradom EFSA, 

deväťmesačné obdobie stanovené v 

odseku 1 sa automaticky predĺži o uvedené 

dodatočné obdobie. Komisia informuje 

členské štáty o uvedenom predĺžení. 

4. Ak sa doplňujúce informácie uvedené v 

odseku 3 nepošlú úradu EFSA v rámci 

dodatočného obdobia uvedeného v danom 

odseku, úrad finalizuje svoje stanovisko na 

základe informácií, ktoré mu už boli 

poskytnuté. 

4. Ak sa doplňujúce informácie uvedené v 

odseku 3 neposkytnú úradu EFSA v rámci 

dodatočného obdobia uvedeného v danom 

odseku, úrad prijme svoje stanovisko na 

základe dostupných informácií. 

Nepredloženie doplňujúcich informácií zo 

strany žiadateľa môže byť dôvodom, aby 

úrad EFSA prijal záporné stanovisko. 

5. Ak žiadatelia predložia doplňujúce 

informácie z vlastnej iniciatívy, pošlú ich 

Komisii a úradu EFSA. 

5. Ak žiadatelia predložia doplňujúce 

informácie z vlastnej iniciatívy, pošlú ich 

Komisii a úradu EFSA. 

V takýchto prípadoch EFSA vydá 

stanovisko v rámci obdobia deviatich 

V takýchto prípadoch EFSA vydá 

stanovisko v rámci obdobia deviatich 
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mesiacov stanoveného v odseku 1. mesiacov stanoveného v odseku 1. 

6. EFSA sprístupní doplňujúce informácie 

uvedené v odseku 3 Komisii a členským 

štátom. 

6. EFSA sprístupní doplňujúce informácie 

uvedené v odsekoch 3 a 5 Komisii a 

členským štátom. 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Povolenie novej potraviny a aktualizácia 

únijného zoznamu  

Aktualizácia únijného zoznamu 

1. 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: 

1. Komisia  je splnomocnená prijať 

delegovaný akt  v súlade s článkom 26 a s 

cieľom aktualizovať únijný zoznam 

uvedený v článku 5, do šiestich  mesiacov 
od dátumu uverejnenia stanoviska úradu 

EFSA uvedeného v článku 10  

zohľadňujúc: 

(a) podmienky stanovené v článku 6 v 

uplatniteľných prípadoch; 

(a) podmienky stanovené v článku 6; 

(b) akékoľvek relevantné ustanovenia 

právnych predpisov Únie;  

(b) akékoľvek relevantné ustanovenia 

právnych predpisov Únie;  

(c) stanovisko úradu EFSA; (c) stanovisko úradu EFSA; 

(d) akékoľvek iné legitímne faktory 

dôležité pre zvažovanú žiadosť. 

 

Uvedený vykonávací akt sa prijme v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 27 ods. 3. 

 

2. Ak Komisia nepožadovala stanovisko od 

úradu EFSA v súlade s článkom 9 ods. 2, 

deväťmesačné obdobie stanovené v odseku 

1 sa začína odo dňa, keď Komisia prijala 

platnú žiadosť v súlade s článkom 9 ods. 1. 

2. Ak Komisia nepožadovala stanovisko od 

úradu EFSA v súlade s článkom 9 ods. 2, 

šesťmesačné obdobie stanovené v odseku 1 

sa začína odo dňa, keď Komisia prijala 

platnú žiadosť v súlade s článkom 9 ods. 1. 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 12 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vykonávacia právomoc, pokiaľ ide o 
požiadavky na žiadosti administratívneho a 

vedeckého charakteru 

Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú 
požiadavky na žiadosti administratívneho a 

vedeckého charakteru 

Najneskôr ...24 Komisia prijme 

vykonávacie akty týkajúce sa: 

Najneskôr ...24 Komisia prijme 

vykonávacie akty týkajúce sa: 

(a) obsahu, vypracovania a finálnej podoby 

žiadosti uvedenej v článku 9 ods. 1; 

(a) obsahu, vypracovania a finálnej podoby 

žiadosti uvedenej v článku 9 ods. 1; 

(b) mechanizmov kontroly platnosti 

uvedených žiadostí; 

(b) mechanizmov kontroly platnosti 

uvedených žiadostí; 

(c) toho, aký typ informácií v stanovisku 

úradu EFSA uvedenom v článku 10 sa od 

úradu EFSA požaduje.  

(c) toho, aký typ informácií je potrebné 

zahrnúť do stanoviska úradu EFSA 

uvedeného v článku 10.  

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 27 ods. 3. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 27 ods. 3. 

____________________ ____________________ 

24 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 24 mesiacov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

24 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 24 mesiacov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na opravu terminológie.  

 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Notifikácia tradičných potravín z tretích 

krajín 

Notifikácia tradičných potravín z tretích 

krajín 

Žiadateľ, ktorý má v úmysle umiestňovať 

na trh v rámci Únie tradičnú potravinu z 

tretej krajiny, notifikuje svoj úmysel 

Komisii. 

Namiesto postupu uvedeného v článku 9 

má žiadateľ, ktorý má v úmysle 

umiestňovať na trh v rámci Únie tradičnú 

potravinu z tretej krajiny, možnosť 

rozhodnúť sa oznámiť svoj úmysel 
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Komisii. 

Notifikácia obsahuje tieto informácie: Notifikácia obsahuje tieto informácie:  

 
(-a) meno/názov a adresa žiadateľa; 

(a) názov a opis tradičnej potraviny; (a) názov a opis tradičnej potraviny; 

(b) jej zloženie; (b) jej podrobné zloženie; 

(c) jej krajinu pôvodu; (c) jej krajinu alebo krajiny pôvodu; 

(d) zdokladované údaje preukazujúce 

históriu bezpečného používania potraviny 

v tretej krajine; 

(d) zdokladované údaje preukazujúce 

históriu bezpečného používania potraviny 

v tretej krajine, ako je uvedené v 

usmerneniach uvedených v článku 4 tohto 

nariadenia; 

(e) v uplatniteľnom prípade podmienky 

používania a špecifické požiadavky na 

označovanie, ktoré nezavádzajú 

spotrebiteľa. 

(e) v uplatniteľnom prípade podmienky 

zamýšľaného používania a špecifické 

požiadavky na označovanie, ktoré 

nezavádzajú spotrebiteľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 14 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Postup pre tradičné potraviny z tretích 

krajín 

Postup pre oznámenie umiestnenia 

tradičných potravín z tretích krajín na 

trhu 

1. Komisia bezodkladne pošle platnú 

notifikáciu stanovenú v článku 13 

členským štátom a úradu EFSA. 

1. Komisia do jedného mesiaca pošle 

platnú notifikáciu stanovenú v článku 13 

členským štátom a úradu EFSA. 

2. Do štyroch mesiacov od dátumu, keď 

bola platná notifikácia poslaná Komisii v 

súlade s odsekom 1, členský štát alebo 

EFSA môžu predložiť Komisii 

odôvodnené námietky k bezpečnosti 

umiestňovania príslušnej tradičnej 

potraviny na trhu v rámci Únie, ktoré sú 

založené na vedeckých dôkazoch. 

2. Do štyroch mesiacov od dátumu, keď 

bola platná notifikácia poslaná Komisii v 

súlade s odsekom 1, členský štát alebo 

EFSA môžu predložiť Komisii 

odôvodnené námietky k bezpečnosti 

umiestňovania príslušnej tradičnej 

potraviny na trhu v rámci Únie, ktoré sú 

založené na vedeckých dôkazoch. 

3. Komisia informuje členské štáty, úrad 

EFSA a žiadateľa o výsledku postupu 

uvedeného v odseku 2. 

3. Komisia informuje žiadateľa 

o akejkoľvek odôvodnenej bezpečnostnej 

námietke hneď po jej predložení. Členské 

štáty, úrad EFSA a žiadateľ sú 
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informovaní o výsledku postupu 

uvedeného v odseku 2. 

4. Ak nie sú vznesené žiadne odôvodnené 

námietky k bezpečnosti v súlade s 

odsekom 2 v časovej lehote stanovenej v 

uvedenom odseku, Komisia povolí 

umiestnenie príslušnej tradičnej potraviny 

na trh v rámci Únie a bezodkladne 
aktualizuje únijný zoznam. 

4. Ak nie sú vznesené žiadne odôvodnené 

námietky v súlade s odsekom 2 v časovej 

lehote stanovenej v uvedenom odseku, 

Komisia prostredníctvom delegovaného 

aktu v súlade s článkom 26 a do jedného 

mesiaca aktualizuje únijný zoznam. V 

zápise do únijného zoznamu sa 

špecifikuje, že sa jedná o tradičnú 

potravinu z tretej krajiny. V 

uplatniteľných prípadoch sa bližšie určia 

isté podmienky používania, špecifické 

požiadavky na označovanie alebo 

požiadavky na monitorovanie po 

umiestnení na trh. 

5. Ak sa Komisii predložia odôvodnené 

námietky k bezpečnosti založené na 

vedeckých dôkazoch v súlade s odsekom 2, 

Komisia nepovolí umiestnenie príslušnej 

tradičnej potraviny na trh a neaktualizuje 

únijný zoznam. 

5. Ak sa Komisii predložia odôvodnené 

námietky k bezpečnosti založené na 

vedeckých dôkazoch v súlade s odsekom 2, 

Komisia neaktualizuje únijný zoznam. 

V takom prípade žiadateľ môže predložiť 

Komisii žiadosť v súlade s článkom 15. 

V takom prípade žiadateľ môže predložiť 

Komisii žiadosť v súlade s článkom 15. 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 15 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Žiadosť stanovená v článku 14 ods. 5 

obsahuje popri informáciách už 

poskytnutých v súlade s článkom 13 

zdokladované údaje týkajúce sa 

odôvodnených námietok k bezpečnosti 

predložených v súlade s článkom 14 ods. 5. 

Žiadosť stanovená v článku 14 ods. 5 

druhom pododseku obsahuje popri 

informáciách už poskytnutých v súlade s 

článkom 13 zdokladované údaje týkajúce 

sa  námietok predložených v súlade s 

článkom 14 ods. 5. 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti.  
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Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 16 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Stanovisko úradu EFSA k tradičnej 

potravine z tretej krajiny 

Stanovisko úradu EFSA k tradičnej 

potravine z tretej krajiny 

1. EFSA prijme stanovisko do šiestich 

mesiacov od dátumu prijatia platnej 

žiadosti. 

1. EFSA prijme stanovisko do šiestich 

mesiacov od dátumu prijatia platnej 

žiadosti. 

2. Pri posudzovaní bezpečnosti tradičnej 

potraviny z tretej krajiny EFSA 

zohľadňuje: 

2. Pri posudzovaní bezpečnosti tradičnej 

potraviny z tretej krajiny EFSA 

zohľadňuje: 

(a) či je história bezpečného používania 

potraviny v tretej krajine podložená 

spoľahlivými údajmi predloženými 

žiadateľom v súlade s článkami 13 a 15; 

(a) či je história bezpečného používania 

potraviny v tretej krajine v zmysle 

usmernení uvedených v článku 4 tohto 

nariadenia podložená spoľahlivými 

údajmi predloženými žiadateľom v súlade 

s článkami 13 a 15; 

(b) či zloženie potraviny a podmienky jej 

používania nepredstavujú bezpečnostné 

riziko pre zdravie ľudí v Únii. 

(b) či zloženie potraviny a podmienky jej 

používania nepredstavujú bezpečnostné 

riziko pre zdravie ľudí v Únii, prípadne 

pre životné prostredie. 

3. EFSA pošle svoje stanovisko Komisii, 

členským štátom a žiadateľovi. 

3. EFSA pošle svoje stanovisko Komisii, 

členským štátom a žiadateľovi. 

4. V riadne odôvodnených prípadoch, ak 

EFSA požaduje od žiadateľa doplňujúce 

informácie, obdobie šiestich mesiacov 

stanovené v odseku 1 možno predĺžiť. 

4. V riadne odôvodnených prípadoch, ak 

EFSA požaduje od žiadateľa doplňujúce 

informácie, šesťmesačné obdobie 

stanovené v odseku 1 možno predĺžiť. 

Po konzultácii žiadateľa EFSA určí 

obdobie, v rámci ktorého možno poskytnúť 

uvedené doplňujúce informácie, a 

informuje Komisiu o potrebnom 

dodatočnom období. 

Po konzultácii so žiadateľom EFSA určí 

obdobie, v rámci ktorého treba poskytnúť 

uvedené doplňujúce informácie, a 

informuje o tom Komisiu. 

Ak po informovaní úradom EFSA Komisia 

do ôsmich pracovných dní nenamietne, 

obdobie šiestich mesiacov stanovené v 

odseku 1 sa automaticky predĺži o uvedené 

dodatočné obdobie. Komisia informuje 

členské štáty o uvedenom predĺžení. 

Ak Komisia nevznesie námietku do ôsmich 

pracovných dní odo dňa, keď bola 

informovaná úradom EFSA, šesťmesačné 

obdobie stanovené v odseku 1 sa 

automaticky predĺži o uvedené dodatočné 

obdobie. Komisia informuje členské štáty o 

uvedenom predĺžení. 
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5. Ak sa doplňujúce informácie uvedené v 

odseku 4 nepošlú úradu EFSA v rámci 

dodatočného obdobia uvedeného v danom 

odseku, úrad finalizuje svoje stanovisko na 

základe informácií, ktoré mu už boli 

poskytnuté. 

5. Ak sa doplňujúce informácie uvedené v 

odseku 4 neposkytnú úradu EFSA v rámci 

dodatočného obdobia uvedeného v danom 

odseku, úrad finalizuje svoje stanovisko na 

základe dostupných informácií. 

Nepredloženie doplňujúcich informácií 

môže byť dôvodom, aby úrad EFSA prijal 

záporné stanovisko. 

6. Ak žiadatelia predložia doplňujúce 

informácie z vlastnej iniciatívy, pošlú ich 

Komisii a úradu EFSA. 

6. Ak žiadatelia predložia doplňujúce 

informácie z vlastnej iniciatívy, pošlú ich 

Komisii a úradu EFSA. 

V takýchto prípadoch EFSA vydá 

stanovisko v rámci obdobia šiestich 

mesiacov stanoveného v odseku 1.  

V takýchto prípadoch EFSA vydá 

stanovisko v rámci šesťmesačného obdobia 

stanoveného v odseku 1.  

7. EFSA sprístupní uvedené doplňujúce 

informácie Komisii a členským štátom. 

7. EFSA sprístupní uvedené doplňujúce 

informácie Komisii a členským štátom. 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – názov 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Povolenie tradičnej potraviny z tretej 

krajiny a aktualizácia únijného zoznamu 

Povolenie tradičnej potraviny z tretej 

krajiny a aktualizácie únijného zoznamu 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

 

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 

Do troch mesiacov od dátumu uverejnenia 

stanoviska úradu EFSA Komisia prijme 

delegovaný akt v súlade s článkom 26 a, 

ktorým sa povoľuje umiestňovanie 
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povoľuje umiestňovanie tradičnej 

potraviny z tretej krajiny na trhu v rámci 

Únie a aktualizuje únijný zoznam, 

zohľadňujúc: 

tradičnej potraviny z tretej krajiny na trhu v 

rámci Únie a aktualizuje únijný zoznam, 

zohľadňujúc: 

(a) podmienky stanovené v článku 6 v 

uplatniteľných prípadoch; 

(a) podmienky stanovené v článku 6; 

(b) akékoľvek relevantné ustanovenia 

právnych predpisov Únie;  

(b) akékoľvek relevantné ustanovenia 

právnych predpisov Únie;  

(c) stanovisko úradu EFSA; (c) stanovisko úradu EFSA; 

(d) akékoľvek iné legitímne faktory 

dôležité pre zvažovanú žiadosť. 

(d) akékoľvek iné legitímne faktory 

dôležité pre zvažovanú žiadosť. 

Uvedený vykonávací akt sa prijme v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 27 ods. 3. 

 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. Z článku 6 jasne vyplýva, že nie 

vždy platia všetky podmienky, a preto je znenie „v uplatniteľných prípadoch“ nadbytočné 

a mohlo by byť zavádzajúce. 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 2 – pododseky 1 a 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Odchylne od odseku 1 Komisia môže v 

ktoromkoľvek štádiu ukončiť postup 

povoľovania a rozhodnúť, že nebude 

postupovať v aktualizácii, ak zastáva 

názor, že aktualizácia nie je odôvodnená. 

Odchylne od odseku 1 Komisia môže v 

ktoromkoľvek štádiu skončiť postup 

povoľovania a rozhodnúť, že nebude 

postupovať v aktualizácii, ak zastáva 

názor, že aktualizácia nie je odôvodnená. 

V uplatniteľnom prípade zohľadní názory 

členských štátov, stanovisko úradu EFSA a 

akékoľvek iné legitímne faktory súvisiace 

so zvažovanou aktualizáciou. 

V uplatniteľnom prípade Komisia zohľadní 

názory členských štátov, stanovisko úradu 

EFSA a akékoľvek iné legitímne faktory 

súvisiace so zvažovanou aktualizáciou. 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 
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Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Žiadateľ môže stiahnuť žiadosť uvedenú 

v článku 15 v ktoromkoľvek okamihu pred 

prijatím stanoviska úradu EFSA uvedeného 

v článku 16, čím ukončí postup 

povoľovania tradičnej potraviny z tretej 

krajiny a aktualizácie únijného zoznamu. 

3. Žiadateľ môže stiahnuť žiadosť uvedenú 

v článku 15 v ktoromkoľvek okamihu pred 

prijatím stanoviska úradu EFSA uvedeného 

v článku 16, čím ukončí postup 

povoľovania tradičnej potraviny z tretej 

krajiny a aktualizácie únijného zoznamu. 

V takomto prípade je žiadateľ povinný 

uhradiť náklady, ktoré úradu EFSA 

vznikli pri spracúvaní žiadosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 18 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely odstránenia tradičnej potraviny z 

tretej krajiny z únijného zoznamu alebo 

doplnenia, odstránenia alebo zmeny 

podmienok, špecifikácií alebo obmedzení 

spojených so zápisom tradičnej potraviny z 

tretej krajiny do únijného zoznamu sa 

uplatňujú články 9 až 12. 

Články 9 až 12 sa uplatňujú na 

odstránenie tradičnej potraviny z tretej 

krajiny z únijného zoznamu alebo 

doplnenie, odstránenie alebo zmenu 

špecifikácií, podmienok použitia, 

dodatočných osobitných požiadaviek na 

označovanie alebo požiadaviek na 

monitorovanie po umiestnení na trh 
spojených so zápisom tradičnej potraviny z 

tretej krajiny do únijného zoznamu. 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti.  
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Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Článok 19 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vykonávacia právomoc, pokiaľ ide o 

požiadavky administratívneho a vedeckého 

charakteru na tradičné potraviny z tretích 

krajín 

Vykonávacia právomoc, pokiaľ ide o 

požiadavky administratívneho a vedeckého 

charakteru na tradičné potraviny z tretích 

krajín 

Najneskôr ...25 Komisia prijme 

vykonávacie akty týkajúce sa: 

Najneskôr ...25 Komisia prijme 

vykonávacie akty týkajúce sa: 

(a) obsahu, vypracovania a finálnej podoby 

notifikácie stanovenej v článku 13 a 

žiadosti stanovenej v článku 14 ods. 5; 

(a) obsahu, vypracovania a finálnej podoby 

notifikácie stanovenej v článku 13 

a žiadosti stanovenej v článku 14 ods. 5 na 

základe usmernení úradu EFSA vrátane 

presného a vyčerpávajúceho zoznamu 

dokumentov vyžadovaných na to, aby bola 

notifikácia alebo žiadosť platná; 

(b) mechanizmov kontroly platnosti 

uvedených notifikácií a žiadostí; 

(b) mechanizmov kontroly platnosti 

uvedených notifikácií a žiadostí; 

(c) procedurálnych krokov na výmenu 

informácií medzi členskými štátmi a 

úradom EFSA v záujme predloženia 

odôvodnených námietok k bezpečnosti, 

ako sa uvádza v článku 14 ods. 2, 4 a 5; 

(c) procedurálnych krokov na výmenu 

informácií medzi členskými štátmi a 

úradom EFSA v záujme predloženia 

odôvodnených námietok k bezpečnosti, 

ako sa uvádza v článku 14 ods. 2, 4 a 5; 

(d) toho, aký typ informácií v stanovisku 

úradu EFSA uvedenom v článku 16 sa od 

úradu EFSA požaduje. 

(d) toho, aký typ informácií treba zahrnúť 

do stanoviska úradu EFSA uvedeného v 

článku 16. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 27 ods. 3.  

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 27 ods. 3.  

____________________ ____________________ 

25 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 24 mesiacov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

25 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 24 mesiacov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na opravu terminológie. 
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Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak doplňujúce informácie uvedené v 

odseku 1 nie sú k dispozícii v rámci 

predĺženého obdobia uvedeného v danom 

odseku, Komisia koná na základe 

informácií, ktoré jej už boli poskytnuté. 

2. Ak doplňujúce informácie uvedené v 

odseku 1 nie sú k dispozícii v rámci 

predĺženého obdobia uvedeného v danom 

odseku, Komisia preruší proces 

schvaľovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Článok 21 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Predĺženie časových lehôt Ad hoc predĺženie časových lehôt 

Za výnimočných okolností môže Komisia 

predĺžiť obdobia stanovené v článku 10 

ods. 1, článku 11 ods. 1 alebo 2, článku 16 

ods. 1 a článku 17 ods. 1, a to z vlastnej 

iniciatívy alebo v uplatniteľnom prípade na 

požiadanie úradu EFSA, ak je to 

odôvodnené charakterom predmetnej 

záležitosti.  

Za výnimočných okolností môže Komisia 

primerane predĺžiť obdobia stanovené v 

článku 10 ods. 1, článku 11 ods. 1 alebo 2, 

článku 16 ods. 1 a článku 17 ods. 1, a to z 

vlastnej iniciatívy alebo v uplatniteľnom 

prípade na požiadanie úradu EFSA, ak je 

primerané predĺženie odôvodnené 

charakterom predmetnej záležitosti.  

V takýchto prípadoch Komisia informuje 

členské štáty a žiadateľa o ich predĺžení a 

o príčinách predĺženia. 

V takýchto prípadoch Komisia informuje 

žiadateľa a členské štáty a žiadateľa o ich 

predĺžení a o príčinách predĺženia. 

Odôvodnenie 

Vo všeobecnosti by malo byť predĺženie výnimočné a primerané. Žiadateľ musí byť ako prvý 

informovaný o predĺžení. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Článok 21 a (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 21a 

 Harmonizácia lehôt s nariadením (ES) 

č. 1924/2006 

 Ak žiadateľ požiada o ochranu údajov 

v súlade s článkom 24 tohto nariadenia a 

článkom 21 nariadenia (ES) č. 1924/2006, 

Komisia môže upraviť lehoty stanovené 

v článku 10 ods. 1, článku 11 ods. 1 alebo 

2, článku 16 ods. 1 a článku 17 ods. 1, aby 

ich harmonizovala s lehotami uvedenými 

v nariadení (ES) č. 1924/2006 a aby tak 

obe lehoty na ochranu údajov plynuli 

súčasne. V takom prípade sa predtým, než 

Komisia prijme rozhodnutie 

o harmonizácii lehôt, so žiadateľom 

konzultuje. 

 Je tiež potrebné, aby sa kritériá 

súbežnosti, okrem súbežnosti lehôt na 

ochranu duševného vlastníctva, pokiaľ 

možno týkali aj riadenia v oblasti 

hodnotenia a povoľovania zdravotných 

tvrdení a nových potravín s cieľom 

zabezpečiť, aby mohol trh s týmito 

produktmi jednoducho fungovať a aby sa 

na žiadateľov vzťahovala dostatočná 

ochrana. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 

Článok 22 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Dôverný charakter žiadosti o aktualizáciu 

únijného zoznamu 

Dôverný charakter žiadostí o aktualizácie 

únijného zoznamu 

1. Žiadatelia môžu požadovať dôverné 

zaobchádzanie s určitými informáciami 

predloženými podľa tohto nariadenia, ak 

by zverejnenie takýchto informácií mohlo 

1. Žiadatelia môžu požadovať dôverné 

zaobchádzanie s určitými informáciami 

predloženými podľa tohto nariadenia, ak 

by zverejnenie takýchto informácií mohlo 
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významne poškodiť postavenie žiadateľov 

v rámci hospodárskej súťaže.  

poškodiť postavenie žiadateľov v rámci 

hospodárskej súťaže.  

2. Na účely odseku 1 žiadatelia uvedú, pre 

ktoré z poskytnutých informácií si želajú 

dôverné zaobchádzanie, a poskytnú všetky 

potrebné údaje na podloženie svojej 

požiadavky, pokiaľ ide o dôverný charakter 

informácií. V takýchto prípadoch je 

potrebné predložiť preukázateľné 

zdôvodnenie. 

2. Na účely odseku 1 žiadatelia uvedú, pre 

ktoré časti poskytnutých informácií si 

želajú dôverné zaobchádzanie, a poskytnú 

všetky potrebné údaje na podloženie svojej 

požiadavky, pokiaľ ide o dôverný charakter 

informácií. V takýchto prípadoch je 

potrebné predložiť preukázateľné 

zdôvodnenie. 

3. Potom, čo Komisia informuje žiadateľa 

o svojom stanovisku k uvedenej 

požiadavke, žiadatelia môžu stiahnuť 

svoju žiadosť do troch týždňov v záujme 

zachovania dôverného charakteru 

poskytnutých informácií. 

3. Potom, čo sa oznámi stanovisko 

Komisie k uvedenej požiadavke, dôverný 

charakter informácií sa pre prípad, že sa 

žiadateľ rozhodne stiahnuť svoju žiadosť, 

zachováva počas obdobia troch týždňov. 

Dôverný charakter informácií sa 

zachováva až do uplynutia uvedeného 

obdobia. 

 

4. Po uplynutí obdobia uvedeného v 

odseku 3 Komisia môže po konzultácii so 

žiadateľmi rozhodnúť, ktoré informácie 

môžu zostať dôverné, a v prípade, že 

prijala rozhodnutie, následne ho oznámi 

členským štátom a žiadateľom.  

4. Po uplynutí obdobia uvedeného v 

odseku 3 Komisia v prípade, že žiadateľ 

nestiahol žiadosť, rozhodne na základe 

dôkladného preskúmania žiadateľovej 

požiadavky, ktoré časti informácií zostanú 

dôverné, a v prípade, že prijala 

rozhodnutie, o ňom následne informuje 

členské štáty a žiadateľa. 

Dôverné zaobchádzanie však nemožno 

uplatňovať na tieto informácie: 

Dôverné zaobchádzanie však nemožno 

uplatňovať na tieto informácie: 

(a) meno/názov a adresa žiadateľa; (a) meno/názov a adresa žiadateľa; 

(b) názov a opis novej potraviny; (b) názov a opis novej potraviny; 

(c) navrhované použitie novej potraviny; (c) navrhované podmienky použitia novej 

potraviny; 

(d) súhrn štúdií predložených žiadateľom; (d) súhrn štúdií predložených žiadateľom; 

(e) v uplatniteľnom prípade na metódu(-

y) analýzy. 

(e) výsledky štúdií vykonaných s cieľom 

preukázať bezpečnosť potraviny; 

 (ea) akýkoľvek zákaz alebo obmedzenie, 

ktoré na potravinársky výrobok uvalila 

tretia krajina; 

 Komisia vedie zoznam žiadostí, kde každá 

žiadosť obsahuje informácie uvedené 

v písmenách a) až ea) druhého 

pododseku. Komisia tento zoznam na 
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požiadanie sprístupní.  

5. Komisia, členské štáty a EFSA prijmú 

potrebné opatrenia na zabezpečenie 

náležite dôverného charakteru informácií, 

ktoré im boli doručené podľa tohto 

nariadenia v súlade s odsekom 4, s 

výnimkou informácií, ktoré je potrebné 

zverejniť v záujme ochrany ľudského 

zdravia. 

5. Komisia, členské štáty a EFSA prijmú 

potrebné opatrenia na zabezpečenie 

náležite dôverného charakteru informácií, 

ktoré im boli doručené podľa tohto 

nariadenia v súlade s odsekom 4, s 

výnimkou informácií, ktoré je potrebné 

zverejniť v záujme ochrany ľudského 

zdravia a životného prostredia. 

6. Ak žiadateľ stiahne alebo stiahol svoju 

žiadosť, Komisia, členské štáty a EFSA 

nezverejnia informácie dôverného 

charakteru vrátane informácií, na 

dôvernom charaktere ktorých sa Komisia a 

žiadateľ nezhodli. 

6. (Netýka sa slovenskej verzie.) 

7. Uplatňovanie odsekov 1 až 6 nemá 

vplyv na obeh informácií týkajúcich sa 

žiadosti medzi Komisiou, členskými štátmi 

a úradom EFSA. 

7. Uplatňovanie odsekov 1 až 6 nemá 

vplyv na výmenu informácií týkajúcich sa 

žiadosti medzi Komisiou, členskými štátmi 

a úradom EFSA. 

8. Komisia môže prostredníctvom 

vykonávacích aktov prijať podrobné 

pravidlá vykonávania odsekov 1 až 6. 

8. Komisia môže prostredníctvom 

vykonávacích aktov prijať podrobné 

pravidlá vykonávania odsekov 1 až 6. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 27 ods. 3. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania uvedeným 

v článku 27 ods. 3. 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia môže z dôvodu bezpečnosti 

potravín a pri zohľadnení stanoviska 

úradu EFSA stanoviť požiadavku na 

monitorovanie novej potraviny po jej 

uvedení na trh, aby sa zabezpečilo, že sa 

povolená nová potravina používa v rámci 

bezpečných limitov. 

1. Komisia z dôvodu bezpečnosti potravín 

a v súlade so zásadou predbežnej 

opatrnosti stanoví požiadavku na 

monitorovanie všetkých nových potravín 

po ich uvedení na trh a zohľadňuje pritom 

stanovisko úradu EFSA pre stanovenie 

potrebného obdobia, aby sa zabezpečilo, 

že sa povolená nová potravina používa v 

rámci bezpečných limitov. 
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Odôvodnenie 

Pri konzumácii novej potraviny sa môže objaviť nebezpečenstvo pre ľudské zdravie. 

Vyžadovaním monitorovania všetkých nových potravín po ich uvedení na trh sa zabezpečí, že 

povolená nová potravina je v rámci bezpečných limitov bez nepriaznivých účinkov, čo tiež 

zvýši dôveru spotrebiteľov. 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 

Článok 23 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23a 

 Požiadavky o poskytnutie dodatočných 

informácií 

 Každý prevádzkovateľ potravinárskeho 

podniku, ktorý umiestnil na trhu novú 

potravinu, bezodkladne poskytne Komisii 

všetky informácie, ktoré má k dispozícii, 

týkajúce sa: 

 (a) akýchkoľvek nových vedeckých alebo 

technických údajov, ktoré by mohli 

ovplyvniť hodnotenie bezpečnosti 

používania novej potraviny; 

 (b) akéhokoľvek zákazu alebo obmedzení 

uložených ktoroukoľvek treťou krajinou, 

kde je nová potravina umiestnená na trhu. 

 Komisia sprístupní tieto informácie 

členským štátom. 

Odôvodnenie 

 Požiadavky o poskytnutie dodatočných informácií by sa mali riešiť nezávisle od požiadaviek 

na monitorovanie po uvedení na trh. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Článok 23 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23b 

 Limity na prechod zložiek materiálov 

v styku s potravinami 

 Obaly nových potravín spĺňajú požiadavky 

ustanovené v nariadení (ES) č. 1935/2004 

o materiáloch a predmetoch určených na 

styk s potravinami. Keď sa v súlade 

s článkom 5 tohto nariadenia stanovia 

konkrétne limity na prechod niektorých 

zložiek alebo skupín zložiek do potravín 

alebo na ne, osobitná pozornosť sa venuje 

tým materiálom v styku s potravinami, 

ktoré sú vyrobené z nanomateriálov alebo 

ich obsahujú. Najneskôr (12 mesiacov po 

dátume nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia) Komisia predloží správu 

Európskemu parlamentu a Rade o tom, 

ako riešiť otázku nanomateriálov 

v materiáloch v styku s potravinami. 

V tejto správe sa okrem iného podrobne 

uvedie, aké testovacie metódy sú potrebné 

na zaistenie bezpečnosti nanomateriálov 

v materiáloch v styku s potravinami, či je 

vhodné ich povoliť alebo v prípade 

potreby aké limity na prechod treba 

stanoviť. 

Odôvodnenie 

Keďže sa toto nariadenie zaoberá okrem iného nanomateriálmi v potravinách, je dôležité 

zaistiť, že sa zohľadnia aj nanočastice, ktoré by sa mohli náhodne dostať do potravín. Existuje 

naliehavá potreba činnosti, keďže zatiaľ neexistuje nijaký špecifický právny predpis, 

a požiadavky na testovanie buď neexistujú, alebo sa používajú nevhodné metódy testovania. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 

Článok 23 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23c 
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 Výsady členských štátov 

 1. Ak členský štát v dôsledku novej 

informácie alebo opakovaného posúdenia 

dovtedy platnej informácie získa 

presnejšie podklady, podľa ktorých 

použitie niektorej potraviny alebo 

potravinárskej prísady vyhovujúcej 

tomuto nariadeniu ohrozuje ľudské 

zdravie alebo životné prostredie, tento 

členský štát môže buď dočasne obmedziť 

alebo zastaviť obchodovanie s danou 

potravinou alebo potravinárskou prísadou 

a jej používanie na svojom území. 

Okamžite informuje ostatné členské štáty 

a Komisiu s uvedením dôvodov svojho 

rozhodnutia. 

 2. Komisia v úzkej spolupráci s úradom 

EFSA posúdi dôvody uvedené v odseku 1 

čo najskôr a prijme príslušné opatrenia. 

Členský štát, ktorý prijal rozhodnutie 

podľa odseku 1, môže uplatňovať toto 

rozhodnutie dovtedy, kým tieto opatrenia 

nadobudnú účinnosť. 

Odôvodnenie 

Toto ustanovenie bolo prevzaté s platného právneho predpisu (nariadenie č. 258/1997) 

a uviedlo sa aj v pozícii Európskeho parlamentu v druhom čítaní z roku 2010. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 

Článok 24 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Postup povoľovania v prípade ochrany 

údajov 

Postup povoľovania v prípade ochrany 

údajov 

1. Na podnet od žiadateľa podložený 

náležitými a overiteľnými informáciami 

zahrnutými do žiadosti stanovenej v článku 

9 ods. 1 sa novým vývojom získané 

vedecké dôkazy alebo vedecké údaje 

poskytnuté na podloženie žiadostí nemôžu 

1. Na podnet od žiadateľa podložený 

náležitými a overiteľnými informáciami 

zahrnutými do žiadosti stanovenej v článku 

9 ods. 1 sa novým vývojom získané 

vedecké dôkazy alebo vedecké údaje 

poskytnuté na podloženie žiadostí nesmú 
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použiť na účely následnej žiadosti počas 

obdobia piatich rokov od dátumu 

povolenia novej potraviny a jej zápisu do 

únijného zoznamu bez súhlasu 

predchádzajúceho žiadateľa. 

použiť na účely následnej žiadosti počas 

obdobia siedmych rokov od dátumu 

povolenia novej potraviny bez súhlasu 

pôvodného žiadateľa. 

2. Ochrana údajov sa prizná, ak sú 

splnené tieto podmienky:  

 

2. Komisia poskytne ochranu údajov, ak 

sú splnené tieto podmienky: 

(a) novým vývojom získané vedecké 

dôkazy alebo vedecké údaje sú 

predchádzajúcim žiadateľom v čase 

podania prvej žiadosti označené ako 

dôkazy alebo údaje, ktoré sú predmetom 

priemyselného vlastníctva; 

(a) novým vývojom získané vedecké 

dôkazy alebo vedecké údaje sú pôvodným 

žiadateľom v čase podania prvej žiadosti 

označené ako dôkazy alebo údaje, ktoré sú 

predmetom priemyselného vlastníctva; 

(b) predchádzajúci žiadateľ mal v čase 

podania prvej žiadosti výhradné právo na 

používanie vedeckých dôkazov alebo 

vedeckých údajov, ktoré sú predmetom 

priemyselného vlastníctva; 

(b) pôvodný žiadateľ môže v čase podania 

prvej žiadosti preukázať prostredníctvom 

overiteľného dôkazu vlastníctvo 
vedeckých dôkazov alebo vedeckých 

údajov, ktoré sú predmetom priemyselného 

vlastníctva; 

(c) nová potravina by bez toho, aby 

predchádzajúci žiadateľ predložil vedecké 

dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú 

predmetom priemyselného vlastníctva, 

nebola mohla byť povolená. 

(c) nová potravina by bez toho, aby 

pôvodný žiadateľ predložil vedecké dôkazy 

alebo vedecké údaje, ktoré sú predmetom 

priemyselného vlastníctva, nebola mohla 

byť povolená. 

Predchádzajúci žiadateľ sa však s 

následným žiadateľom môže dohodnúť, že 

sa takéto vedecké dôkazy a vedecké údaje 

môžu použiť. 

Pôvodný žiadateľ sa však s následným 

žiadateľom môže dohodnúť, že sa takéto 

vedecké dôkazy a vedecké údaje môžu 

použiť. 

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na 

notifikácie a žiadosti týkajúce sa 

umiestňovania tradičných potravín z tretích 

krajín na trhu v rámci Únie. 

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na 

notifikácie a žiadosti týkajúce sa 

umiestňovania tradičných potravín z tretích 

krajín na trhu v rámci Únie. 

 3a. Na to, aby sa zabránilo opakovaniu 

štúdií vykonávaných na stavovcoch, 

umožní sa následnému žiadateľovi 

odvolať sa na takéto a iné štúdie, ktoré 

môžu zabrániť ďalším testom na 

zvieratách. Vlastník takejto štúdie môže za 

použitie takýchto údajov požadovať 

príslušnú kompenzáciu. 
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Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 – písmeno d 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) skutočnosť, že povolenie na 

umiestňovanie novej potraviny na trhu v 

rámci Únie má iba žiadateľ vymedzený v 

písm. c) počas obdobia trvania ochrany 

údajov, pokiaľ povolenie na túto novú 

potravinu nezíska následný žiadateľ buď 

bez toho, aby sa odvolával na vedecké 

dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú 

predchádzajúcim žiadateľom označené ako 

dôkazy alebo údaje, ktoré sú predmetom 

priemyselného vlastníctva, alebo so 

súhlasom predchádzajúceho žiadateľa; 

(d) skutočnosť, že povolenie na 

umiestňovanie novej potraviny na trhu v 

rámci Únie má iba žiadateľ vymedzený v 

písm. c) počas obdobia trvania ochrany 

údajov, pokiaľ povolenie na túto novú 

potravinu nezíska následný žiadateľ buď 

bez toho, aby sa odvolával na vedecké 

dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú 

predchádzajúcim žiadateľom označené ako 

dôkazy alebo údaje, ktoré sú predmetom 

priemyselného vlastníctva, alebo so 

súhlasom pôvodného žiadateľa; 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Vedecké dôkazy alebo vedecké údaje 

chránené v súlade s článkom 24 alebo pre 

ktoré obdobie ochrany údajov podľa 

uvedeného článku uplynulo, nemôžu byť 

opätovne chránené. 

2. Vedeckým dôkazom alebo vedeckým 

údajom, ktoré sú chránené v súlade s 

článkom 24 alebo v prípade ktorých 

obdobie ochrany údajov podľa uvedeného 

článku uplynulo, sa opätovná ochrana 

neposkytuje. 

Odôvodnenie 

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  80 
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Návrh nariadenia 

Kapitola 6 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Sankcie a postup výboru Sankcie a všeobecné ustanovenia 

 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Návrh nariadenia 

Článok 26 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 26a 

 Vykonávanie delegovania právomoci 

 1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 

delegované akty sa Komisii udeľuje za 

podmienok stanovených v tomto článku. 

 2. Delegovanie právomoci uvedené v 

článku 4 ods. 3, 9 ods. 3, 11 ods. 1, 14 ods. 

4 a 17 ods. 1 sa Komisii udeľuje na 

obdobie siedmych rokov od…*. Komisia 

vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 

právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 

uplynutím tohto sedemročného obdobia. 

Delegovanie právomoci sa automaticky 

predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 

Európsky parlament alebo Rada nevznesú 

voči takémuto predĺženiu námietku 

najneskôr tri mesiace pred koncom 

každého obdobia. 

 3. Európsky parlament alebo Rada môže 

delegovanie právomocí uvedených v 

článku 4 ods. 3, článku 9 ods. 3, článku 

11 ods. 1, článku 14 ods. 4 a článku 17 

ods. 1 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 

o odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho uverejnenia v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
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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 4 

ods. 3, článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 1, 

článku 14 ods. 4 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. 

 __________________ 

 *OJ: vložte, prosím, dátum nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, 

uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 

182/2011. 

vypúšťa sa  

Ak sa má stanovisko výboru získať 

písomným postupom, uvedený postup sa 

ukončí bez výsledku, keď tak v lehote 

určenej na doručenie stanoviska rozhodne 

predseda výboru alebo o to požiada 

jednoduchá väčšina členov výboru. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  82 
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Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Výbor predloží svoje stanovisko v lehote 

šiestich mesiacov od prijatia návrhu 

uvedeného v článku 11 ods. 1 a článku 17 

ods. 1. 

Odôvodnenie 

Navrhovaná lehota neumožňuje dosiahnuť cieľ, ktorým je prijať rozhodnutie v rámci 

rozumného času (18 mesiacov). Týmto pozmeňujúcim návrhom sa zavádza lehota, v ktorej má 

Komisia predložiť svoje stanovisko. Pre porovnanie: prvé poznámky k centralizovanému 

postupu povoľovania liekov treba predložiť písomne v priebehu 22 dní. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Akákoľvek žiadosť o umiestnenie novej 

potraviny na trh v rámci Únie predložená 

členskému štátu v súlade s článkom 4 

nariadenia (ES) č. 258/97, o ktorej nebolo 

prijaté konečné rozhodnutie pred ...27, sa 

považuje za žiadosť podľa tohto 

nariadenia. 

1. Akákoľvek žiadosť o umiestnenie novej 

potraviny na trh v rámci Únie predložená 

členskému štátu v súlade s článkom 4 

nariadenia (ES) č. 258/97, o ktorej nebolo 

prijaté konečné rozhodnutie pred ...27, sa 

považuje za žiadosť podľa tohto 

nariadenia. 

__________________ __________________ 

27 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 24 mesiacov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

27 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 12 mesiacov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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3. Komisia môže prostredníctvom 

vykonávacích aktov prijať prechodné 

opatrenia na uplatňovanie odsekov 1 a 2. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 27 ods. 3. 

3. Komisia môže prostredníctvom 

delegovaných aktov prijať prechodné 

opatrenia na uplatňovanie odsekov 1 a 2. 

Uvedené delegované akty sa prijímajú v 

súlade s článkom 26a. 

Odôvodnenie 

Zmena je potrebná z dôvodu konzistentnosti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh nariadenia 

Článok 29 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 29a 

 Kým konkrétne právne predpisy týkajúce 

sa potravín získaných z klonovaných 

zvierat a ich potomstva nenadobudnú 

účinnosť, budú k týmto potravinám pri 

uvádzaní na trh v rámci Únie pripojené 

tieto informácie určené spotrebiteľovi: 

„Potraviny získané z klonovaných 

zvierat/potomstva klonovaných zvierat.“ 

V prípade predbalených potravín sa táto 

informácia poskytne prostredníctvom 

označenia. Vo všetkých ostatných 

prípadoch sa táto informácia o potravine 

sprostredkuje prostredníctvom ďalšieho 

sprievodného materiálu. 

Odôvodnenie 

Je potrebné prijať primerané opatrenia s cieľom zabrániť diere v právnych predpisoch. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh nariadenia 

Článok 29 b (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 29b 

 Podávanie správ 

 Najneskôr ... *Komisia predloží 

Európskemu parlamentu a Rade správu o 

vykonávaní tohto nariadenia, v ktorej sa 

zameria najmä na vplyv nového 

zjednodušeného postupu na tradičné 

potraviny z tretích krajín. 

 _____________ 

 * Ú. v. EÚ: Vložte prosím dátum päť 

rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tohto nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Návrh nariadenia 

Článok 30 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Uplatňuje sa od …28. Uplatňuje sa od …28. 

__________________ __________________ 

28 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 24 mesiacov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

28 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 12 mesiacov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh nariadenia 

Príloha (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Príloha 

 Únijný zoznam schválených nových 

potravín a tradičných potravín z tretích 

krajín a podmienky používania 
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Odôvodnenie 

Úvodný únijný zoznamu povolených nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín by 

mal tvoriť prílohu k nariadeniu a mal by byť aktualizovaný prostredníctvom delegovaných 

aktov. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Kontext 

Pravidlá Únie o nových potravinách boli stanovené 15. mája 1997 po nadobudnutí účinnosti 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenia Komisie (ES) 

č. 1852/2001.  Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, zainteresované strany z odvetvia 

a tvorcovia politík v inštitúciách Únie uznali skutočnosť, že každú novú potravinu alebo 

zložku potravín je pred umiestnením na trhu potrebné povoliť, aby sa zachovala vysoká 

úroveň ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov, ktorú očakávajú európski občania.   

Nik však nemohol predvídať, že medzičasom sa zaznamená podstatný vedecký 

a technologický pokrok v potravinárskom odvetví, na základe ktorého sa existujúce 

vymedzenie pojmu nových potravín uvedené v nariadení (ES) č. 258/97 stane neaktuálne.  

Od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia došlo k vzniku veľkého množstva nových 

potravín a zložiek potravín vrátane potravín obsahujúcich mikroorganizmy, huby a riasy alebo 

pozostávajúcich či vyrobených z mikroorganizmov, húb a rias alebo potravín so zámerne 

modifikovanou primárnou molekulárnou štruktúrou.  Existujúce vymedzenie pojmu nových 

potravín sa nevzťahuje na tieto druhy potravín a zložiek potravín.      

Je zrejmé, že treba zrevidovať vymedzenie pojmu uvedené v nariadení.  

Prostredníctvom návrhu Komisie predloženého v roku 2008 sa vyvinula snaha o revíziu 

nariadenia.  Napriek značnej miere zhody v rámci zmierovacieho výboru sa umiestnenie 

potravín z klonovaných zvierat na trhu v konečnom dôsledku ukázalo ako príliš kontroverzné 

na to, aby bolo možné dosiahnuť politickú dohodu.  V decembri 2013 Komisia predložila 

nový návrh na revíziu existujúceho nariadenia, do ktorého zahrnula oblasti predošlej zhody 

dosiahnutej v rámci zmierovacieho výboru, pričom vylúčila otázku klonovania, ktorú sa 

rozhodla riešiť v osobitnom návrhu. 

Objasnenie rozsahu a vymedzenia pojmu novej potraviny preto ostáva nevyriešenou otázkou.  

Nejde však o jedinú otázku, ktorú je potrebné ďalej skúmať.  Okrem rozsahu a vymedzenia 

pojmu vyvoláva najväčšie obavy otázka, či možno prostredníctvom návrhov Komisie 

dosiahnuť posilnenie postupu povoľovania, ako aj otázka, či sú ustanovenia o ochrane údajov 

dostatočné na to, aby sa podnecovala inovácia a konkurencieschopnosť v európskom 

potravinárskom odvetví. 

Tri kľúčové oblasti, t. j. vymedzenie pojmu, posilnenie postupu povoľovania a rozsiahle 

ustanovenia o ochrane údajov, nepredstavujú jediné, ale len hlavné oblasti záujmu, na ktoré sa 

zameriava návrh Komisie, a teda aj moje pozmeňujúce návrhy. 

 

Predmet úpravy, cieľ a rozsah pôsobnosti 

Zámerom nariadenia (ES) č. 258/97 bolo zaviesť posúdenie bezpečnosti pred uvedením na trh 

v súvislosti s niektorými jasne vymedzenými kategóriami produktov tak, aby každá nová 

potravina umiestnená na trhu nemala nepriaznivý dosah na ľudské zdravie, záujmy 

spotrebiteľov či fungovanie vnútorného trhu.  Znamenalo to tiež, že nové potravinové 

produkty vytvorené za použitia existujúcich zložiek, ktoré by sa dostali na trh po 15. máji 

1997, by neboli zbytočne zaťažené nariadením o nových potravinách.  

V novom návrhu Komisie sa ponechalo ustanovenie, podľa ktorého je nová potravina 

potravinou alebo zložkou potravín, ktorá sa pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) 

č. 258/97 nepoužívala vo významnej miere na ľudskú spotrebu.  Dôležitý rozdiel v novom 

návrhu predstavuje odstránenie jasne vymedzených kategórií nových potravín.  Vymenované 
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kategórie sa uvádzajú skôr ako príklady než úplný zoznam nových potravín. 

Zo širokej konzultácie s miestnymi výrobcami, expertmi z odvetvia a prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov jasne vyplynulo, že navrhované vymedzenie pojmu je vonkoncom 

neuspokojivé, nezaručuje právnu istotu a v konečnom dôsledku neobjasňuje rozsah 

a vymedzenie pojmu „novej potraviny“, čo je kľúčovým cieľom nových návrhov Komisie.  

Hoci zámer Komisie rozšíriť koncept novej potraviny tak, aby sa vzťahoval na všetky typy 

inovácie v oblasti potravín, je chvályhodný, odstránenie kategórií vyvolalo značné 

znepokojenie, pričom si mnohé zainteresované strany kladú otázku, či by sa vymedzenie 

pojmu spätne vzťahovalo na všetky potraviny umiestnené na trhu po 15. máji 1997 a či takéto 

produkty môžu právne napadnúť členské štáty alebo ich obchodní konkurenti. 

Zatiaľ čo všetky zainteresované strany v potravinárskom odvetví súhlasili s tým, že nové 

vymedzenie pojmu by bolo nepoužiteľné, značne sa rozchádzali v názoroch na to, čím by sa 

malo nahradiť.  Vzhľadom na potrebu uznať vedecký a technologický vývoj v potravinárskom 

odvetví a zvýšiť právnu istotu sa domnievam, že najrozumnejším opatrením je opätovné 

zavedenie kategórií nových potravín v aktualizovanej podobe v snahe zabezpečiť, aby 

nariadenie o nových potravinách slúžilo aj v budúcnosti v prípade neočakávaného vývoja 

v odvetví. 

Preto predkladám pozmeňujúce návrhy s cieľom opätovne zaviesť kategórie potravín 

a zahrnúť nové kategórie potravín s novou alebo zámerne modifikovanou primárnou 

molekulárnou štruktúrou, potravín obsahujúcich mikroorganizmy, huby a riasy alebo 

pozostávajúcich či vyrobených z mikroorganizmov, húb a rias a nových potravín 

obsahujúcich rastliny alebo zvieratá alebo pozostávajúcich či vyrobených z rastlín alebo 

zo zvierat, aby sa nariadenie prispôsobilo technologickému pokroku a novým druhom 

potravín vstupujúcim na trh Únie.  

 

Posilnenie postupu povoľovania 

Jedným z cieľov, ktoré Komisia uviedla vo svojom novom návrhu, je zjednodušiť a posilniť 

regulačný postup a tým obmedziť administratívne zaťaženie žiadateľov, orgánov členských 

štátov a samotnej Komisie. 

Súčasný postup povoľovania pred uvedením na trh je kritizovaný za to, že je príliš nákladný 

a zdĺhavý, pričom z prieskumov vyplýva, že na úspešné vybavenie žiadosti týkajúcej sa novej 

potraviny sú potrebné v priemere tri roky.  Skutočnosť, že žiadosti sa musia spracovať 

v príslušnom orgáne členského štátu a následne v Komisii, predstavuje zbytočné zdvojovanie 

času a zdrojov vynaložených v súvislosti s každou žiadosťou.  

Komisia správne uznala, že značné oneskorenia v procese, ako aj náklady spojené 

s predkladaním žiadostí zabránili inovácii a účasti MSP.  Prechod na centralizáciu 

a posilnenie postupu povoľovania sú vítané, obávam sa však, že návrhy Komisie 

nezabezpečujú skrátenie času, ktorí môžu žiadatelia potrebovať na vybavenie žiadosti.   

Predložil som pozmeňujúce návrhy, ktoré by podľa mňa mohli zabezpečiť väčšiu efektívnosť 

postupu vybavovania žiadostí v prípade, že sa určia alebo skrátia lehoty pre jednotlivé etapy 

vybavovania žiadosti.  Napríklad v prípade, že Komisia žiada Európsky úrad pre bezpečnosť 

potravín (ďalej len „EFSA“) o vydanie stanoviska, mala by úradu EFSA postúpiť platnú 

žiadosť týkajúcu sa novej potraviny do jedného mesiaca namiesto do nešpecifikovaného 

obdobia.  Podobne sa domnievam, že s cieľom urýchliť proces by sa malo zaviesť 

obmedzenie počtu mesiacov, ktorý má Komisia na predloženie návrhu vykonávacieho aktu 

Stálemu výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.  

Zavedenie týchto lehôt povedie nielen k zvýšeniu účinnosti postupu povoľovania, ale aj 

poskytnutiu dodatočnej istoty žiadateľom, členským štátom a Komisii. V návrhoch v znení 
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zmien sa zachoval určitý stupeň flexibility pre Komisiu i úrad EFSA, čo v prípade potreby 

umožňuje primerané predĺženie lehôt stanovených v rámci postupu spracúvania žiadostí.  

Takéto predĺženie by malo byť skôr výnimkou než pravidlom. 

 

Ochrana údajov  

Hoci posilnený postup povoľovania nepochybne prispeje k zníženiu nákladov žiadateľov, ide 

nevyhnutne o úsilie, ktoré môže viesť k značným nákladom, najmä ak žiadateľ vyvinul nové 

výrobné techniky či nové vedecké metódy alebo navyše musel zozbierať relevantné údaje 

s cieľom dodržať ustanovenie o „histórii bezpečného používania“, ktoré sa vzťahuje 

na tradičné potraviny z tretích krajín.   

Preto by sa mala poskytovať primeraná ochrana investícií žiadateľa, ak sa prevádzkovatelia 

potravinárskych podnikov majú podnecovať k zlepšeniu inovácie v odvetví a jeho 

konkurencieschopnosti.  Podľa návrhov Komisie sa môže žiadateľovi v prípade inovačných 

produktov zaručiť päťročná ochrana údajov.  Spoľahlivý režim ochrany údajov je potrebný 

na to, aby sa vykompenzoval všeobecný postup povoľovania vytvorený Komisiou, ktorý 

v prípade úspešného povolenia novej potraviny konkurentovi umožní umiestniť na trhu 

podobnú potravinu alebo zložku potravín.  

Prechod od „podstatnej rovnocennosti“ uvedenej v platnom nariadení k všeobecným 

povoleniam stanoveným v novom návrhu môže podnietiť inováciu.  Návrh v predloženej 

podobe však ohrozuje často neoceniteľný prínos spolupráce medzi vedcami pôsobiacimi 

vo vedeckých inštitútoch alebo na univerzitách a žiadateľmi.  V prípadoch zverejnenia štúdií 

vo vedeckom časopise by sa mala zabezpečovať ochrana údajov podobná systémom ochrany 

údajov v Spojených štátoch amerických s cieľom skôr povzbudiť než potlačiť kladné 

pracovné vzťahy. 

Okrem toho sa na základe preskúmania posúdenia vplyvu vypracovaného Komisiou v roku 

2008, ktoré sa predložilo Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín, poukázalo na potenciálny rozpor medzi nariadením (ES) č. 258/97 a nariadením 

(ES) č. 1924/2006, na základe ktorého môže žiadateľ získať povolenie novej potraviny 

a zdravotného tvrdenia alebo tvrdení k tejto potravine, pričom je odôvodnená ochrana údajov 

na základe ustanovení oboch nariadení.  Hoci cieľom tohto návrhu nie je zmena nariadenia 

(ES) č. 1924/2006, domnievam sa, že Komisia by mala vyvinúť čo najväčšie úsilie 

o zabezpečenie súbežného vybavovania žiadostí v takýchto situáciách, aby sa žiadatelia, ktorí 

dosiahli pozitívny výsledok na základe jedného z nariadení, vyhli zbytočnému omeškaniu 

v súvislosti s druhým nariadením.  

Potreba spoľahlivého režimu ochrany údajov by sa však nemala plniť na úkor zvýšenej 

transparentnosti postupu povoľovania, a preto som predložil pozmeňujúce návrhy, na základe 

ktorých je Komisia povinná sprístupniť potenciálnym žiadateľom podrobné usmernenia, ako 

aj neustále informovať žiadateľov a orgány členských štátov o pokroku vo vybavovaní 

žiadosti v každej z etáp postupu. 

 

Záver   

Revízia nariadenia o nových potravinách je vzhľadom na vedecký a technologický pokrok, 

ku ktorému došlo v potravinárskom odvetví po 15. máji 1997, veľmi rozumným a skutočne 

nevyhnutným opatrením.  Potravinárske odvetvie je jedným z najkonkurencieschopnejších 

a najinovačnejších odvetví na vnútornom trhu Únie, a preto je vhodné, aby sa v právnych 

predpisoch odrazili nové skutočnosti.  

Zo širokej konzultácie s miestnymi výrobcami, expertmi z odvetvia a prevádzkovateľmi 

potravinárskych podnikov jasne vyplynuli tri hlavné oblasti záujmu, ktorými sú vymedzenie 
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pojmu novej potraviny, posilnenie postupu povoľovania a zabezpečenie rozsiahlych 

ustanovení o ochrane údajov.  Zainteresované strany v tak zložitej a technickej oblasti, akou 

je oblasť nových potravín, najviac potrebujú postup, ktorý je efektívny, ponúka istotu 

a zabezpečuje primeranú ochranu ich výrobkov.  Domnievam, sa, že pozmeňujúce návrhy 

predložené v tejto správe predstavujú rozumné a uplatniteľné zmeny návrhov Komisie, 

pričom uznávam snahu Rady o zabezpečenie väčšej jasnosti v každom z budúcich nariadení 

o nových potravinách. 
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17.11.2014 

STANOVISKO VÝBORU PRE MEDZINÁRODNÝ OBCHOD 

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách 

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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jude Kirton-Darling 

 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Kontext 

 

Navrhované nariadenie EÚ je druhým pokusom Komisie zreformovať režim nových potravín 

v EÚ, ktorý pochádza z roku 1997. Existujúci regulačný rámec je kritizovaný, pretože 

získanie povolenia na novú potravinu je neprimerane zaťažujúce a časovo náročné a nákladné. 

Problematickejšie je to v prípade spoločností, ktorých hlavným trhom je Európa, v porovnaní 

s rýchlejším postupom povoľovania pred uvedením na trh v iných tretích krajinách, napríklad 

v Spojených štátoch amerických a Kanade. V dôsledku uvedeného mnoho potravinárskych 

podnikov v EÚ, predovšetkým MSP, nemá záujem vyvíjať a umiestňovať na trh nové 

potraviny alebo zložky potravín, ktoré by spadali do vymedzenia pojmu nová potravina. 

 

EÚ bola na medzinárodnej scéne viackrát kritizovaná na úrovni WTO zo strany tretích krajín, 

ktoré pokladajú povoľovanie nových potravín za prekážku obchodu a zamedzovanie prístupu 

na trh EÚ pre potraviny s dlhodobou históriou ich bezpečného používania v tretej krajine. 

 

Hľadiská 

 

Nové nariadenie má okrem všeobecného cieľa zaistenia bezpečnosti potravín za cieľ 

zefektívniť a zjednodušiť povoľovacie konanie pre nové potraviny zavedením zoznamu 

povolených nových potravín Únie. Návrhy na zníženie administratívnej záťaže členských 

štátov a ich podnikov, skrátenie dĺžky postupu povoľovania a zníženie nákladov naň, ako aj 

na zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho potravinárskeho priemyslu, najmä MSP, 

vrátane stimulov inovácií, sú veľmi vítané. 

 

Návrh okrem toho zavádza rýchlejšie a primeranejšie posudzovanie bezpečnosti tradičných 

potravín z tretích krajín. Tieto osobitné ustanovenia pre potraviny, ktoré neboli uvedené na trh 

v EÚ, ale ktoré majú históriu bezpečného používania v tretích krajinách, uľahčujú prístup na 
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trh, a teda majú za cieľ vytvoriť vyváženejší systém a pozitívnejšie prostredie pre obchod. 

Reaguje sa tak nimi na znepokojenie vyjadrené na úrovni WTO v súvislosti so svojvoľným a 

s neodôvodneným obmedzením prístupu na trh EÚ. 

 

Okrem toho sa ako cieľ návrhu uvádza objasnenie vymedzenia pojmu nových potravín na 

základe nariadenia, a teda aj zvýšenie právnej istoty. Napriek tomu zazneli obavy, že 

odstránenie kategórií a rozšírenie vymedzenie pojmu by mohlo viesť k opaku, v dôsledku 

čoho by vznikli legislatívne medzery, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť potravín. 

 

Spravodajkyňu zaujíma predovšetkým nové vymedzenie pojmu a presné požiadavky 

notifikácie tradičných potravín z tretích krajín. Pojem „história bezpečného používania 

potraviny“ je však v návrhu aj naďalej vymedzený pomerne voľne a bude potrebné ho doplniť 

o jasné usmernenia a normy pre zhromažďovanie údajov a dôkazov, ktoré majú žiadatelia 

predkladať. Toto je predpokladom na to, aby bol nový centralizovaný systém účinný, aby 

nevznikalo riziko častých bezdôvodných námietok voči bezpečnosti zo strany členských 

štátov. Okrem toho musia byť tieto požiadavky v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ, 

aby nedochádzalo k vytváraniu neodôvodnených obmedzení hospodárskych subjektov tretích 

krajín. 

Spravodajkyňa si je vedomá toho, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 

v súčasnosti pracuje na aktualizácii existujúcich pokynov z roku 1997 týkajúcich sa 

vedeckých aspektov a informácií potrebných na podporu žiadostí o uvedenie nových potravín 

a nových zložiek potravín na trh, a že sa podľa nariadenia (ES) č. 258/97 pripravujú prvotné 

hodnotiace správy. Nový centralizovaný systém celkovo viac zaťaží úrad EFSA, ktorému 

bude, samozrejme, potrebné poskytnúť zodpovedajúce zdroje.  

 

V nadväznosti na uvedené usmernenia spravodajkyňa považuje za dôležité, aby sa 

hospodárskym subjektom z tretích krajín, ktorí chcú umiestniť tradičné potraviny na trh EÚ, 

včas sprístupnila dostatočná technická pomoc. 

 

V neposlednom rade spravodajkyňa považuje za dôležité, aby sa vykonalo náležité 

monitorovanie implementácie a dosahu nových predpisov, najmä pokiaľ ide o nový 

zjednodušený postup v prípade tradičných potravín z tretích krajín. Výsledky tohto 

monitorovania by mali byť Parlamentu oznámené päť rokov po nadobudnutí účinnosti nového 

nariadenia. 

 

To sú niektoré z hľadísk, na ktorých spočívajú návrhy, ktoré spravodajkyňa predloží Výboru 

pre medzinárodný obchod. Čo sa týka konkrétnych pozmeňujúcich návrhov, návrhy sa 

zamerajú na ustanovenia týkajúce sa tradičného tovaru z tretích krajín a nevyhnutné 

delegovanie právomoci v tejto oblasti. 

  

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 

bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 
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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 

potravín by sa mala zaručiť vysoká úroveň 

ochrany ľudského zdravia a záujmov 

spotrebiteľov, ako aj účinné fungovanie 

vnútorného trhu, a zároveň by sa mala 

zabezpečiť transparentnosť. 

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 

potravín by sa mala zaručiť vysoká úroveň 

ochrany ľudského zdravia, životného 

prostredia  a záujmov spotrebiteľov, ako aj 

účinné fungovanie vnútorného trhu, 

a zároveň by sa mala zabezpečiť 

transparentnosť a podporovať inovácia 

a tvorivosť v malých a stredných 

podnikoch v oblasti agropotravinárstva.  

Mala by sa uplatňovať zásada predbežnej 

opatrnosti v zmysle nariadenia (ES) č. 

178/2002. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 

tretích krajín, v prípade ktorých bola 

preukázaná história bezpečného 

používania, malo by sa uľahčiť ich 

umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 

by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 

krajine konzumujú aspoň 25 rokov ako 

súčasť obvyklej stravy veľkej časti 

obyvateľstva krajiny. Do histórie 

bezpečného používania potraviny by 

nemalo patriť nepotravinárske použitie 

alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 

s bežnou stravou. 

(11) Malo by sa rozlišovať medzi 

tradičnými potravinami z tretích krajín 

a novými potravinami. Pokiaľ ide 

o tradičné potraviny z tretích krajín, 

v prípade ktorých bola preukázaná história 

bezpečného používania, malo by sa uľahčiť 

ich umiestňovanie na trh v Únii, ako je 

uvedené vo vedeckých a technických 

usmerneniach, ktoré vydá Európsky úrad 

pre bezpečnosť potravín („úrad EFSA“). 

Podmienkou by malo byť, že tieto 

potraviny sa v tretej krajine konzumujú 

aspoň 25 rokov ako súčasť obvyklej stravy 

značnej časti obyvateľstva krajiny. 

Do histórie bezpečného používania 

potraviny by nemalo patriť nepotravinárske 

použitie alebo spôsoby použitia, ktoré 
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nesúvisia s bežnou stravou. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 

nanomateriálov v potravinách, EFSA v 

stanovisku zo 6. apríla 2011 o pokynoch na 

hodnotenie rizík využitia nanovedy a 

nanotechnológií v potravinovom a 

krmivovom reťazci21 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, EFSA 

v stanovisku zo 6. apríla 2011 o pokynoch 

na hodnotenie rizík využitia nanovedy 

a nanotechnológií v potravinovom a 

krmivovom reťazci21 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, prihliadajúc 

na zásadu predbežnej opatrnosti, pracuje 

na metódach, 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. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Nové potraviny podliehajú 

všeobecným požiadavkám na označovanie 

stanoveným v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o 

poskytovaní informácií o potravinách 

(24) Nové potraviny podliehajú 

všeobecným požiadavkám na označovanie 

stanoveným v nariadení Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 

o poskytovaní informácií o potravinách 
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spotrebiteľom a iným príslušným 

požiadavkám potravinového práva Únie. Je 

možné, že v určitých prípadoch treba 

poskytnúť dodatočné informácie 

o označovaní, najmä pokiaľ ide o opis 

potravín, ich zdroj a podmienky použitia, 

aby boli spotrebitelia dostatočne 

informovaní o povahe novej potraviny. 

spotrebiteľom a iným príslušným 

požiadavkám potravinového práva Únie. 

Treba poskytnúť dodatočné informácie 

o označovaní, najmä pokiaľ ide o opis 

potravín, ich pôvod, zloženie a podmienky 

použitia, aby boli spotrebitelia dostatočne 

informovaní o povahe novej potraviny, a to 

aj takých, ktoré pochádzajú z tretích 

krajín. Preto pri zaraďovaní novej 

potraviny do únijného zoznamu alebo 

do zoznamu tradičných potravín z tretích 

krajín sa môžu uložiť osobitné podmienky 

používania alebo požiadavky označovania, 

ktoré sa môžu okrem iného týkať 

akejkoľvek špecifickej charakteristiky 

alebo vlastnosti potraviny, ako napr. 

zloženia, výživovej hodnoty alebo 

výživových účinkov a plánovaného 

použitia potraviny, alebo etického 

hľadiska alebo dôsledkov pre zdravie 

osobitných skupín obyvateľstva. Je 

vhodné v tomto nariadení stanoviť 

osobitné požiadavky na označovanie 

v súvislosti so zložkami potravín vo forme 

umelých nanomateriálov, na ktoré sa toto 

nariadenie tiež vzťahuje. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Členské štáty by mali stanoviť 

pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 

na porušenia ustanovení tohto nariadenia 

a prijať všetky opatrenia potrebné 

na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto 

sankcie by mali byť účinné, primerané 

a odrádzajúce. 

(26) Členské štáty by mali stanoviť 

pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 

na porušenia ustanovení tohto nariadenia 

a prijať všetky opatrenia potrebné 

na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto 

sankcie by mali byť účinné, primerané 

a odrádzajúce a mali by prispieť 

k zabezpečeniu rovnakých podmienok 

pre všetkých. 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) „tradičná potravina z tretej krajiny“ je 

nová potravina, ktorá nie je novou 

potravinou v zmysle vymedzenia v písm. a) 

bodoch i) až iii), je získaná z prvovýroby a 

má históriu bezpečného používania 

potraviny v tretej krajine;  

(b) „tradičná potravina z tretej krajiny“ je 

nová potravina, ktorá nie je novou 

potravinou v zmysle vymedzenia v písm. a) 

bodoch -i) až iii), je získaná z prvovýroby 

alebo je spracovaným derivátom v zmysle 

nariadenia (ES) č. 178/2002 a má históriu 

bezpečného používania potraviny v tretej 

krajine;  

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) „história bezpečného používania 

potraviny v tretej krajine“ znamená, že 

bezpečnosť predmetnej potraviny je 

potvrdená údajmi o jej zložení a minimálne 

25 ročnými skúsenosťami s jej 

nepretržitým používaním v obvyklej strave 

veľkej časti obyvateľstva tretej krajiny, a 

to pred notifikáciou uvedenou v článku 13; 

(c) „história bezpečného používania 

potraviny v tretej krajine“ znamená, 

že bezpečnosť predmetnej potraviny je 

potvrdená údajmi o jej zložení a minimálne 

25-ročnými skúsenosťami s jej 

nepretržitým používaním v obvyklej strave 

značnej časti obyvateľstva tretej krajiny, 

a to pred notifikáciou uvedenou v článku 

13; 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Komisia má v súvislosti s vymedzením 

pojmu „značná časť obyvateľstva tretej 
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krajiny“ právomoc prijať delegované akty 

v súlade s článkom 27a. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) „žiadateľ“ je členský štát, tretia krajina 

alebo zainteresovaná strana, ktorá môže 

zastupovať viacero zainteresovaných strán, 

ktorá predložila Komisii žiadosť v súlade s 

článkom 9 alebo článkom 15 alebo 

notifikáciu v súlade s článkom 13; 

(d) „žiadateľ“ je členský štát, tretia krajina 

alebo zainteresovaná strana, ktorá môže 

zastupovať viacero zainteresovaných strán 

alebo malý či stredný podnik, ktorý 

predložil Komisii žiadosť v súlade 

s článkom 9 alebo článkom 15 alebo 

notifikáciu v súlade s článkom 13; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vykonávacia právomoc, pokiaľ ide o 

vymedzenie novej potraviny v článku 2 

ods. 2 písm. a) 

Delegovanie právomoci 

 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V záujme zabezpečenia jednotného 

vykonávania tohto nariadenia Komisia 

môže rozhodnúť prostredníctvom 

Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 27a prijímať delegované akty 

týkajúce sa rozhodnutia o tom, či 
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vykonávacích aktov, či konkrétna 

potravina spadá alebo nespadá do 

vymedzenia pojmu novej potraviny v 

zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 2 písm. 

a) tohto nariadenia. 

konkrétna potravina môže alebo nemôže 

byť považovaná za „novú potravinu“ 

podľa článku 2 ods. 2 písm. a), ako aj 

povoľovania tradičnej potraviny z tretej 

krajiny a aktualizácie únijného zoznamu 

uvedeného v článku 17. 

Odôvodnenie 

Spravodajkyňa považuje za vhodné používať režim delegovaných aktov na doplnenie alebo 

pozmenenie nariadenia v tomto zmysle. Ak by bol tento pozmeňujúci návrh prijatý, bolo by 

potrebné uviesť v texte odôvodnenie s uvedením delegovania právomocí.  

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 27 ods. 3. 

vypúšťa sa 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia zriadi a aktualizuje únijný 

zoznam nových potravín povolených na 

umiestňovanie na trhu v rámci Únie v 

súlade s článkami 6, 7 a 8 (ďalej len 

„únijný zoznam“). 

1. Komisia zriadi, aktualizuje a zverejňuje 

únijný zoznam nových potravín 

povolených na umiestňovanie na trhu 

v rámci Únie v súlade s článkami 6, 7 a 8 

(ďalej len „únijný zoznam“), ako sa 

uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu. 

Únijný zoznam zahŕňa tradičné potraviny 

z tretích krajín. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 
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Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) ak je možné zabezpečiť 

vysledovateľnosť materiálov použitých 

pri výrobe. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) doplňujúce špecifické požiadavky na 

označovanie v záujme informovania 

konečného spotrebiteľa o akýchkoľvek 

špecifických charakteristických znakoch 

alebo vlastnostiach potraviny, napr. o 

zložení potraviny, jej výživovej hodnote 

alebo výživových účinkoch a o účele 

určenia potraviny, čo z nej robí novú 

potravinu, ktorá už nie je rovnocenná 

existujúcej potravine, alebo o vplyve na 

zdravie špecifických skupín obyvateľstva; 

(c) doplňujúce špecifické požiadavky 

na označovanie v záujme informovania 

konečného spotrebiteľa o akýchkoľvek 

špecifických charakteristických znakoch 

alebo vlastnostiach potraviny 

a zabezpečenia jeho vysledovateľnosti, 

napr. o zložení potraviny, jej pôvode, jej 

výživovej hodnote alebo výživových 

účinkoch a o zamýšľanom použití 

potraviny, čo z nej robí novú potravinu, 

ktorá už nie je rovnocenná existujúcej 

potravine, alebo o vplyve na zdravie 

špecifických skupín obyvateľstva; 

Odôvodnenie 

The labelling of novel foods must enable the final consumer to determine their origin. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) jej krajinu pôvodu; (c) jej krajinu pôvodu a krajiny pôvodu 

materiálov využitých pri jej výrobe; 

 



 

PE537.480v03-00 88/136 RR\1042297SK.doc 

SK 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno d 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(d) zdokladované údaje preukazujúce 

históriu bezpečného používania potraviny 

v tretej krajine; 

(d) zdokladované údaje preukazujúce 

históriu bezpečného používania potraviny 

v tretej krajine, ako je uvedené 

v európskych usmerneniach, ktoré 

podliehajú kontrole Európskeho úradu 

pre bezpečnosť potravín (EFSA); 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno e 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(e) v uplatniteľnom prípade podmienky 

používania a špecifické požiadavky na 

označovanie, ktoré nezavádzajú 

spotrebiteľa. 

(e) podmienky používania a špecifické 

požiadavky na označovanie, ktoré 

nezavádzajú spotrebiteľa. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. 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: 

1. Do troch mesiacov od dátumu 

uverejnenia stanoviska úradu EFSA 

Komisia prijme delegovaný akt, ktorým sa 

povoľuje umiestňovanie tradičnej 

potraviny z tretej krajiny na trhu v rámci 

Únie a aktualizuje únijný zoznam, 

zohľadňujúc: 
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Odôvodnenie 

Spravodajkyňa považuje za vhodné používať režim delegovaných aktov na doplnenie 

nariadenia v tomto zmysle. Ak by bol tento pozmeňujúci návrh prijatý, bolo by potrebné 

zaviesť odôvodnenie s uvedením delegovania právomocí. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

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. 

vypúšťa sa 

 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) obsahu, vypracovania a finálnej podoby 

notifikácie stanovenej v článku 13 a 

žiadosti stanovenej v článku 14 ods. 5;  

(a) obsahu, vypracovania a finálnej podoby 

notifikácie stanovenej v článku 13 a 

žiadosti stanovenej v článku 14 ods. 5 

na základe usmernení úradu EFSA;  

Odôvodnenie 

Úrad EFSA by mal okrem aktualizácie existujúcich vedeckých usmernení vypracovať 

technické usmernenia a nástroje na pomoc prevádzkovateľom potravinárskych podnikov 

v tretích krajinách pri podávaní žiadosti alebo oznámenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno b 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) názov a opis novej potraviny; (b) názov a opis a zloženie novej 

potraviny; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov bezodkladne informujú Komisiu 

o: 

2. Prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov a zdravotnícke orgány členských 

štátov bezodkladne informujú Komisiu o 

 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie 

uplatniteľné na porušenie ustanovení tohto 

nariadenia a prijmú všetky potrebné 

opatrenia na zabezpečenie ich 

vykonávania. Stanovené sankcie musia byť 

účinné, primerané a odrádzajúce. Členské 

štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii 

najneskôr do ...26 a bezodkladne ju 

informujú o každej následnej zmene, ktorá 

sa ich týka. 

Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie 

uplatniteľné na porušenie ustanovení tohto 

nariadenia a prijmú všetky potrebné 

opatrenia na zabezpečenie ich 

vykonávania. Stanovené sankcie musia byť 

účinné, primerané a odrádzajúce 

a zabezpečia rovnaké podmienky pre 

všetkých. Členské štáty oznámia tieto 

ustanovenia Komisii najneskôr do ...26 

a bezodkladne ju informujú o každej 

následnej zmene, ktorá sa ich týka. 

__________________ __________________ 

26 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 24 mesiacov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

26 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 24 mesiacov po dátume 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
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Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 27 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Vykonávanie delegovania právomoci 

 1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 

delegované akty  za podmienok 

stanovených v tomto článku. 

 2. Delegovanie právomoci uvedené 

v článkoch 3 a 17 sa Komisii udeľuje 

na obdobie piatich rokov od ...*. Komisia 

vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 

právomoci najneskôr deväť mesiacov 

pred uplynutím tohto 5-ročného 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 článkoch 3 a 17 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 dni jeho 

uverejnenia 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 článkov 3 

a 17 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 
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Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

 _____________ 

 * Ú. v.: vložte, prosím, dátum 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

Odôvodnenie 

Spravodajkyňa považuje za vhodné obmedziť trvanie delegovania právomocí na Komisiu. 

Týmto obmedzením sa posilní parlamentná kontrola, pretože sa od Komisie vyžaduje, aby 

správu týkajúcu sa delegovania právomocí vypracovala najneskôr deväť mesiacov pred 

koncom stanoveného obdobia. Na druhej strane automatické predĺženie delegovania 

právomocí na rovnako dlhé obdobie zamedzuje nadmernému administratívnemu zaťaženiu 

zákonodarcov a uľahčuje vykonávanie nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Článok 29 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Podávanie správ 

 Päť rokov po dátume uplatňovania tohto 

nariadenia Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o vykonávaní 

tohto nariadenia, v ktorej sa zameria 

najmä na vplyv nového zjednodušeného 

postupu na nové a tradičné potraviny 

z tretích krajín. Táto správa sa zverejní. 
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10.11.2014 

STANOVISKO VÝBORU PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA 

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách 

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

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Daciana Octavia Sârbu 

 

STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

 

 

V januári 2008 Komisia navrhla revíziu právnych predpisov EÚ o nových potravinách 

(2008/0002 (COD)). Legislatívny postup však v zmierovacej fáze nebol úspešný 

predovšetkým kvôli nezhode týkajúcej sa začlenenia potravín z klonovaných zvierat do rámca 

pôsobenia nariadenia. Komisia v decembri 2013 prijala revidovaný balík opatrení o klonovaní 

zvierat a nových potravinách. 

 

Navrhované nariadenie o nových potravinách už nezahŕňa potraviny z klonovaných zvierat, 

keďže tie sú súčasťou osobitného návrhu v balíku. Spravodajkyňa víta vylúčenie mäsa z 

klonovaných zvierat z rámca pôsobenia tohto nariadenia a jeho začlenenie do osobitného 

návrhu, ako to predtým žiadal Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Návrh sa tiež 

neuplatňuje na geneticky modifikované potraviny spadajúce do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 

1829/2003.1. 

 

Cieľom návrhu o nových potravinách je revízia súčasných právnych predpisov v oblasti 

nových potravín (nariadenie (ES) č. 258/972 a nariadenie (ES) č. 1852/2001) 3) s cieľom 

aktualizovať a zjednodušiť súčasné postupy povoľovania a zohľadniť súčasný vývoj právnych 

predpisov EÚ. Navrhovaným nariadením má Komisia v úmysle vytvoriť centralizovaný 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky 

modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1). 
2  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách 

a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1). 
3  Nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 z 8. decembra 1999, ktoré stanovuje podrobné pravidlá pre 

sprístupnenie informácií verejnosti a pre ochranu informácií v súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Ú. v. ES L 253, 21.9.2001, s. 17). 
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systém povoľovania, ktorý by mal žiadateľom žiadajúcim o povolenie pre nové potraviny 

poskytovať viac istoty a mal by zjednodušiť a zrýchliť postup povoľovania. Spravodajkyňa 

súhlasí s potrebou zjednodušiť súčasný postup povoľovania, ale trvá na tom, že prioritou by 

malo byť zabezpečenie bezpečnosti potravín a zdravia spotrebiteľov vo všetkých štádiách 

postupu povoľovania pre nové potraviny. Okrem toho, v súlade so zásadou predbežnej 

opatrnosti, by Únia mala poskytnúť svojim občanom úplnú škálu záruk týkajúcich sa 

bezpečnosti potravín umiestňovaných na trhu Únie.  

 

V prípade tradičných potravín z tretích krajín a v záujme odstránenia všetkých prekážok 

obchodovania spôsobených súčasným zdĺhavým postupom povoľovania sa návrhom zároveň 

zavádza zjednodušený postup povoľovania. Ak je možné preukázať bezpečné používanie 

potraviny v tretej krajine a ak neexistujú žiadne námietky voči jej bezpečnosti zo strany 

členských štátov alebo Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), bude možné 

umiestniť potravinu na trh EÚ. Spravodajkyňa sa domnieva, že potraviny z tretích krajín by 

mali tiež spĺňať rovnaké normy, aké sa požadujú od potravín EÚ.  

 

Spravodajkyňa je zároveň presvedčená, že členské štáty by mali mať v prípade ťažkostí pri 

určení, či potravina spadá do rámca pôsobnosti tohto nariadenia, a po vyhodnotení všetkých 

nevyhnutných informácií poskytnutých prevádzkovateľmi potravinárskeho podniku, možnosť 

konzultovať Komisiu a iné členské štáty. 

 

Zároveň pri posudzovaní bezpečnosti novej potraviny, ktorá má nahradiť podobnú potravinu, 

musí úrad EFSA zabezpečiť, že nová potravina nebude pre spotrebiteľa v porovnaní s 

potravinou, ktorú má nahradiť, menej výživná. 

 

Komisia navrhuje vypracovanie úvodného únijného zoznamu povolených nových potravín a 

tradičných potravín z tretích krajín, a to prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento zoznam 

nových potravín je však podstatný prvok, ktorý by mal byť uvedený v základnom akte (v 

prílohe). Okrem toho by mala existovať možnosť aktualizovať zoznam nových potravín bez 

toho, aby bol tento postup taký zdĺhavý ako v prípade základného aktu, a to použitím 

delegovaných aktov.  

 
 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 

zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce 

návrhy: 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 

potravín by sa mala zaručiť vysoká úroveň 

ochrany ľudského zdravia a záujmov 

spotrebiteľov, ako aj účinné fungovanie 

vnútorného trhu, a zároveň by sa mala 

zabezpečiť transparentnosť. 

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 

potravín by sa mala zaručiť vysoká úroveň 

ochrany ľudského zdravia, záujmov 

spotrebiteľov, životného prostredia, ako aj 

účinné fungovanie vnútorného trhu, a 

zároveň by sa mala zabezpečiť 

transparentnosť a ochrana dobrých 

životných podmienok zvierat.  Navyše by 

sa mala uplatňovať zásada predbežnej 

opatrnosti ustanovená v nariadení 

Európskeho parlament a Rady (ES) č. 

178/20021a. 

 __________________ 

 1aNariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, 

ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a 

požiadavky potravinového práva, zriaďuje 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 

stanovujú postupy v záležitostiach 

bezpečnosti potravín (Ú. v. EÚ L 31, 

1.2.2002, s. 1). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (2 a) Normy vymedzené v právnych 

predpisoch Únie by sa mali vzťahovať na 

všetky potraviny uvedené na trh v Únii 

vrátane potravín dovážaných z tretích 

krajín. 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh prijal Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vo svojom 

stanovisku v prvom čítaní k návrhu z roku 2008 (2008/0002 (COD)) a zdá sa, že je dôležité 

zopakovať, že normy Únie by sa mali uplatňovať aj na dovážané potraviny. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Súčasné kategórie nových potravín 

uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 

č. 258/97 by sa mali objasniť a 

aktualizovať tak, že sa súčasné kategórie 

nahradia odkazom na všeobecné 

vymedzenie potravín v zmysle článku 2 

nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (ES) č. 178/200215. 

(5) Súčasné kategórie nových potravín 

uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 

č. 258/97 by sa mali objasniť a 

aktualizovať. 

__________________  

15 Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 

2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

zásady a požiadavky potravinového práva, 

zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 

potravín a stanovujú postupy 

v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. 

ES L 31, 1.2.2002, s. 1). 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (5a) Potraviny a zložky potravín, ktoré 

patria do týchto kategórií, by sa mali 

považovať za nové potraviny v zmysle 

vymedzenia v tomto nariadení: potraviny 

a zložky potravín s novou alebo zámerne 

modifikovanou primárnou molekulovou 

štruktúrou; potraviny a zložky potravín 

pozostávajúce alebo izolované z 

mikroorganizmov, húb alebo rias; 

potraviny obsahujúce rastliny alebo ich 

časti či vyrobené z rastlín alebo ich častí s 
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výnimkou potravín získaných tradičnými 

rozmnožovacími alebo chovnými 

metódami, ktoré majú históriu 

bezpečného používania v rámci trhu Únie, 

pokiaľ tieto metódy nevedú k výrazným 

zmenám zloženia alebo štruktúry potravín 

s dosahom na ich výživovú hodnotu, 

látkovú premenu alebo množstvo 

nežiaducich látok; a potraviny obsahujúce 

hmyz alebo časti hmyzu či vyrobené z 

hmyzu alebo jeho častí; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Na zabezpečenie kontinuity s 

pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 

258/97 by sa ako kritérium na rozlišovanie 

nových potravín mala zachovať 

skutočnosť, že sa tieto potraviny v Únii 

nepoužívali vo výraznej miere na ľudskú 

spotrebu predtým, než uvedené nariadenie 

nadobudlo účinnosť, t. j. pred 15. májom 

1997. Používanie v Únii by sa malo 

vzťahovať na používanie v členských 

štátoch bez ohľadu na dátum pristúpenia 

jednotlivých členských štátov k Únii. 

(6) Na zabezpečenie kontinuity s 

pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 

258/97 by sa ako kritérium na rozlišovanie 

nových potravín mala zachovať 

skutočnosť, že sa tieto potraviny v Únii 

nepoužívali vo výraznej miere na ľudskú 

spotrebu alebo neumiestňovali na trhu v 

rámci Únie predtým, než uvedené 

nariadenie nadobudlo účinnosť, t. j. pred 

15. májom 1997. Používanie v Únii by sa 

malo vzťahovať na používanie v členských 

štátoch bez ohľadu na dátum pristúpenia 

jednotlivých členských štátov k Únii. 

Odôvodnenie 

V dôsledku zmien navrhovaných v článku 2 ods. 2 písm. a). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Na potraviny a teda aj bezpečnosť 

potravín môžu mať vplyv nové technológie 

v potravinárskej výrobe. Preto by sa takisto 

malo spresniť, že potravina sa za novú 

považuje aj v tých prípadoch, keď bola 

vyrobená výrobným postupom, ktorý sa 

predtým v potravinárskej výrobe v Únii 

nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 

obsahuje umelo vyrobené nanomateriály v 

zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1169/2011 alebo z nich pozostáva16. 

(7) Na potraviny a teda aj bezpečnosť 

potravín a na životné prostredie majú 

vplyv nové technológie v potravinárskej 

výrobe. Preto by sa takisto malo spresniť, 

že potravina sa za novú považuje aj v tých 

prípadoch, keď bola vyrobená výrobným 

postupom, ktorý sa predtým v 

potravinárskej výrobe v Únii nepoužíval, 

alebo v prípadoch, keď obsahuje umelo 

vyrobené nanomateriály v zmysle článku 2 

ods. 2 písm. t) nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/201116 

alebo z nich pozostáva16. 

__________________ __________________ 

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 

2011 o poskytovaní informácií o 

potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 

menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 

(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 

smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 

Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 

1999/10/ES, smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 

Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 

nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. 

EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18). 

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 

2011 o poskytovaní informácií o 

potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 

menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 

(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 

smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 

Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 

1999/10/ES, smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 

Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 

nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. 

EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18). 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Ak nastala podstatná zmena vo 

výrobnom procese látky, ktorá sa používa 

v súlade so smernicou 2002/46/ES, 

nariadením (ES) č. 1925/2006 alebo 

nariadením (EÚ) č. 609/2013, alebo zmena 

(9) Ak nastala podstatná zmena vo 

výrobnom procese látky, ktorá sa používa 

v súlade so smernicou 2002/46/ES, 

nariadením (ES) č. 1925/2006 alebo 

nariadením (EÚ) č. 609/2013, alebo zmena 
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veľkosti častíc takejto látky, napríklad 

prostredníctvom nanotechnológie, táto 

skutočnosť môže mať vplyv na potraviny a 

teda aj na bezpečnosť potravín. Takáto 

látka by sa preto mala považovať za novú 

potravinu podľa tohto nariadenia a mala by 

sa prehodnotiť najprv v súlade s týmto 

nariadením a následne v súlade s 

príslušným osobitným predpisom. 

veľkosti častíc takejto látky, napríklad 

prostredníctvom nanotechnológie, táto 

skutočnosť môže mať vplyv na potraviny a 

teda aj na bezpečnosť potravín. Takáto 

látka by sa preto mala považovať za novú 

potravinu podľa tohto nariadenia a mala by 

sa po plnom posúdení rizika prehodnotiť 

najprv v súlade s týmto nariadením 

a následne v súlade s príslušným 

osobitným predpisom. 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh v dôsledku zmien navrhnutých v článku 2 ods. 2 písm. a) bod i). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 

tretích krajín, v prípade ktorých bola 

preukázaná história bezpečného 

používania, malo by sa uľahčiť ich 

umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 

by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 

krajine konzumujú aspoň 25 rokov ako 

súčasť obvyklej stravy veľkej časti 

obyvateľstva krajiny. Do histórie 

bezpečného používania potraviny by 

nemalo patriť nepotravinárske použitie 
alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 

s bežnou stravou. 

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 

tretích krajín, v prípade ktorých bola 

preukázaná história bezpečného 

používania, malo by sa uľahčiť ich 

umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 

by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 

krajine konzumujú aspoň 25 rokov ako 

súčasť bežnej dennej stravy značnej časti 

obyvateľstva krajiny. Pri ich posúdení a 

riadení bezpečnosti by sa mala 

zohľadňovať ich história bezpečného 

používania potraviny v tretej krajine, s 

výnimkou nepotravinárskeho použitia, 

spôsobov použitia, ktoré nesúvisia 

s bežnou stravou, a použitia na lekárske 

účely. Zohľadniť by sa mala aj 

skutočnosť, že štruktúra a vlastnosti 

potravín z tretích krajín sa môžu líšiť v 

závislosti od klimatických podmienok. 
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Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (11a) Skutočnosť, či obyvatelia tretej 

krajiny potravinu spotrebúvali vo 

významnej miere, by sa mala vyhodnotiť 

na základe informácií, ktoré predložili 

prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov, a v prípade potreby by sa mala 

opierať o ďalšie informácie dostupné 

v tretej krajine. Ak sú informácie 

o ľudskej spotrebe potraviny 

nedostatočné, mal by sa zaviesť 

jednoduchý a transparentný postup na ich 

zhromažďovanie za účasti Komisie, 

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 

(„EFSA“) a prevádzkovateľov 

potravinárskych podnikov. Komisii by sa 

mali udeliť vykonávacie právomoci, aby 

mohla konkretizovať procedurálne kroky 

takéhoto konzultačného postupu. 

Odôvodnenie 

Zámerom je objasniť, ako sa určuje „významná miera“ konzumácie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Komisii by sa mali udeliť 

vykonávacie právomoci, aby mohla 

rozhodnúť, či konkrétna potravina 

zodpovedá vymedzeniu novej potraviny a 

či sa preto na ňu vzťahujú pravidlá 

upravujúce nové potraviny stanovené v 

tomto nariadení 

vypúšťa sa 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Skutočnosť, či sa potravina pred 15. 

májom 1997 používala v Únii vo 

významnej miere na ľudskú spotrebu, by sa 

mala určovať na základe informácií, ktoré 

predložili prevádzkovatelia 

potravinárskych podnikov, a v prípade 

potreby by sa mala opierať o iné 

informácie dostupné v členských štátoch. 

Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov nie sú istí, aký status má 

potravina, ktorú zamýšľajú umiestniť na 

trh, mali by sa obrátiť na členské štáty. Ak 

nie sú k dispozícii informácie o ľudskej 

spotrebe pred 15. májom 1997, alebo sú 

nedostatočné, mal by sa zaviesť 

jednoduchý a transparentný postup na ich 

zhromažďovanie za účasti Komisie, 

členských štátov a prevádzkovateľov 

potravinárskych podnikov. Komisii by sa 

mali udeliť vykonávacie právomoci, aby 

mohla konkretizovať procedurálne kroky 

takéhoto konzultačného postupu. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Odôvodnenie 

Jazyková zmena – netýka sa slovenskej verzie – týka sa francúzskej verzie. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) Nové potraviny by sa mali povoliť 

a používať iba vtedy, ak spĺňajú kritériá 

stanovené v tomto nariadení. Nové 

potraviny by mali byť bezpečné a ich 

používanie by nemalo spotrebiteľa 

zavádzať. Ak má teda nová potravina 

(17) Nové potraviny by sa mali povoliť 

a používať iba vtedy, ak spĺňajú kritériá 

stanovené v tomto nariadení. Nové 

potraviny by mali byť bezpečné a 

posúdenie ich bezpečnosti by malo 

vychádzať zo zásady predbežnej 
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nahradiť inú potravinu, nemala by sa od nej 

líšiť takým spôsobom, ktorý by bol pre 

spotrebiteľa z hľadiska výživy 

nevýhodnejší. 

opatrnosti ustanovenej v článku 7 

nariadenia (ES) č. 178/2002. Navyše ich 

používanie by nemalo spotrebiteľa 

zavádzať. Spotrebitelia by teda mali byť 

informovaní o obsahu nových potravín, o 

ich zložkách a technológiách použitých 

pri ich výrobe. Požiadavky označovania 

výrobku sú preto vrcholne dôležité, najmä 

ak bola nová potravina vytvorená za 

použitia nových chovateľských či 

pestovateľských metód, nových materiálov 

či nových výrobných procesov. Podobne 

ak má nová potravina nahradiť inú 

potravinu, nemala by sa od nej líšiť takým 

spôsobom, ktorý by bol pre spotrebiteľa 

z hľadiska výživy nevýhodnejší alebo 

menej kvalitný. 

Odôvodnenie 

Prvú časť tohto pozmeňujúceho návrhu prijal Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

vo svojom stanovisku v prvom čítaní k návrhu z roku 2008 (2008/0002 (COD)) a zdá sa, že je 

vhodné zopakovať, že by sa mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Nové potraviny by sa mali 

umiestňovať na trh a používať v 

potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 

prípade, že sa nachádzajú na únijnom 

zozname nových potravín povolených na 

umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 

len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 

prostredníctvom vykonávacieho aktu 
zriadiť únijný zoznam nových potravín 

tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 

povolené alebo notifikované v súlade s 

článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 

258/97 a zahrnú všetky existujúce 

povoľovacie podmienky. Keďže tieto nové 

potraviny už boli vyhodnotené 

z bezpečnostného hľadiska, sú zákonne 

(18) Nové potraviny by sa mali 

umiestňovať na trh a používať v 

potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 

prípade, že sa nachádzajú na únijnom 

zozname nových potravín povolených na 

umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 

len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 

zriadiť únijný zoznam nových potravín 

tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 

povolené alebo notifikované v súlade s 

článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 

258/97 a zahrnú všetky existujúce 

povoľovacie podmienky. 
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vyrábané a predávané v Únii a v minulosti 

nevyvolali zdravotné obavy, na počiatočné 

vytvorenie zoznamu Únie by sa mal využiť 

konzultačný postup. 

Odôvodnenie 

Úvodný únijný zoznamu povolených nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín by 

mal tvoriť prílohu k nariadeniu a mal by byť aktualizovaný prostredníctvom delegovaných 

aktov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

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 námietky k bezpečnosti, 

je vhodné vytvoriť rýchlejší a jednoduchší 

postup aktualizácie únijného zoznamu. 

Tento zoznam by mal byť ľahko dostupný 

a úplne transparentný. Pokiaľ ide o 

aktualizáciu únijného zoznamu, mala by 

sa na Komisiu delegovať právomoc 

prijímať akty v súlade s článkom 290 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie.  

Odôvodnenie 

Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú platnosť a sú navrhnuté tak, aby sa nimi dopĺňali alebo 

menili určité nepodstatné prvky tohto nariadenia, Komisii by sa mala udeliť právomoc 

prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, aby mohla aktualizovať tento 

zoznam. 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 20 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(20) Mali by sa stanoviť aj kritériá 

posudzovania bezpečnostných rizík, ktoré 

predstavujú nové potraviny. Aby sa 

zaručilo harmonizované vedecké posúdenie 

nových potravín, takéto posúdenie by mal 

vykonávať Európsky úrad pre bezpečnosť 

potravín (ďalej len „EFSA“). 

(20) Mali by sa jasne vymedziť a stanoviť 

aj kritériá posudzovania bezpečnostných 

rizík, ktoré predstavujú nové potraviny. 

Aby sa zaručilo harmonizované vedecké 

posúdenie nových potravín, takéto 

posúdenie by mal vykonávať EFSA. Úrad 

EFSA, ktorého hodnotenia by sa mali 

vykonávať transparentne, by mal vytvoriť 

sieť s členskými štátmi a Poradným 

výborom v oblasti nových potravín a 

postupov (ACNFP). Každú novú 

vlastnosť, ktorá by mohla mať vplyv na 

zdravie, treba vyhodnocovať individuálne. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Potraviny z klonov zvierat 

upravovalo nariadenie (ES) č. 258/1997, 

no je čas, aby sa nimi zaoberala 

nadchádzajúca smernica o uvádzaní 

potravín z klonov zvierat na trh. V tejto 

súvislosti by mali byť potraviny z klonov 

zvierat vyňaté z rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 
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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. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Úvodný únijný zoznamu povolených nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín by 

mal tvoriť prílohu k nariadeniu a mal by byť aktualizovaný prostredníctvom delegovaných 

aktov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Vykonávacie právomoci súvisiace s 

vymedzením „nových potravín“, 
konzultačným postupom určovania statusu 

novej potraviny, inými aktualizáciami 

únijného zoznamu, vypracúvaním a 

predkladaním finálnej podoby žiadostí 

alebo notifikácií ohľadom zaradenia 

potravín na únijný zoznam, mechanizmami 

kontroly platnosti žiadostí alebo notifikácií, 

dôverným zaobchádzaním a prechodnými 
ustanoveniami by sa mali uskutočňovať v 

súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122. 

(28) Vykonávacie právomoci súvisiace s 

konzultačným postupom určovania statusu 

novej potraviny, vypracúvaním a 

predkladaním finálnej podoby žiadostí 

alebo notifikácií ohľadom zaradenia 

potravín na únijný zoznam, mechanizmami 

kontroly platnosti žiadostí alebo notifikácií 

a ustanoveniami o dôvernom 

zaobchádzaní by sa mali uskutočňovať v 

súlade s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na základe 

ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na základe 

ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 
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Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh je zhodný so zmenami vykonanými v článkoch týkajúcich sa používania 

vykonávacích alebo delegovaných právomocí. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (28 a) S cieľom doplniť alebo zmeniť 

určitý nezásadný prvok tohto nariadenia 

by sa mala na Komisiu delegovať 

právomoc prijímať akty v súlade s 

článkom 290 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, pokiaľ ide o vymedzenie 

„novej potraviny“, povoľovanie novej 

potraviny a tradičnej potraviny z tretích 

krajín, aktualizáciu únijného zoznamu a 

prijímanie prechodných ustanovení. Je 

osobitne dôležité, aby Komisia počas 

prípravných prác uskutočnila príslušné 

konzultácie, a to aj na úrovni expertov. 

Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 

aktov by Komisia mala zabezpečiť 

paralelné, včasné a primerané postúpenie 

príslušných dokumentov Európskemu 

parlamentu a Rade. 

Odôvodnenie 

Pozmeňujúci návrh je zhodný so zmenami vykonanými v článkoch týkajúcich sa používania 

vykonávacích alebo delegovaných právomocí. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 

umiestňovania nových potravín na trh v 

rámci Únie s cieľom zabezpečiť efektívne 

fungovanie vnútorného trhu a poskytnúť 

vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia 

a záujmov spotrebiteľa. 

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 

umiestňovania nových potravín na trh v 

rámci Únie s cieľom poskytnúť vysokú 

úroveň ochrany ľudského zdravia, 

záujmov spotrebiteľa a životného 

prostredia a zároveň zabezpečiť efektívne 

fungovanie vnútorného trhu, 

transparentnosť, podnecovať inovácie v 

rámci agropotravinárskeho priemyslu a v 

náležitých prípadoch ochranu zdravia 

zvierat. 
 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(c) potraviny patriace do rozsahu 

pôsobnosti smernice Rady XXX/XX/EÚ o 

[uvádzaní potravín z klonov zvierat na 

trh]. 

vypúšťa sa 

 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Potraviny získané z klonov zvierat sa 

neuvádzajú na únijnom zozname nových 

potravín. 

 

 



 

RR\1042297SK.doc 109/136 PE537.480v03-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  23 

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 v Únii pred 

15. májom 1997 vo významnej miere 

používaná na ľudskú spotrebu alebo 

umiestnená na trh, a to bez ohľadu na 

dátumy pristúpenia rozličných členských 

štátov k Únii, a ktorá patrí aspoň do jednej 

z týchto kategórií: 

Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je posilniť právnu istotu. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -ia) potraviny a zložky potravín s novou 

alebo zámerne modifikovanou primárnou 

molekulovou štruktúrou; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -ib) potraviny a zložky potravín 

pozostávajúce alebo izolované z 

mikroorganizmov, húb alebo rias; 

Odôvodnenie 

Zámerom je umožniť, aby bolo nariadenie prispôsobené tak, aby zohľadňovalo nové 
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technológie a nové potraviny, ktoré boli uvedené na trh Únie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -ic) potraviny obsahujúce rastliny alebo 

ich časti či vyrobené z rastlín alebo ich 

častí s výnimkou potravín získaných 

tradičnými rozmnožovacími alebo 

chovnými metódami, ktoré majú históriu 

bezpečného používania v rámci trhu Únie, 

pokiaľ tieto metódy nevedú k výrazným 

zmenám zloženia alebo štruktúry potravín 

s dosahom na ich výživovú hodnotu, 

látkovú premenu alebo množstvo 

nežiaducich látok; 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

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, spôsob 

jej látkovej premeny alebo množstvo 

nežiaducich látok, čo sa určuje na základe 

posúdenia rizika; 
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Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

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

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ia) potraviny obsahujúce hmyz alebo jeho 

časti či vyrobené z hmyzu alebo jeho častí; 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

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; or 

– boli vyrobené výrobným postupom, ktorý 

sa v Únii pred 15. májom 1997 

nepoužíval; or 

Odôvodnenie 

Objasnenie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „história bezpečného používania 

potraviny v tretej krajine“ znamená, že 

bezpečnosť predmetnej potraviny je 

potvrdená údajmi o jej zložení a minimálne 

25 ročnými skúsenosťami s jej 

nepretržitým používaním v obvyklej strave 

veľkej časti obyvateľstva tretej krajiny, a 

to pred notifikáciou uvedenou v článku 13; 

c) „história bezpečného používania 

potraviny v tretej krajine“ znamená, že 

bezpečnosť predmetnej potraviny je 

potvrdená údajmi o jej zložení a minimálne 

25-ročnými skúsenosťami s jej 

nepretržitým používaním v obvyklej strave 

značnej časti obyvateľstva tretej krajiny, a 

to pred notifikáciou uvedenou v článku 13; 
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Odôvodnenie 

Slovo „značný“ je tu vhodnejšie. 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno e a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ea) „klony zvierat“ sú zvieratá získané 

prostredníctvom metódy nepohlavnej, 

umelej reprodukcie s cieľom získať 

geneticky identickú alebo takmer 

identickú kópiu jednotlivých zvierat; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Vykonávacia právomoc, pokiaľ ide o 

vymedzenie novej potraviny v článku 2 

ods. 2 písm. a) 

Delegujúca právomoc, pokiaľ ide o 

vymedzenie novej potraviny v článku 2 

ods. 2 písm. a) 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V záujme zabezpečenia jednotného 

vykonávania tohto nariadenia Komisia 

môže rozhodnúť prostredníctvom 

vykonávacích aktov, či konkrétna 

potravina spadá alebo nespadá do 

vymedzenia pojmu novej potraviny v 

zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 2 písm. 

a) tohto nariadenia. 

Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 26a prijímať delegované akty s 

cieľom rozhodnúť, či konkrétna potravina 

spadá alebo nespadá do vymedzenia pojmu 

novej potraviny v zmysle vymedzenia v 

článku 2 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia. 
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Odôvodnenie 

V prípade rozhodnutia tak všeobecnej povahy, ako je vymedzenie novej potraviny, ktoré tiež 

určuje rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, je vhodnejšie používať delegované akty. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 27 ods. 3. 

vypúšťa sa 

 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov musia overiť, či potravina, ktorú 

zamýšľajú umiestniť na trh v rámci Únie, 

patrí do rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia. 

(Netýka sa slovenskej verzie.) 

Odôvodnenie 

Jazyková zmena – netýka sa slovenskej verzie – týka sa francúzskej verzie. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov nie sú istí, či potravina, ktorú 

zamýšľajú umiestniť na trh v Únii, patrí do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 

konzultujú členský štát. V takomto prípade 

2. Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov nie sú istí, či potravina, ktorú 

zamýšľajú umiestniť na trh v Únii, patrí do 

rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 

konzultujú členský štát. V takomto prípade 
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prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov poskytnú členskému štátu na 

požiadanie potrebné informácie, aby mu 

umožnili určiť najmä to, v akom rozsahu 

bola predmetná potravina používaná na 

ľudskú spotrebu v Únii pred 15. májom 

1997. 

prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov poskytnú členskému štátu všetky 

potrebné informácie, aby mu umožnili 

určiť, či potravina patrí do rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia. 

Odôvodnenie 

S cieľom určiť, či ide o novú potravinu, musia prevádzkovatelia potravinárskeho podniku 

sprístupniť všetky relevantné informácie týkajúce sa nového výrobku, ktorý chcú umiestniť na 

trh. 

 

Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2 a. S cieľom určiť, či nová potravina 

patrí do rozsahu pôsobnosti tohto 

nariadenia, môžu členské štáty 

konzultovať Komisiu alebo iné členské 

štáty. 

Odôvodnenie 

V prípade, že má členský štát pochybnosti týkajúce sa zaradenia potraviny do rozsahu 

pôsobnosti tohto nariadenia, majú možnosť konzultovať Komisiu a/alebo členské štáty. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia zriadi a aktualizuje únijný 

zoznam nových potravín povolených na 

umiestňovanie na trhu v rámci Únie v 

súlade s článkami 6, 7 a 8 (ďalej len 

„únijný zoznam“). 

1. Únijný zoznam nových potravín 

povolených na umiestňovanie na trhu v 

rámci Únie v súlade s článkami 6 a 8 (ďalej 

len „únijný zoznam“) je stanovený v 

prílohe. 
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Odôvodnenie 

Úvodný únijný zoznamu povolených nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín by 

mal tvoriť prílohu k nariadeniu a mal by byť aktualizovaný prostredníctvom delegovaných 

aktov. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na trhu v rámci Únie sa môžu 

umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré 

sú povolené a zapísané do únijného 

zoznamu ako také a ktoré sa používajú v 

potravinách alebo na nich za podmienok 

použitia v ňom špecifikovaných. 

2. Na trhu v rámci Únie sa môžu 

umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré 

sú povolené a zapísané do únijného 

zoznamu ako také a ktoré sa používajú v 

súlade s podmienkami použitia a 

požiadavkami na označovanie v ňom 

špecifikovanými. 

Odôvodnenie 

Nové potraviny musia spĺňať požiadavky na označovanie podľa nariadenia (EÚ) č. 

1169/2011. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Komisia zverejní únijný zoznam na 

svojej webovej stránke. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) na základe dostupných vedeckých a) na základe dostupných vedeckých 
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dôkazov nepredstavuje riziko pre ľudské 

zdravie; 

dôkazov a po uplatnení zásady predbežnej 

opatrnosti stanovenej v článku 7 

nariadenia (ES) č. 178/2002 nepredstavuje 

riziko pre ľudské zdravie a prípadne ani 

pre životné prostredie; 

Odôvodnenie 

Prvá časť tohto pozmeňujúceho návrhu prijal Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

vo svojom stanovisku v prvom čítaní k návrhu z roku 2008 (2008/0002 (COD)) a zdá sa, že je 

vhodné zopakovať, že by sa mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) jej použitie nezavádza spotrebiteľa; b) jej použitie nezavádza spotrebiteľa, a už 

vôbec nie do podstatnej miery; 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 7 vypúšťa sa 

 Úvodné zriadenie únijného zoznamu   

Najneskôr ... 23Komisia prostredníctvom 

vykonávacieho aktu zriadi únijný zoznam 

tým, že doň zapíše nové potraviny 

povolené alebo oznámené podľa článkov 4, 

5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 258/97 a 

zahrnie doň všetky existujúce podmienky 

povoľovania. 

 

Uvedený vykonávací akt sa prijme v 

súlade s konzultačným postupom 

uvedeným v článku 27 ods. 2. 

 

__________________  
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23 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 

dátum: 24 mesiacov po nadobudnutí 

účinnosti tohto nariadenia. 

 

Odôvodnenie 

Úvodný únijný zoznamu povolených nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín by 

mal tvoriť prílohu k nariadeniu a mal by byť aktualizovaný prostredníctvom delegovaných 

aktov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) doplnenie, odstránenie alebo zmena 

podmienok, špecifikácií alebo obmedzení 

spojených so zápisom novej potraviny do 

únijného zoznamu. 

c) doplnenie, odstránenie alebo zmena 

špecifikácií, podmienok použitia, 

dodatočných osobitných požiadaviek na 

označovanie alebo požiadaviek na 

monitorovanie po umiestnení na trh 

spojených so zápisom novej potraviny do 

únijného zoznamu. 

Odôvodnenie 

Na únijnom zozname nových potravín by sa malo jasne určiť, aké podmienky boli stanovené, 

keď bolo udelené povolenie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Položka pre novú potravinu v únijnom 

zozname stanovená v odseku 2 obsahuje v 

náležitých prípadoch: 

3. Položka pre novú potravinu v únijnom 

zozname stanovená v odseku 2 obsahuje: 
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Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) špecifikáciu novej potraviny; a) špecifikáciu novej potraviny a 

technologický proces; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno a b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ab) meno/názov a adresa žiadateľa; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podmienky, za ktorých sa nová 

potravina môže používať, aby sa zamedzilo 

najmä možným nepriaznivým účinkom na 

určité skupiny obyvateľstva, prekračovaniu 

maximálnych hodnôt príjmu a rizikám v 

prípade nadmernej konzumácie; 

b) v náležitých prípadoch podmienky, za 

ktorých sa nová potravina môže používať, 

aby sa zamedzilo najmä možným 

nepriaznivým účinkom na určité skupiny 

obyvateľstva, prekračovaniu maximálnych 

hodnôt príjmu a rizikám v prípade 

nadmernej konzumácie; 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) doplňujúce špecifické požiadavky na 

označovanie v záujme informovania 

konečného spotrebiteľa o akýchkoľvek 

špecifických charakteristických znakoch 

alebo vlastnostiach potraviny, napr. o 

zložení potraviny, jej výživovej hodnote 

alebo výživových účinkoch a o účele 

určenia potraviny, čo z nej robí novú 

potravinu, ktorá už nie je rovnocenná 

existujúcej potravine, alebo o vplyve na 

zdravie špecifických skupín obyvateľstva; 

c) v náležitých prípadoch doplňujúce 

špecifické požiadavky na označovanie v 

záujme informovania konečného 

spotrebiteľa o akýchkoľvek špecifických 

charakteristických znakoch alebo 

vlastnostiach potraviny, napr. o zložení 

potraviny, jej výživovej hodnote alebo 

výživových účinkoch a o zamýšľanom 

použití potraviny, čo z nej robí novú 

potravinu, ktorá už nie je rovnocenná 

existujúcej potravine, alebo o vplyve na 

zdravie špecifických skupín obyvateľstva; 

ak nová potravina pozostáva z umelo 

vyrobených nanomateriálov alebo ich 

obsahuje, je to jasne uvedené na zozname 

zložiek a za názvami týchto zložiek 

nasleduje slovo „nano“ v zátvorke; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) požiadavku na monitorovanie po 

umiestnení na trh v súlade s článkom 23. 

d) v náležitých prípadoch požiadavku na 

monitorovanie po umiestnení na trh v 

súlade s článkom 23. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Postup povoľovania umiestňovania novej 

potraviny na trh v rámci Únie a 

aktualizácie únijného zoznamu 

stanoveného v článku 8 sa začína buď na 

podnet Komisie, alebo v nadväznosti na 

Postup povoľovania umiestňovania novej 

potraviny na trh v rámci Únie a 

aktualizácie únijného zoznamu 

stanoveného v článku 8 sa začína buď na 

podnet Komisie, alebo v nadväznosti na 
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žiadosť žiadateľa predloženú Komisii. žiadosť žiadateľa predloženú Komisii. 

Komisia predloží žiadosť členským štátom 

a zverejní ju na svojej webovej stránke. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno -a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -a) meno/názov a adresa žiadateľa; 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaistiť väčšiu transparentnosť. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b a) výrobný proces; 

Odôvodnenie 

Výrobný proces môže zohrať významnú úlohu pri určovaní toho, či ide o novú potravinu. 

Pozri odôvodnenie 7. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) vedecké dôkazy preukazujúce, že nová 

potravina nepredstavuje bezpečnostné 

riziko pre ľudské zdravie; 

c) nezávislé, partnersky preskúmané 

vedecké dôkazy preukazujúce, že nová 

potravina nepredstavuje bezpečnostné 

riziko pre ľudské zdravie, zdravie zvierat 
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alebo pre životné prostredie; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak je pravdepodobné, že aktualizácia 

bude mať účinok na ľudské zdravie, 

Komisia môže požiadať úrad EFSA o 

vyjadrenie stanoviska. 

2. Komisia predloží úradu EFSA platnú 

žiadosť a požiada úrad EFSA o vyjadrenie 

stanoviska. 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

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. Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 26a prijímať delegované akty 

týkajúce sa povoľovania 

na umiestňovanie novej potraviny na trh v 

Únii a aktualizácie únijného zoznamu 

stanoveného v prílohe. 

Odôvodnenie 

Úvodný únijný zoznamu povolených nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín by 

mal tvoriť prílohu k nariadeniu a mal by byť aktualizovaný prostredníctvom delegovaných 

aktov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 4 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V uplatniteľnom prípade zohľadní názory 

členských štátov, stanovisko úradu EFSA a 

Zohľadní názory členských štátov, 

stanovisko úradu EFSA a akékoľvek iné 
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akékoľvek iné legitímne faktory súvisiace 

so zvažovanou aktualizáciou. 

legitímne faktory súvisiace so zvažovanou 

aktualizáciou. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak Komisia žiada úrad EFSA o 

stanovisko, predloží úradu platnú žiadosť. 
EFSA prijme stanovisko do deviatich 

mesiacov od dátumu prijatia platnej 

žiadosti. 

EFSA prijme stanovisko do deviatich 

mesiacov od dátumu prijatia platnej 

žiadosti. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pri posudzovaní bezpečnosti nových 

potravín EFSA v náležitých prípadoch 

zvažuje: 

Pri posudzovaní bezpečnosti nových 

potravín EFSA v náležitých prípadoch 

a v súlade so zásadou predbežnej 

opatrnosti zvažuje: 

 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) či zloženie novej potraviny a podmienky 

jej používania nepredstavujú bezpečnostné 

riziko pre zdravie ľudí v Únii. 

b) či zloženie potraviny a podmienky jej 

používania nepredstavujú bezpečnostné 

riziko pre zdravie ľudí v Únii, prípadne 

pre životné prostredie. 
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Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 b a) či nová potravina, ktorá má nahradiť 

inú potravinu, nemá odlišné vlastnosti a 

nebude v dôsledku toho pre spotrebiteľa 

menej výživná. 

Odôvodnenie 

Pri posudzovaní bezpečnosti nových potravín musí úrad EFSA zabezpečiť, že nová potravina, 

ktorá nahrádza inú podobnú potravinu, nemá v porovnaní s touto potravinou odlišné 

vlastnosti, v dôsledku čoho môže byť pre spotrebiteľa menej výživná. 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

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: 

S cieľom aktualizovať únijný zoznam 

uvedený v článku 5 je Komisia do 

deviatich mesiacov od dátumu 

uverejnenia stanoviska úradu EFSA 

uvedeného v článku 10 splnomocnená v 

súlade s článkom 26a prijať delegovaný 

akt, zohľadňujúc: 

Odôvodnenie 

Úvodný únijný zoznamu povolených nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín by 

mal tvoriť prílohu k nariadeniu a mal by byť aktualizovaný prostredníctvom delegovaných 

aktov. 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) stanovisko úradu EFSA; vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Odkaz na úrad EFSA v písmene c) by mal byť vypustený, keďže sa už taký odkaz nachádza v 

úvodnej časti odseku. 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

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. 

vypúšťa sa 

 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak Komisia nepožadovala stanovisko 

od úradu EFSA v súlade s článkom 9 ods. 

2, deväťmesačné obdobie stanovené v 

odseku 1 sa začína odo dňa, keď Komisia 

prijala platnú žiadosť v súlade s článkom 

9 ods. 1. 

vypúšťa sa 

 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 2 – písmeno -a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -a) meno/názov a adresa žiadateľa; 
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Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaistiť väčšiu transparentnosť. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Postup pre tradičné potraviny z tretích 

krajín 

Postup oznamovania pre tradičné 

potraviny z tretích krajín 

Odôvodnenie 

Malo by byť spresnené, že nasledujúce odseky odkazujú na postup oznamovania pre tradičné 

potraviny z tretích krajín. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Komisia bezodkladne pošle platnú 

notifikáciu stanovenú v článku 13 

členským štátom a úradu EFSA. 

1. Komisia bezodkladne pošle platnú 

notifikáciu stanovenú v článku 13 

členským štátom a úradu EFSA a zverejní 

ju na svojej webovej stránke. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) či je história bezpečného používania 

potraviny v tretej krajine podložená 

spoľahlivými údajmi predloženými 

žiadateľom v súlade s článkami 13 a 15; 

a) či je história bezpečného používania 

potraviny v tretej krajine, posudzovaná na 

základe vedeckých usmernení a kritérií, 
podložená spoľahlivými údajmi 

predloženými žiadateľom v súlade s 
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článkami 13 a 15; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) či zloženie potraviny a podmienky jej 

používania nepredstavujú bezpečnostné 

riziko pre zdravie ľudí v Únii. 

b) či zloženie potraviny a podmienky jej 

používania nepredstavujú bezpečnostné 

riziko pre zdravie ľudí v Únii, prípadne 

pre životné prostredie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) či nová potravina, ktorá má nahradiť 

inú potravinu, nemá odlišné vlastnosti, 

ktoré z hľadiska výživy nie sú pre 

spotrebiteľa prospešné; 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je zaistiť väčšiu bezpečnosť. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

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 

S cieľom povoliť umiestňovanie tradičnej 

potraviny z tretej krajiny na trhu v rámci 

Únie a aktualizovať únijný zoznam je 

Komisia do troch mesiacov od dátumu 

uverejnenia stanoviska úradu EFSA 
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potraviny z tretej krajiny na trhu v rámci 

Únie a aktualizuje únijný zoznam, 

zohľadňujúc: 

splnomocnená v súlade s článkom 26a 

prijať delegované akty, zohľadňujúc: 

Odôvodnenie 

Úvodný únijný zoznamu povolených nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín by 

mal tvoriť prílohu k nariadeniu a mal by byť aktualizovaný prostredníctvom delegovaných 

aktov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  73 

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. 

vypúšťa sa 

 

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 

Článok 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Na účely odstránenia tradičnej potraviny z 

tretej krajiny z únijného zoznamu alebo 

doplnenia, odstránenia alebo zmeny 

podmienok, špecifikácií alebo obmedzení 

spojených so zápisom tradičnej potraviny z 

tretej krajiny do únijného zoznamu sa 

uplatňujú články 9 až 12. 

Články 9 až 12 sa uplatňujú na účely 

odstránenia tradičnej potraviny z tretej 

krajiny z únijného zoznamu alebo 

doplnenia, odstránenia alebo zmeny 

špecifikácií, podmienok použitia, 

dodatočných osobitných požiadaviek na 

označovanie alebo požiadaviek na 

monitorovanie po umiestnení na trh 
spojených so zápisom tradičnej potraviny z 

tretej krajiny do únijného zoznamu. 

Odôvodnenie 

Pozri článok 8 ods. 2) Objasnenie. 
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Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ak doplňujúce informácie uvedené v 

odseku 1 nie sú k dispozícii v rámci 

predĺženého obdobia uvedeného v danom 

odseku, Komisia koná na základe 

informácií, ktoré jej už boli poskytnuté. 

2. Ak doplňujúce informácie uvedené v 

odseku 1 nie sú predložené v rámci nového 

ustanoveného obdobia, Komisia nevydá 

povolenie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Komisia, členské štáty a EFSA prijmú 

potrebné opatrenia na zabezpečenie 

náležite dôverného charakteru informácií, 

ktoré im boli doručené podľa tohto 

nariadenia v súlade s odsekom 4, s 

výnimkou informácií, ktoré je potrebné 

zverejniť v záujme ochrany ľudského 

zdravia. 

5. Komisia, členské štáty a EFSA prijmú 

potrebné opatrenia na zabezpečenie 

náležite dôverného charakteru informácií, 

ktoré im boli doručené podľa tohto 

nariadenia v súlade s odsekom 4, s 

výnimkou informácií, ktoré je potrebné 

zverejniť v záujme ochrany ľudského 

zdravia, životného prostredia a zdravia 

zvierat. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov bezodkladne informujú Komisiu 

o: 

vypúšťa sa 

a) akýchkoľvek nových vedeckých alebo 

technických informáciách, ktoré by mohli 
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ovplyvniť hodnotenie bezpečnosti pri 

používaní nových potravín; 

b) akomkoľvek zákaze alebo obmedzení 

uloženom ktoroukoľvek treťou krajinou, 

kde je nová potravina umiestnená na trhu. 

 

Odôvodnenie 

Tento odsek bol nesprávne zahrnutý do článku o uložení požiadavky monitorovania po 

umiestnení na trh, keďže ide o samostatnú požiadavku všeobecnej povahy, ktorá je nezávislá 

od rozhodnutia o povinnom monitorovaní po umiestnení na trh. V záujme jasnosti znenia by 

mal preto tvoriť v tomto nariadení samostatný článok. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 

Článok 23 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 23 a 

 Požiadavky týkajúce sa nových informácií 

 Prevádzkovatelia potravinárskych 

podnikov bezodkladne informujú Komisiu 

o: 

 a) akýchkoľvek nových vedeckých alebo 

technických informáciách, ktoré by mohli 

ovplyvniť hodnotenie bezpečnosti pri 

používaní nových potravín; 

 b) akomkoľvek zákaze alebo obmedzení 

uloženom ktoroukoľvek treťou krajinou, 

kde je nová potravina umiestnená na trhu. 

Odôvodnenie 

Tento odsek bol nesprávne zahrnutý do článku o uložení požiadavky monitorovania po 

umiestnení na trh, keďže ide o samostatnú požiadavku všeobecnej povahy, ktorá je nezávislá 

od rozhodnutia o povinnom monitorovaní po umiestnení na trh. V záujme jasnosti znenia by 

mal preto tvoriť v tomto nariadení samostatný článok. 
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Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh nariadenia 

Kapitola 6 – názov 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Sankcie a postup výboru Sankcie a všeobecné ustanovenia 

 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

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 sa Komisii udeľuje za 

podmienok stanovených v tomto článku. 

 2. Delegovanie právomoci uvedené 

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

ods. 1, článku 17 ods. 1 a článku 29 ods. 3 

sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich 

rokov od ...*. Komisia vypracuje správu 

týkajúcu sa delegovania právomoci 

najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 

tohto sedemročného 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 3, článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 

1, článku 17 ods. 1 a článku 29 ods. 3 

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 
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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 3, 

článku 9 ods. 3, článku 11 ods. 1, článku 

17 ods. 1 a článku 29 ods. 3 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. 

 __________________ 

 * Ú. v.: vložte, prosím, dátum 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje 

sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 

vypúšťa sa 

 

 

Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 2 – pododsek 2 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa má stanovisko výboru získať 

písomným postupom, uvedený postup sa 

ukončí bez výsledku, keď tak v lehote 

určenej na doručenie stanoviska rozhodne 

predseda výboru alebo o to požiada 

jednoduchá väčšina členov výboru. 

vypúšťa sa 

 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 

Článok 27 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa má stanovisko výboru získať 

písomným postupom, uvedený postup sa 

ukončí bez výsledku, keď tak v lehote 

určenej na doručenie stanoviska rozhodne 

predseda výboru alebo o to požiada 

jednoduchá väčšina členov výboru. 

Ak sa má stanovisko výboru získať 

písomným postupom, uvedený postup sa 

ukončí bez výsledku, keď tak v lehote 

šiestich mesiacov rozhodne predseda 

výboru alebo o to požiada jednoduchá 

väčšina členov výboru. 

Odôvodnenie 

Objasnenie. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Článok 27 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 27b 

 Preskúmanie 

 Do ... * a vzhľadom na získané skúsenosti 

predloží Komisia Európskemu parlamentu 

a Rade správu o vykonávaní tohto 

nariadenia spolu, tam kde je to vhodné, s 

akýmikoľvek legislatívnymi návrhmi. 
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 __________________ 

 * Ú. v.: vložte, prosím, dátum – 5 rokov 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia. 

Odôvodnenie 

Po piatich rokoch od nadobudnutia jeho účinnosti by Komisia mala vypracovať správu pre 

Európsky parlament a Radu o vykonávaní nového nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh nariadenia 

Článok 29 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia môže prostredníctvom 

vykonávacích aktov prijať prechodné 

opatrenia na uplatňovanie odsekov 1 a 2. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 27 ods. 3. 

3. Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 26a prijímať delegované akty s 

cieľom prijať prechodné opatrenia na 

uplatňovanie odsekov 1 a 2. 

Odôvodnenie 

S cieľom prijať prechodné ustanovenia by mali byť namiesto vykonávacích aktov používané 

delegované akty. 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh nariadenia 

Príloha (nová) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Príloha  

 Únijný zoznam schválených nových 

potravín a tradičných potravín z tretích 

krajín 

Odôvodnenie 

Úvodný únijný zoznamu povolených nových potravín a tradičných potravín z tretích krajín by 

mal tvoriť prílohu k nariadeniu a mal by byť aktualizovaný prostredníctvom delegovaných 
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