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Pozměňovací návrh 13
Niels Busk

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Stávající definice nových potravin by 
se měla vyjasnit a aktualizovat tak, že se 
stávající kategorie nahradí odkazem k 
obecné definici potravin v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 
stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin.

(5) Stávající definice nových potravin by 
se měla vyjasnit, při čemž by mělo být 
podáno vysvětlení kritérií pro novost, a 
aktualizovat tak, že se stávající kategorie 
nahradí odkazem k obecné definici 
potravin v nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 
28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin.

Or. en

Odůvodnění

In order to make the legislation clear, there should be some explanation of the criteria for 
novelty of a food in the text itself or in the recitals. 

Pozměňovací návrh 14
Niels Busk

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mělo by být také jasně uvedeno, že 
potraviny je třeba považovat za nové, je-li 
při jejich výrobě uplatněna technologie, 
která nebyla dříve použita. Toto nařízení 
by se mělo vztahovat zejména na nově 
vznikající technologie v oblasti chovu a 
procesu výroby potravin, které mají na 
potraviny dopad a tudíž mohou mít vliv na 
bezpečnost potravin. Nové potraviny by 
tudíž měly zahrnovat i potraviny získané z 

(6) Do oblasti působnosti tohoto nařízení 
by měly spadat veškeré potraviny, které se 
ve významné míře v rámci Společenství 
nepoužívaly k lidské spotřebě před 15. 
květnem 1997. Mezi kritéria pro novost v 
souvislosti s potravinami by mělo patřit 
použití nových druhů organismů, jako 
jsou rostliny, živočichové, 
mikroorganismy, houby nebo řasy. Za 
nové potraviny by mělo být považováno i 
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rostlin a zvířat, při jejichž pěstování či 
chovu bylo použito netradičních 
pěstitelských či chovných metod, a z 
potravin modifikovaných novými 
výrobními procesy, jako je 
nanotechnologie a nanověda, které mohou 
mít na potraviny vliv. Potraviny získané 
z nových odrůd rostlin nebo z nových 
plemen zvířat vytvořených tradičními 
pěstitelskými nebo chovnými metodami by 
neměly být považovány za nové potraviny.

použití nových částí existujících 
organismů a látek s novou molekulární 
strukturou. Existující potravina by měla 
být považována za novou, jestliže byla 
upravena způsobem, který mění její 
chemické složení, molekulární strukturu, 
velikost jejích částic nebo jiné prvky tak, 
že to pravděpodobně bude mít vliv na 
bezpečnost potravin. Mělo by být také 
jasně uvedeno, že potraviny je třeba 
považovat za nové, je-li při jejich výrobě 
uplatněna technologie, která nebyla dříve 
použita. Toto nařízení by se mělo 
vztahovat zejména na nově vznikající 
technologie v oblasti chovu a procesu 
výroby potravin, které mají na potraviny 
dopad a tudíž mohou mít vliv na 
bezpečnost potravin. Nové potraviny by 
tudíž měly zahrnovat i potraviny získané z 
rostlin a zvířat, při jejichž pěstování či 
chovu bylo použito netradičních 
pěstitelských či chovných metod, a z 
potravin modifikovaných novými 
výrobními procesy, jako je 
nanotechnologie a nanověda, které mohou 
mít na bezpečnost potravin vliv. Potraviny 
získané z nových odrůd rostlin nebo z 
nových plemen zvířat vytvořených 
tradičními pěstitelskými nebo chovnými 
metodami by neměly být považovány za 
nové potraviny.

Or. en

Odůvodnění

In order to make the legislation clear, there should be some explanation of the criteria for 
novelty of a food preferably in the text itself or in the recitals. The proposed text aims at 
describing the way the novel food legislation is working at present. The word “safety” is 
missing in the second last sentence.
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Pozměňovací návrh 15
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Evropská skupina pro etiku ve vědě a 
nových technologiích (EGE) ve svém 
stanovisku č. 23 o etických aspektech 
klonování zvířat za účelem výroby 
potravin ze dne 16. ledna 2008 uvedla, že 
„s ohledem na současnou míru utrpení a 
zdravotních problémů náhradních matek 
a živočišných klonů pochybuje EGE o 
tom, zda je klonování zvířat za účelem 
výroby potravin eticky odůvodněné“. EGE 
navíc uvedla, že „nenachází přesvědčivé 
argumenty, které by výrobu potravin z 
klonů a jejich potomstva ospravedlnily“. 
Vzhledem k závěrům, ke kterým dospěla 
EGE, a vzhledem k ustanovením směrnice 
Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o 
ochraně zvířat chovaných pro 
hospodářské účely1 by potraviny vyráběné 
z klonovaných zvířat nebo jejich 
potomstva neměly být uváděny na trh 
Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

A wide range of scientific research and the Opinion of the European Group on Ethics show 
that cloning leads to serious health and welfare problems for both the cloned animals and 
their surrogate mothers. Cloned foetuses are often larger than normal; this leads to difficult 
births and to many deliveries being by caesarean section. Many clones die during pregnancy 
or in the early weeks of life from immune deficiencies, cardiovascular failure, respiratory 
problems and kidney abnormalities. Additionally, it is important cloned animals and their 
offspring are included in this Regulation to ensure proper control.
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Pozměňovací návrh 16
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Potraviny vyráběné z klonovaných 
zvířat a jejich potomstva by však měly být 
z oblasti působnosti tohoto nařízení 
vyloučeny. Mělo by se na ně vztahovat 
zvláštní nařízení, které se přijme 
postupem spolurozhodování, a neměly by 
spadat pod společné povolovací řízení 
nařízení (ES) č. ... [společný postup]. Před 
vstupem tohoto nařízení v platnost 
předloží Komise návrh příslušného 
právního předpisu. Do doby, než vstoupí v 
platnost nařízení o klonovaných zvířatech, 
by na uvádění potravin vyráběných z 
klonovaných zvířat a jejich potomstva na 
trh mělo platit moratorium. 

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Klonování zvířat je neslučitelné s 
body 20 a 21 přílohy směrnice Rady 
98/58/ES. Bod 20 zakazuje způsoby 
přirozeného nebo umělého chovu, které 
způsobují nebo mohou způsobit utrpení 
nebo poškození dotčeným zvířatům. Bod 
21 zakazuje chov zvířat za hospodářskými 
účely, pokud není možné na základě jejich 
genotypu nebo fenotypu rozumně 
předpokládat, že mohou být chována bez 
škodlivých účinků na jejich zdraví nebo 
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dobré životní podmínky. 
1 Úř. věst L 221, 8.8.1998, s. 23.

Or. en

Odůvodnění

The animal health and welfare problems caused by cloning mean that this process is 
incompatible with certain provisions of Council Directive 98/58/EC.  

Pozměňovací návrh 18
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Dosud není téměř nic známo o tom, 
jaký dopad na zdraví mají potraviny, které 
obsahují nanočástice vyráběné pomocí 
nanotechnologických postupů. V souladu 
se zásadou předběžné opatrnosti by proto 
používání nanočástic při výrobě potravin 
mělo být pozastaveno, dokud nebudou k 
dispozici vědecké poznatky o účincích 
jejich používání. 

Or. de

Pozměňovací návrh 19
Niels Busk

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V případě potřeby by měla být přijata 
prováděcí opatření stanovující kritéria, 
která usnadní posouzení, zda se potraviny 
před 15. květnem 1997 v rámci 
Společenství ve významné míře používaly 

(7) Měla by být přijata prováděcí opatření 
stanovující další kritéria, která usnadní 
posouzení, zda se potraviny před 15. 
květnem 1997 v rámci Společenství ve 
významné míře používaly k lidské 
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k lidské spotřebě. Pokud se potraviny před 
uvedeným datem používaly výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka podle 
definice směrnice 2002/46/ES, lze je po 
uvedeném datu uvést na trh ke stejnému 
použití, aniž by se považovaly za novou 
potravinu. Uvedené používání jako 
doplněk stravy nebo jako jeho složka by se 
nicméně nemělo zohledňovat v případě 
posouzení, zda se potraviny před 15. 
květnem 1997 v rámci Společenství ve 
významné míře používaly k lidské 
spotřebě. Jiné způsoby používání 
příslušných potravin, např. jiné než jako 
doplněk stravy, musejí být proto povoleny 
v souladu s tímto nařízením.

spotřebě. Pokud se potraviny před 
uvedeným datem používaly výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka podle 
definice směrnice 2002/46/ES, lze je po 
uvedeném datu uvést na trh ke stejnému 
použití, aniž by se považovaly za novou 
potravinu. Uvedené používání jako 
doplněk stravy nebo jako jeho složka by se 
nicméně nemělo zohledňovat v případě 
posouzení, zda se potraviny před 15. 
květnem 1997 v rámci Společenství ve 
významné míře používaly k lidské 
spotřebě. Jiné způsoby používání 
příslušných potravin, např. jiné než jako 
doplněk stravy, musejí být proto povoleny 
v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

It is necessary that implementing measures are adopted in order to further describe the 
criteria for novelty. The word further should be added as some explanation is already given 
with the amendments to recital 6.

Pozměňovací návrh 20
Niels Busk

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Ustanovení směrnice 2001/83/ES 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků1 by se 
měla použít pro produkty, které 
s přihlédnutím ke všem jejich 
charakteristikám splňují definici 
„léčivého přípravku“ a definici produktu, 
na který se vztahují jiné právní předpisy 
Společenství. V souladu s právními 
předpisy Společenství mohou v této 
souvislosti členské státy, pokud podle 
směrnice 2001/83/ES stanoví, že látka je 
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léčivým přípravkem, omezit uvádění 
takového produktu na trh.
1 Úř. věst L 311, 28.11.2001, s. 67.

Or. en

Odůvodnění

As many borderline issues arise when dealing with novel foods, it is important to stress this 
general principle in the recital. This provides more clarity for industry and consumers about 
the functioning of the market in relation to borderline products (medicine/food).

Pozměňovací návrh 21
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Potraviny živočišného původu, k 
jejichž výrobě byla použita zvířata krmená 
geneticky modifikovanými produkty, 
nejsou dosud označovány. Aby byla 
zajištěna transparentnost pro spotřebitele 
a aby se zabránilo narušení hospodářské 
soutěže na trhu s krmivy a živočišnými 
produkty, mělo by být označování těchto 
produktů upraveno tímto nařízením.  

Or. de

Odůvodnění

Die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 wird bisher so interpretiert, dass Lebensmittel 
tierischen Ursprungs, zu deren Herstellung die Tiere mit gentechnisch veränderten Produkten 
gefüttert wurden, vom Geltungsbereich der Kennzeichnungsbestimmungen ausgenommen 
werden. Die europäischen Erzeuger werden durch diese Kennzeichnungslücke 
Wettbewerbsverzerrungen ausgesetzt, da die Verwendung von gentechnisch veränderten 
Futtermitteln, insbesondere bei Importen aus Drittländern, am Endprodukt nicht erkennbar 
ist.
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Pozměňovací návrh 22
Jan Mulder

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Za zvláštních okolností by za účelem 
podpory výzkumu a vývoje, a tím i inovací 
v rámci zemědělsko-potravinářského 
průmyslu neměly být nové vědecky 
podložené údaje a údaje, na které se 
vztahuje vlastnické právo, poskytnuté na 
podporu žádosti o zařazení nové potraviny 
na seznam nových potravin Společenství
po určité omezené období použity ve 
prospěch jiného žadatele bez souhlasu 
prvního žadatele. Ochrana vědeckých 
údajů poskytovaných jedním žadatelem by 
ostatním žadatelům neměla bránit ve snaze 
o zařazení produktu na seznam nových 
potravin Společenství na základě jejich 
vlastních vědeckých údajů.

(20) Za zvláštních okolností by za účelem 
podpory výzkumu a vývoje, a tím i inovací 
v rámci zemědělsko-potravinářského 
průmyslu neměly být nové vědecky 
podložené údaje a údaje, na které se 
vztahuje vlastnické právo, poskytnuté na 
podporu žádosti o zařazení nové potraviny 
na seznam nových potravin Společenství 
po určité omezené období použity ve 
prospěch jiného žadatele bez souhlasu 
prvního žadatele. Ochrana vědeckých 
údajů poskytovaných jedním žadatelem by 
ostatním žadatelům neměla bránit ve snaze 
o zařazení produktu na seznam nových 
potravin Společenství na základě jejich 
vlastních vědeckých údajů. Kromě toho 
nesmí ochrana vědeckých údajů bránit 
transparentnosti a přístupu k informacím 
týkajícím se údajů využívaných při 
hodnocení bezpečnosti nových potravin. 
Měla by však být dodržována práva 
duševního vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

In line with Amendment 5 of the draft opinion, but aims to guarantee the protection of 
producers´ intellectual property rights.
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Pozměňovací návrh 23
Niels Busk

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Nové potraviny podléhající obecným 
požadavkům na označování stanoveným 
směrnicí 2000/13/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se označování potravin, 
jejich obchodní úpravy a související 
reklamy. V určitých případech může být 
nezbytné poskytnout dodatečné informace 
pro označení výrobku, zejména pokud jde 
o popis potravin, jejich původ či podmínky 
používání. Zařazení nové potraviny na 
seznam nových potravin Společenství 
může proto ukládat zvláštní podmínky 
používání nebo požadavky týkající se 
označování.

(21) Nové potraviny podléhající obecným 
požadavkům na označování stanoveným 
směrnicí 2000/13/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se označování potravin, 
jejich obchodní úpravy a související 
reklamy. V určitých případech může být 
nezbytné poskytnout dodatečné informace 
pro označení výrobku, zejména pokud jde 
o popis potravin, jejich původ či podmínky 
používání, které mohou zahrnovat 
informace vztahující se k etickým 
otázkám. Zařazení nové potraviny na 
seznam nových potravin Společenství 
může proto ukládat zvláštní podmínky 
používání nebo požadavky týkající se 
označování.

Or. en

Odůvodnění

The criteria for additional labelling should also include ethical considerations such as 
cloning. Thus, it should be possible to require labelling of foods produced from cloned 
animals.

Pozměňovací návrh 24
Jan Mulder

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Zavedení evropské značky jakosti 
umožní spotřebitelům rozeznat produkty 
vyrobené podle přísných norem EU 



PE409.412v01-00 12/24 AM\730935CS.doc

CS

týkajících se životního prostředí, dobrých 
životních podmínek zvířat a bezpečnosti 
potravin a vedle tohoto nařízení se stane 
další nezbytnou součástí obecné politiky 
EU spočívající v informování občanů o 
charakteristice produktů a podmínkách, 
za nichž byly vyrobeny. 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Případně je možné konzultovat 
Evropskou skupinu pro etiku ve vědě a 
nových technologiích zřízenou 
rozhodnutím Komise ze dne 16. prosince 
1997 ve věci poradenství ohledně etických 
otázek souvisejících s uváděním nových 
potravin na trh.

(24) V případě etických otázek by se mělo
konzultovat s Evropskou skupinou pro 
etiku ve vědě a nových technologiích 
zřízenou rozhodnutím Komise ze dne 16. 
prosince 1997, která poskytne poradenství 
ohledně etických otázek souvisejících s 
využíváním nových technologií a 
uváděním nových potravin na trh.

Or. de

Odůvodnění

Eine Anhörung der Europäischen Ethikgruppe bei jedem Antrag auf Zulassung eines 
neuartigen Lebensmittels, wie vom Berichterstatter vorgeschlagen, erscheint nicht 
gerechtfertigt. Bei etwaiger Betroffenheit ethischer Fragestellungen ist dies jedoch angezeigt. 
Insofern ist die vom Berichterstatter vorgeschlagene Änderung ggf. zu restriktiv und würde 
dem Ziel der Verordnung, das Zulassungsverfahren grundsätzlich zu verbessern und zu 
beschleunigen, entgegen stehen.
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Pozměňovací návrh 26
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž je dotčen odstavec 2, toto 
nařízení je platné pro potravinářské 
přídatné látky, potravinářské enzymy, 
vitamíny, minerály a látky určené k 
aromatizaci a určité zdroje látek určených 
k aromatizaci, u nichž je použit výrobní 
postup, který se před 15. květnem 1997 
běžně nepoužíval, a u nichž tento postup 
způsobuje významné změny ve složení 
nebo struktuře, což ovlivňuje jejich 
výživovou hodnotu, metabolismus nebo 
obsah nežádoucích látek. 

Or. de

Odůvodnění

Ein Lebensmittelbestandteil oder -zusatzstoff, der mittels einer zuvor nicht genutzten 
Produktionstechnologie, zum Beispiel Nanotechnologie und Nanowissenschaft, hergestellt 
wurde, sollte der der Verordnung über neuartige Lebensmittel unterliegen. Diese Stoffe 
können völlig neue Eigenschaften aufweisen. Daher ist aus Gründen des vorbeugenden 
Verbraucherschutzes eine eigenständige Bewertung  erforderlich, die unabhängig von der 
bisher üblichen Verwendung oder Zulassung des Stoffes erfolgt. 

Pozměňovací návrh 27
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž je dotčen odst. 2 písm. b, toto 
nařízení stanovuje pravidla pro 
označování potravin, které byly vyrobeny 
ze zvířat krmených geneticky 
modifikovanými krmivy.   
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Or. de

Odůvodnění

Erwägung 16 der Verordnung 1829/2003 wird so interpretiert, dass Lebensmittel, die aus mit 
GVO gefütterten Tieren hergestellt wurden, nicht unter den Geltungsbereich der Verordnung 
fallen. Da die Kennzeichnungsvorschriften nicht im Rahmen der Verordnung 1829/2003 
geregelt werden, sollten sie im Rahmen dieser Verordnung festgelegt werden.

Pozměňovací návrh 28
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li to nezbytné, lze postupem podle čl. 
14 odst. 2 určit, zda typ potraviny spadá do 
oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli.

3. Je-li to nezbytné, lze postupem podle čl. 
14 odst. 3 určit, zda typ potraviny spadá do 
oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli.

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Niels Busk

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a)„novými potravinami“ se rozumí: a) „novými potravinami“ se rozumí 
potraviny, které se před 15. květnem 1997 
v rámci Společenství ve významné míře 
nepoužívaly k lidské spotřebě včetně

i) potraviny, které se před 15. květnem 
1997 v rámci Společenství ve významné 
míře nepoužívaly k lidské spotřebě;

i) potravin rostlinného nebo živočišného 
původu získaných z rostlin nebo zvířat, na 
nichž byly použity netradiční pěstitelské 
nebo chovatelské techniky, kterých se 
nepoužívalo před 15. květnem 1997; a

To, že se potraviny používají výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka, by 
nemělo postačovat k prokázání, že se před 

ii) potravin, u nichž se použil výrobní 
postup, který se nepoužíval před 
15. květnem 1997, pokud tento postup 
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15. květnem 1997 v rámci Společenství 
používaly ve významné míře k lidské 
spotřebě. Pokud se ale potraviny před 
uvedeným datem používaly výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka, lze je po 
uvedeném datu uvést na trh ke stejnému 
použití, aniž by se považovaly za nové 
potraviny. Další kritéria pro posouzení, 
zda se potraviny před 15. květnem 1997 ve 
významné míře v rámci Společenství 
používaly k lidské spotřebě, určená ke 
změně jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení mj. jejím doplněním 
mohou být přijata regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 14 odst. 3.

způsobuje významné změny ve složení 
nebo struktuře potravin, což ovlivňuje 
jejich výživovou hodnotu, metabolismus 
nebo obsah nežádoucích látek.

ii) potraviny rostlinného nebo živočišného 
původu získané z rostlin nebo zvířat, na 
nichž byly použity netradiční pěstitelské 
nebo chovatelské techniky, kterých se 
nepoužívalo před 15. květnem 1997; a

To, že se potravina používá výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka, 
nepostačuje k prokázání, že se před 15. 
květnem 1997 v rámci Společenství 
používala ve významné míře k lidské 
spotřebě. Pokud se ale potravina před 
uvedeným datem používala výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka, lze ji po 
uvedeném datu uvést na trh ke stejnému 
použití, aniž by se považovala za novou 
potravinu. Další kritéria pro posouzení, 
zda se potraviny před 15. květnem 1997 ve 
významné míře v rámci Společenství 
používaly k lidské spotřebě, určená ke 
změně jiných než podstatných prvků 
tohoto nařízení mj. jeho doplněním se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 14 odst. 3 před 
datem použití tohoto nařízení.

(iii) potraviny, u nichž se použil výrobní 
postup, který se nepoužíval před 
15. květnem 1997, pokud tento postup 
způsobuje významné změny ve složení 
nebo struktuře potravin, což ovlivňuje 
jejich výživovou hodnotu, metabolismus 
nebo obsah nežádoucích látek.

Or. en
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Odůvodnění

The overall definition of a novel food is given in Article 3.2 a(i). The following two categories 
(ii) and (iii) are sub-groups under this overall definition. On the other hand, subparagraph 2 
in point a (i) relates to all categories mentioned in Article 3, paragraph 2, point a. The 
implementing measures should be adopted before the application of the Regulation.

Pozměňovací návrh 30
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) potraviny rostlinného nebo živočišného 
původu získané z rostlin nebo zvířat, na 
nichž byly použity netradiční pěstitelské 
nebo chovatelské techniky, kterých se 
nepoužívalo před 15. květnem 1997; a

ii) potraviny rostlinného nebo živočišného 
původu získané z rostlin nebo zvířat, na 
nichž byly použity netradiční pěstitelské 
nebo chovatelské techniky s výjimkou 
klonování, kterých se komerčně 
nevyužívalo před 15. květnem 1997; a

Or. de

Pozměňovací návrh 31
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „tradičními potravinami ze třetí země“ 
se rozumí nové potraviny, které se 
v minulosti používaly ve třetí zemi, což 
znamená, že dotyčné potraviny byly a 
nadále jsou součástí běžné výživy po 
alespoň jednu generaci ve velké části 
obyvatelstva země;

b) „tradičními potravinami ze třetí země“ 
se rozumí nové potraviny, které se 
v minulosti používaly ve třetí zemi, což 
znamená, že dotyčné potraviny byly a 
nadále jsou součástí běžné výživy po dobu
alespoň 25 let u velké části obyvatelstva 
země;

Or. de



AM\730935CS.doc 17/24 PE409.412v01-00

CS

Odůvodnění

Nachvollziehbar ist das Anliegen, deutlich präzisere Vorgaben für traditionelle Lebensmittel 
aus Drittstaaten vorzusehen. Der vom Berichterstatter vorgeschlagene Zeitraum von 50 
Jahren erscheint allerdings zu lang, zumal in anderen Regelungen aus dem Bereich 
Lebensmittel bei dem Begriff traditionell eine Generation von einem Zeitraum von 25 Jahren 
ausgegangen wird (siehe Artikel 2 (Abs. 1 Buchstabe b Verordnung (EG) Nr. 509/2006 des 
Rates vom 20. März 2006 über die garantiert traditionellen Spezialitäten bei 
Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln).

Pozměňovací návrh 32
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) formulací „vyrobeno ze zvířat 
krmených geneticky modifikovanými 
krmivy“ se rozumí, že při krmení zvířat, z 
nichž dotčená potravina pochází, byla 
použita krmiva, která obsahují geneticky 
modifikované organismy. 

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Niels Busk

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) má se za to, že byla vyrobena za eticky 
přijatelných podmínek.

Or. en

Odůvodnění

It should be possible to take into account ethical aspects when considering authorisation of a 
novel food. Without mentioning ethical aspects as a criterion in Article 6, it is not clear 
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whether ethical aspects can legally be used in relation to authorisation of a novel food. 

Pozměňovací návrh 34
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Potraviny z klonovaných zvířat

6a. Potraviny vyráběné z klonovaných 
zvířat nebo jejich potomstva nesmějí být 
uváděny na trh Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

As cloning leads to serious health and welfare problems for cloned animals and their 
surrogate mothers, animals should not be cloned either to be used for breeding or the supply 
of meat or dairy products.

Pozměňovací návrh 35
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případech uvedených v čl. 2 odst. 2 
písm. a) se společný postup provede 
nezávisle na stávajícím používání nebo 
povolení látky, k jejíž výrobě byl použit 
běžný výrobní postup. 

Or. de
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Odůvodnění

Ein Lebensmittelbestandteil oder -zusatzstoff, der mittels einer zuvor nicht genutzten 
Produktionstechnologie, zum Beispiel Nanotechnologie und Nanowissenschaft, hergestellt 
wurde, sollte der der Verordnung über neuartige Lebensmittel unterliegen. Diese Stoffe 
können völlig neue Eigenschaften aufweisen. Daher ist aus Gründen des vorbeugenden 
Verbraucherschutzes eine eigenständige Bewertung  erforderlich, die unabhängig von der 
bisher üblichen Verwendung oder Zulassung des Stoffes erfolgt.

Pozměňovací návrh 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od třetího odstavce článku 7 
nařízení (ES) č. [společný postup] se 
o aktualizaci seznamu Společenství o 
novou potravinu kromě tradičních potravin 
ze třetí země rozhodne v souladu s 
postupem uvedeném v čl. 14 odst. 2 v 
případech, kdy nové vědecky podložené 
údaje a údaje, na něž se vztahují vlastnická 
práva, podléhají ochraně podle článku 12.

Odchylně od třetího odstavce článku 7 
nařízení (ES) č. [společný postup] se 
o aktualizaci seznamu Společenství o 
novou potravinu kromě tradičních potravin 
ze třetí země rozhodne v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení v případech, 
kdy nové vědecky podložené údaje a údaje, 
na něž se vztahují vlastnická práva, 
podléhají ochraně podle článku 12.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Niels Busk

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Tradiční potraviny ze třetí země

1. Provozovatelé potravinářských 
podniků, kteří hodlají uvést na trh 
Společenství tradiční potraviny ze třetí 
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země, oznámí svůj záměr Komisi a uvedou 
název této potraviny, její složení a zemi 
původu.
K oznámení se připojí dokumentace 
prokazující historii bezpečného používání 
potraviny ve třetí zemi.
2. Komise předá oznámení včetně 
dokumentace prokazující historii 
bezpečného používání potraviny uvedené 
v odstavci 1 neprodleně členským státům 
a úřadu. 
3. Členské státy a úřad mohou Komisi do 
čtyř měsíců od data, kdy bylo oznámení 
uvedené v odstavci 2 předáno Komisi, 
uvědomit o tom, že mají odůvodněné, 
vědecky podložené námitky k bezpečnosti 
týkající se uvedení dotyčných tradičních 
potravin na trh. 
V uvedeném případě není potravina 
uvedena na trh Společenství a použijí se 
články 5 až 7. Oznámení uvedené v 
odstavci 1 se považuje za žádost uvedenou 
v čl. 3 odst. 1 nařízení XX/XXX [společný 
postup].
Komise o tom podle odstavce 1 uvědomí 
dotyčného provozovatele potravinářského 
podniku do pěti měsíců od data oznámení.
4. V případě, že nebyly vzneseny žádné 
odůvodněné a vědecky podložené námitky 
týkající se bezpečnosti a příslušnému 
provozovateli potravinářského podniku 
nebyly v této věci v souladu s odstavcem 3 
sděleny žádné informace, příslušné 
tradiční potraviny lze podle odstavce 1 
uvést na trh Společenství po pěti měsících 
od data oznámení.
5. Komise podle odstavce 4 zveřejní 
seznam tradičních potravin ze třetích 
zemí, které lze uvést na trh Společenství, 
na internetových stránkách Společenství, 
které jsou k tomu určeny. 
6. Podrobná pravidla pro provádění 
tohoto článku, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, 
mimo jiné jeho doplněním, se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 14 odst. 3.
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Or. en

Odůvodnění

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment.

Pozměňovací návrh 38
Elisabeth Jeggle

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Podrobná pravidla pro provádění tohoto 
článku, jejichž účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, mimo jiné 
jeho doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 14 
odst. 3.

6. Podrobná pravidla pro provádění tohoto 
článku, jejichž účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, mimo jiné 
jeho doplněním, se přijímají nejpozději do 
6 měsíců od zveřejnění nařízení 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 14 odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Um einen umfassenden Verbraucherschutz zu gewährleisten, müssen die 
Durchführungsvorschriften für das vereinfachte Zulassungsverfahren für herkömmliche 
(traditionelle) Lebensmittel aus Drittländern schnellstmöglich nach Inkrafttreten der 
Verordnung festgelegt werden.
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Pozměňovací návrh 39
Niels Busk

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Stanovisko Evropské skupiny pro etiku ve 

vědě a nových technologiích
Ve věci etických otázek vztahujících se 
k vědě a novým technologiím a majících 
zásadní etický význam může Komise ze 
svého podnětu či na žádost členského 
státu případně konzultovat s Evropskou 
skupinou pro etiku ve vědě a nových 
technologiích, aby získala její stanovisko 
k etickým otázkám.
Komise toto stanovisko zpřístupní 
veřejnosti a zveřejní jej na vyhrazeném 
místě na svých internetových stránkách.

Or. en

Odůvodnění

In justified cases (such as the use of nanotechnologies or cloning techniques)) it is 
appropriate that ethical issues should have to be referred to the European Group on Ethics in 
Science and New Technologies for consultation. This consultation process can be launched by 
the Commission itself or by the Member State. In the interest of transparency and involvement 
of experts as well as the general public the opinion must be published on the Internet.

Pozměňovací návrh 40
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

KAPITOLA IIa
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ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO 
OZNAČOVÁNÍ

Článek 11a

Označování potravin živočišného původu, 
které byly vyrobeny pomocí geneticky 

modifikovaných organismů

Jestliže byl výrobek vyroben ze zvířat, 
která byla krmena geneticky 
modifikovanými krmivy, uvede se na 
obalu a vedle dané složky v seznamu 
složek stanoveném článkem 6 směrnice 
2000/13/ES formulace „vyrobeno ze zvířat 
krmených geneticky modifikovanými 
krmivy“; u nebalených výrobků se tato 
formulace uvede na místě s vystaveným 
výrobkem nebo ve spojení s tímto místem.  

Or. de

Odůvodnění

Erwägung 16 der Verordnung 1829/2003 wird so interpretiert, dass Lebensmittel, die aus mit 
GVO gefütterten Tieren hergestellt wurden, nicht unter den Geltungsbereich der Verordnung 
fallen. Da die Kennzeichnungsvorschriften nicht im Rahmen der Verordnung 1829/2003 
geregelt werden, sollten sie im Rahmen dieser Verordnung festgelegt werden.

Pozměňovací návrh 41
Janusz Wojciechowski

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 19 a (nový)
Směrnice 98/58/ES
Příloha  bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a

Změna směrnice Rady 98/58/ES
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V příloze směrnice Rady 98/58/ES se bod 
20 mění takto:

20. Nesmí se používat způsoby 
přirozeného nebo umělého chovu, 
které způsobují nebo mohou 
způsobit utrpení nebo poškození 
dotčeným zvířatům.
Toto ustanovení nebrání použití 
některých způsobů, které mohou vést k 
minimálnímu nebo chvilkovému utrpení 
nebo poškození nebo které mohou 
vyžadovat zákroky, jež nemohou 
způsobit trvalé poškození, pokud jsou 
tyto způsoby povoleny vnitrostátními 
předpisy. Zvířata nesmějí být klonována 
za účelem chovu nebo výroby potravin.

Or. en

Odůvodnění

As cloning leads to serious health and welfare problems for cloned animals and their 
surrogate mothers, animals should not be cloned either to be used for breeding or the supply 
of meat or dairy products.
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