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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise mění nařízení (ES) č. 258/97 o nových potravinách ve snaze zjednodušit a 
centralizovat postup povolování nových potravin a jejich uvádění na trh.

Komise má v úmyslu lépe stanovit pole působnosti tohoto nařízení a vyloučit kategorie 
potravin, pro které již existují zvláštní právní předpisy. Z nařízení tedy budou vyloučeny 
geneticky modifikované organismy, potravní přísady, aromata, extrakční roztoky, enzymy, 
vitamíny a minerály.

Veškeré žádosti o povolení budou muset být předloženy Komisi a poté svěřeny Evropskému 
úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který by měl provést hodnocení bezpečnosti.

Nové potraviny nebudou smět představovat rizika pro zdraví, uvádět spotřebitele v omyl a v 
případě, že nahrazují jiné potraviny, nesmějí mít horší nutriční vlastnosti.

Na základě stanoviska EFSA Komise prostřednictvím postupu ve výboru rozhodne o zapsání 
nového produktu do registru nových potravin a o nutnosti jejich případného doplňkového 
označování.

Pokud jde o tradiční potraviny pocházející ze třetích zemí, hodlá Komise zjednodušit jejich 
povolování a hodnotit základní bezpečnost na základě zkušeností s jejich bezpečným 
používáním v zemi původu.

Zpravodaj souhlasí s nutností zjednodušit postup udělování povolení, tím spíše, že EFSA je 
vhodným orgánem příslušným k vědeckému hodnocení míry bezpečnosti potravin.

Přestože je EFSA schopná poskytnout veškeré vědecké záruky ohledně bezpečnosti potravin, 
je třeba ocenit, že Evropskému parlamentu zůstává právo veta, jež umožňuje, že si 
demokraticky zvolení zastupitelé uchovávají své legitimní kontrolní pravomoci v 
nejsložitějších a nejspornějších případech (regulativní postup s kontrolou).

I když zpravodaj souhlasí s tím, že je nezbytné vyloučit geneticky modifikované organismy 
(již upravované nařízením č. 1829/2003) z oblasti působnosti tohoto nařízení, považuje 
nicméně za zásadní vyloučit z něho také potraviny vyrobené z klonovaných organismů a z 
jejich potomstva, abychom se vyhnuli tomu, že v budoucnosti bude třeba v rámci komitologie 
činit tak eticky citlivé volby; zpravodaj tedy žádá Komisi, aby předložila konkrétní návrh, 
který bude počítat s postupem spolurozhodování, aby se mohl Evropský parlament podílet na 
přijímání rozhodnutí o tomto natolik kontroversním tématu.

Zpravodaj mimo jiné požaduje, aby bylo vyžadováno stanovisko evropské skupiny pro etiku 
ve vědě a nových technologiích pokaždé, když se rýsuje etický problém v souvislosti s 
používáním nových technologií výroby potravin a uváděním nových potravin na trh.

Pokud jde o tradiční potraviny pocházející ze třetích zemí, je důležité přesně stanovit 
dostatečně dlouhé období, aby bylo plně zaručeno bezpečné používání produktu, a proto 
zpravodaj navrhuje období 50 let namísto příliš obecného výrazu „jedné generace“. 

Zpravodaj konečně zastává názor, že absolutní prioritou všech kroků postupu povolování 
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nových potravin musí být bezpečnost potravin a zdraví spotřebitelů, jež musí mít přednost 
před obchodními zájmy a ochranou duševního vlastnictví, zejména pokud jde o vědecké 
údaje, jež mají prokázat bezpečnost produktu. 

S plným respektováním zásady předběžné opatrnosti musí totiž Evropská unie poskytovat 
svými občanům veškeré záruky ohledně zdraví a ohledně kvality a transparentnosti jejich 
potravin.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Při provádění politik Společenství by 
měla být zajištěna vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví.

(2) Při provádění politik Společenství by 
měla být zajištěna vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví, jež by měla mít přednost 
před fungováním vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Při povolování nových potravin by měla být za prioritní považována ochrana lidského zdraví.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Standardy stanovené v právních 
předpisech EU se musí vztahovat na 
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veškeré potraviny uváděné na trh 
Společenství, včetně potravin dovážených 
ze třetích zemí. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba znovu zdůraznit, že se standardy Společenství vztahují i na dovážené potraviny. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Toto nařízení se však nevztahuje na 
potraviny vyráběné z klonovaných zvířat a 
jejich potomstva. Mělo by se na ně 
vztahovat zvláštní nařízení založené na 
postupu spolurozhodování namísto 
„společného postupu“. Před vstupem 
tohoto nařízení v platnost předloží Komise 
návrh příslušného právního předpisu. 

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda povolit či nepovolit potraviny z klonovaných zvířat a jejich potomstva 
vyžaduje hluboké zvážení všech kritérií ohledně bezpečnosti potravin i etických kritérií a 
možných dopadů na pohodu zvířat. Nemělo by tedy být ponecháno na postupu komitologie, 
ale mělo by se na ně vztahovat legislativní rozhodnutí  přijaté postupem spolurozhodování. 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nové potraviny by měly být 
uváděny na trh Společenství pouze 
tehdy, jsou-li bezpečné a neuvádějí-li 
spotřebitele v omyl. Kromě toho by se 
neměly odlišovat od potravin, které mají 
nahrazovat, natolik, že by jejich 
spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska 
výživy nevhodná. 

(14) Nové potraviny by měly být uváděny 
na trh Společenství pouze tehdy, jsou-li 
bezpečné a neuvádějí-li spotřebitele v 
omyl. Základní pravidla pro hodnocení 
bezpečnosti by měla být založena na 
zásadě předběžné opatrnosti stanovené 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 
potravin1. Kromě toho by se neměly 
odlišovat od potravin, které mají 
nahrazovat, natolik, že by jejich spotřeba 
byla pro spotřebitele z hlediska výživy 
nevhodná.
_______________________

Úř. věst. L 1, 1. 2. 2002, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
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 

(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 
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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. 

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.

Or. en

Odůvodnění

V probíhajících jednáních v rámci druhého čtení mezi EP a Radou o „společném postupu“ 
jsou předmětem rozporů pravidla o ochraně údajů. Ochrana údajů by neměla ohrožovat 
přístup k informacím, které se používají pro hodnocení bezpečnosti v rámci postupu 
povolování.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
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) Je konzultována Evropská skupina 
pro etiku ve vědě a nových technologiích 
zřízená rozhodnutím Komise ze dne 16. 
prosince 1997 ve věci poradenství ohledně 
etických otázek souvisejících s využíváním 
nových technologií a uváděním nových 
potravin na trh. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 2 - odst. 2 - písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) potraviny vyráběné z klonovaných 
zvířat a jejich potomstva. Před datem 
vstupu tohoto nařízení v platnost, které je 
stanoveno v článku 20, předloží Komise 
návrh samostatného právního předpisu. 

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o uvádění potravin vyrobených z klonovaných zvířat nebo jejich potomstva na trh 
by nemělo být ponecháno na postupu komitologie, ale mělo by být přijato v samostatném 
nařízení Evropského parlamentu a Rady založeném na postupu spolurozhodování. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 2 - písm. a  podbod 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, jiné než 
klonování zvířat, kterých se nepoužívalo 
před 15. květnem 1997; a 

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o uvádění potravin vyrobených z klonovaných zvířat nebo jejich potomstva na trh 
by nemělo být ponecháno na postupu komitologie.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
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 
alespoň 50 let ve velké části obyvatelstva 
země;

Or. en

Odůvodnění

Definice potravin „tradičně“ používaných ve třetí zemi by měla být přesnější.  
Zatímco pro povolování takových produktů se s cílem snížit zátěž třetích zemí hledá 
jednodušší způsob, měl by být časový rámec pro definování tradičního používání co 
nejpřesnější. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 - odst. 2 - písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „historií bezpečného používání 
potraviny“ se rozumí bezpečnost 
dotyčných potravin potvrzují údaje o jejich 
složení a zkušenosti s jejich dřívějším 
i současným používáním k běžné výživě 
velkou částí obyvatelstva dané země.

c) „historií bezpečného používání 
potraviny“ se rozumí bezpečnost 
dotyčných potravin potvrzují údaje o jejich 
složení a nejméně padesátileté zkušenosti 
s jejich dřívějším i současným používáním 
k běžné výživě velkou částí obyvatelstva 
dané země.

Or. en



PE405.878v01-00 10/10 PA\721107CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 6 - písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů nepředstavuje při podmínkách 
běžné spotřeby žádné zdravotní riziko pro 
spotřebitele;

a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů a s uplatněním zásady předběžné 
opatrnosti stanovené v článku 7 nařízení 
(ES) č. 178/2002 nepředstavuje při 
podmínkách běžné spotřeby žádné 
zdravotní riziko pro spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Stanovisko Evropské skupiny pro etiku ve 

vědě a nových technologiích

Považuje-li to za vhodné, vydává 
Evropská skupina pro etiku ve vědě a 
nových technologiích zřízená 
rozhodnutím Komise ze dne 16. prosince 
1997 stanovisko k etickým otázkám 
týkajícím se používání nových technologií 
a uvádění nových potravin na trh předtím, 
než je nová potravina zařazena na seznam 
Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích by měla vydat stanovisko, pokud 
se v souvislosti s povolením nové potraviny vynořují etické otázky. V případě pochyb by 
skupina měla mít možnost sama rozhodnout, zda považuje za vhodné takové stanovisko vydat. 
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