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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V lednu 2008 navrhla Komise změnu právních předpisů EU týkajících se nových potravin 
(2008/0002 (COD)). Legislativní postup byl však v dohodovací fázi zablokován, a to zejména 
z důvodu rozporů ohledně zařazení potravin z klonovaných zvířat do oblasti působnosti nařízení. 
V prosinci 2013 přijala Komise změněný balíček opatření o klonování zvířat a nových 
potravinách.

Navrhované nařízení o nových potravinách se již na potraviny z klonovaných zvířat nevztahuje, 
neboť tyto potraviny jsou předmětem úpravy jiného návrhu, jenž je součástí uvedeného balíčku. 
Navrhovatelka vítá, že potraviny z klonovaných zvířat byly z oblasti působnosti tohoto nařízení 
vyňaty a zařazeny do zvláštního návrhu, jak již dříve požadoval Výbor pro zemědělství a rozvoj 
venkova. Tento návrh se rovněž nevztahuje ani na geneticky modifikované potraviny, jež spadají 
do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1829/20031.

Cílem návrhu o nových potravinách je změnit stávající právních předpisy o nových potravinách 
(nařízení (ES) č. 258/972 a nařízení (ES) č. 1852/20013), aby mohly být aktualizovány stávající 
postupy povolování a zohledněn dosavadní vývoj práva Unie. Záměrem Komise je vytvořit 
prostřednictvím navrhovaného nařízení centralizovaný postup povolování, jenž by měl zvýšit 
jistotu na straně žadatelů usilujících o povolení nových potravin a zjednodušit a zrychlit 
povolovací postup. Navrhovatelka souhlasí s potřebou zjednodušit stávající postup povolování, 
avšak i nadále zdůrazňuje, že prioritou by ve všech fázích postupu povolování nových potravin 
mělo být zajištění bezpečnosti potravin a zdraví spotřebitelů. V souladu se zásadou předběžné 
opatrnosti by Unie kromě toho měla svým občanům poskytnout celou škálu záruk, pokud jde o 
bezpečnost potravin uváděných na trh v Unii. 

V zájmu odstranění veškerých překážek obchodu, jež jsou způsobeny stávajícím zdlouhavým 
postupem povolování, zavádí návrh nařízení rovněž u tradičních potravin ze třetích zemí 
zjednodušené povolovací řízení. Lze-li prokázat historii bezpečného používání potraviny v třetí 
zemi a nevysloví-li členské státy či úřad EFSA námitky ohledně její bezpečnosti, bude možné 
uvedení takové potraviny na trh EU povolit. Navrhovatelka se domnívá, že v případě potravin z 
třetích zemí by se rovněž mělo vyžadovat, aby splňovaly standardy rovnocenné s těmi, jež se 
vyžadují pro potraviny z EU. 

Podle názoru navrhovatelky by v případě problémů s vymezením uplatnění oblasti působnosti 
tohoto nařízení na určité potraviny, které by nastaly po posouzení veškerých nezbytných 
informací, jež poskytl provozovatel potravinářského podniku, měly mít členské státy rovněž 
možnost, aby tuto věc konzultovaly s Komisí a dalšími členskými státy.

                                               
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky 

modifikovaných potravinách a krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách 

a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).
3 Nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro 

zveřejňování některých informací a pro ochranu informací poskytovaných podle nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Úř. věst. L 253, 21.9.2001, s. 17).
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Při posuzování bezpečnosti nové potraviny, jež má nahradit potravinu obdobnou, musí úřad 
EFSA zároveň zajistit, aby tato nová potravina nebyla v porovnání s původní potravinou pro 
spotřebitele z hlediska výživové hodnoty méně prospěšná.

Komise navrhuje, aby se počáteční seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny pro 
uvádění na trh, a tradiční potraviny z třetích zemí zřídil prostřednictvím prováděcího aktu. Tento 
seznam nových potravin je nicméně podstatným prvkem, který by měl být začleněn do 
základního aktu (v příloze). Kromě toho by se měla umožnit aktualizace seznamu nových 
potravin, aniž by bylo nutné uplatňovat tak zdlouhavý postup jako v případě základního právního 
aktu, tj. mělo by se využít aktů v přenesené pravomoci. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Při provádění politik Unie v oblasti 
potravin by měla být zajištěna vysoká 
úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů 
spotřebitelů a také účinné fungování 
vnitřního trhu, přičemž by měla být 
zaručena také transparentnost.

(2) Při provádění politik Unie v oblasti 
potravin by měla být zajištěna vysoká 
úroveň ochrany lidského zdraví, zájmů 
spotřebitelů a životního prostředí a také 
účinné fungování vnitřního trhu, přičemž 
by měla být zaručena také transparentnost
a ochrana zdraví zvířat.  Kromě toho by se 
měly uplatnit zásady předběžné opatrnosti, 
jak jsou stanoveny v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 1a.

__________________
1a 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 (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Normy stanovené v právních 
předpisech Unie by se měly vztahovat na 
veškeré potraviny uváděné na trh v Unii, 
včetně potravin dovážených ze třetích 
zemí.

Odůvodnění

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova přijal tento pozměňovací návrh ve svém stanovisku 
v prvním čtení k návrhu z roku 2008 (2008/0002 (COD)) a zdá se, že je vhodné opět uvést, že 
by se normy Unie měly vztahovat i na dovážené potraviny.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Stávající kategorie nových potravin 
stanovené v článku 1 nařízení (ES) 
č. 258/97 by měly být vyjasněny a 
aktualizovány tak, že se nahradí odkazem 
na obecnou definici potraviny stanovenou 
v článku 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

(5) Stávající kategorie nových potravin 
stanovené v článku 1 nařízení (ES) 
č. 258/97 by měly být vyjasněny a 
aktualizovány.

__________________
15 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 (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).



PE537.498v03-00 6/42 AD\1039139CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Potraviny a složky potravin, které 
spadají do následujících kategorií, by 
měly být považovány za nové potraviny, 
jak je definuje toto nařízení. potraviny a 
složky potravin s novou nebo záměrně 
modifikovanou primární molekulární 
strukturou; potraviny a složky potravin, 
které sestávají z mikroorganismů, hub, řas 
či jiných materiálů biologického či 
minerálního původu, nebo jsou z nich 
izolovány; potraviny, které obsahují 
rostliny nebo jejich části, sestávají z nich 
nebo jsou z nich vyrobeny, s výjimkou 
těch rostlin, které byly získány tradičními 
rozmnožovacími či šlechtitelskými postupy 
a mají na trhu Unie historii bezpečného 
používání jako potraviny, a tam, kde tyto 
postupy nevedou k významným změnám 
ve složení nebo struktuře potraviny 
majícím vliv na její výživovou hodnotu, 
metabolizaci nebo množství nežádoucích 
látek; potraviny, které obsahují hmyz, 
nebo jejich části, sestávají z něj nebo jsou 
z něj vyrobeny;

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Za účelem zajištění návaznosti na 
pravidla stanovená v nařízení (ES) 
č. 258/97 by se měla jako kritérium 
pro určování novosti potravin zachovat 
skutečnost, že se tyto potraviny v Unii ve 
významné míře nepoužívaly k lidské 
spotřebě před vstupem uvedeného nařízení 
v platnost, tj. 15. květnem 1997. Za 

(6) Za účelem zajištění návaznosti na 
pravidla stanovená v nařízení (ES) 
č. 258/97 by se měla jako kritérium 
pro určování novosti potravin zachovat 
skutečnost, že se tyto potraviny v Unii ve 
významné míře nepoužívaly k lidské 
spotřebě nebo nebyly uvedeny na trh před 
vstupem uvedeného nařízení v platnost, tj. 
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používání v Unii by se mělo považovat 
rovněž používání v členských státech bez 
ohledu na den přistoupení jednotlivých 
členských států k Unii.

15. květnem 1997. Za používání v Unii by 
se mělo považovat rovněž používání 
v členských státech bez ohledu na den 
přistoupení jednotlivých členských států 
k Unii.

Odůvodnění

Důsledek změn navržených v čl. 2 odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Nové technologie používané při 
postupech produkce potravin mohou mít 
dopad na potraviny, a tedy i na jejich 
bezpečnost. Proto by se mělo také vyjasnit, 
že potravina by se měla považovat za 
novou potravinu, pokud se na uvedenou 
potravinu uplatní výrobní postup, který se 
v Unii k produkci potravin dříve 
nepoužíval, nebo pokud potravina obsahuje 
umělé nanomateriály podle definice v čl. 2 
odst. 2 písm. t) nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201116

nebo z nich sestává.

(7) Nové technologie používané při 
postupech produkce potravin mohou mít 
dopad na potraviny, a tedy i na jejich 
bezpečnost, a rovněž na životní prostředí.
Proto by se mělo také vyjasnit, že 
potravina by se měla považovat za novou 
potravinu, pokud se na uvedenou potravinu 
uplatní výrobní postup, který se v Unii k 
produkci potravin dříve nepoužíval, nebo 
pokud potravina obsahuje umělé 
nanomateriály podle definice v čl. 2 odst. 2 
písm. t) nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1169/201116 nebo z nich 
sestává.

__________________ __________________
16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 
o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o 
zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 
směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice 
Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 
Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení 
Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 
22.11.2011, s. 18).

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 
o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům, o změně nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o 
zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 
směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice 
Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 
Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení 
Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 
22.11.2011, s. 18).



PE537.498v03-00 8/42 AD\1039139CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Významná změna výrobního postupu u 
látky, která se používá v souladu se 
směrnicí 2002/46/ES, nařízením (ES) 
č. 1925/2006 nebo nařízením (EU) 
č. 609/2013, nebo změna velikosti částic 
této látky, například prostřednictvím 
nanotechnologie, může mít dopad na 
potraviny, a tedy i na jejich bezpečnost.
Uvedená látka by se proto měla považovat 
za novou potravinu podle tohoto nařízení a 
měla by být nejprve znovu přehodnocena v 
souladu s tímto nařízením a poté v souladu 
s příslušnými specifickými právními 
předpisy.

(9) Významná změna výrobního postupu u 
látky, která se používá v souladu se 
směrnicí 2002/46/ES, nařízením (ES) 
č. 1925/2006 nebo nařízením (EU) 
č. 609/2013, nebo změna velikosti částic 
této látky, například prostřednictvím 
nanotechnologie, může mít dopad na 
potraviny, a tedy i na jejich bezpečnost.
Uvedená látka by se proto měla považovat 
za novou potravinu podle tohoto nařízení a 
měla by být nejprve na základě úplného 
posouzení rizik znovu přehodnocena v 
souladu s tímto nařízením a poté v souladu 
s příslušnými specifickými právními 
předpisy.

Odůvodnění

Důsledek změn navržených v čl. 2 odst. 2 písm. a) bodě i).

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 
zemí na trh v Unii by mělo být 
zjednodušeno, pokud byla prokázána 
historie bezpečného používání jako 
potraviny ve třetí zemi. Uvedené potraviny 
by měly být konzumovány ve třetí zemi po 
dobu nejméně 25 let jako součást obvyklé
výživy velké části obyvatelstva dané země.
Historie bezpečného používání jako 
potraviny by neměla zahrnovat 

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 
zemí na trh v Unii by mělo být 
zjednodušeno, pokud byla prokázána 
historie bezpečného používání jako 
potraviny ve třetí zemi. Uvedené potraviny 
by měly být konzumovány ve třetí zemi po 
dobu nejméně 25 let jako součást běžné 
každodenní výživy podstatné části 
obyvatelstva dané země. Posouzení a 
řízení jejich bezpečnosti by mělo zohlednit 
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nepotravinářské používání ani používání, 
které nesouvisí s běžnou výživou.

historii bezpečného používání jako 
potraviny v dané třetí zemi vyjma způsobů 
jejich nepotravinářského používání,
používání, které nesouvisí s běžnou 
výživou, a používání pro lékařské účely.
Dále je třeba zohlednit skutečnost, že 
struktura a vlastnosti potravin 
pocházejících z třetích zemí se mohou lišit 
v závislosti na klimatických podmínkách.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Určení toho, zda je spotřeba některé 
potraviny u obyvatelstva třetí země 
podstatná, by se mělo zakládat na 
informacích předložených provozovateli 
potravinářských podniků a případně 
podložených jinými informacemi, které 
jsou k dispozici v třetí zemi. Nejsou-li 
informace o lidské spotřebě některé 
potraviny dostatečné, měl by být 
pro shromažďování těchto informací 
stanoven jednoduchý a transparentní 
postup za účasti Komise, Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a 
provozovatelů potravinářských podniků. 
Komisi by měly být svěřeny prováděcí 
pravomoci k tomu, aby mohla určit 
procedurální kroky tohoto konzultačního 
postupu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnění pojmu „podstatná“ spotřeba.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Komisi by měly být svěřeny prováděcí 
pravomoci k tomu, aby mohla rozhodnout 
o tom, zda se na určitou potravinu 
vztahuje definice nové potraviny, a zda se 
tedy na ni použijí pravidla pro nové 
potraviny stanovená v tomto nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Určení, zda se potravina v Unii před 
15. květnem 1997 ve významné míře 
používala k lidské spotřebě, by se mělo 
zakládat na informacích předložených 
provozovateli potravinářských podniků 
a případně podložených jinými 
informacemi, které jsou k dispozici 
v členských státech. Provozovatelé 
potravinářských podniků by měli 
konzultovat členské státy v případě, že 
nemají jistotu, jaký status má potravina, 
kterou hodlají uvést na trh. Nejsou-li 
k dispozici žádné informace o lidské 
spotřebě před 15. květnem 1997 nebo 
jsou-li tyto informace nedostatečné, měl 
by být pro shromažďování těchto 
informací stanoven jednoduchý 
a transparentní postup za účasti Komise, 
členských států a provozovatelů 
potravinářských podniků. Komisi by měly 
být svěřeny prováděcí pravomoci k tomu, 
aby mohla určit procedurální kroky 
tohoto konzultačního postupu.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Jazykový pozměňovací návrh – netýká se českého znění – týká se pouze francouzského znění.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Nové potraviny by měly být povoleny 
a používány pouze tehdy, pokud splňují 
kritéria stanovená v tomto nařízení. Nové 
potraviny by měly být bezpečné a jejich 
používání by nemělo spotřebitele uvádět v 
omyl. Pokud je tedy nová potravina určena 
k tomu, aby nahradila jinou potravinu, 
neměla by se od uvedené potraviny lišit 
tak, aby byla pro spotřebitele z hlediska 
výživy méně prospěšná.

(17) Nové potraviny by měly být povoleny 
a používány pouze tehdy, pokud splňují 
kritéria stanovená v tomto nařízení. Nové 
potraviny by měly být bezpečné a
posuzování jejich bezpečnosti by mělo být 
založeno na zásadě předběžné opatrnosti 
stanovené v článku 7 nařízení (ES) 
č. 178/2002. Kromě toho by jejich
používání nemělo spotřebitele uvádět 
v omyl. Spotřebitelé by tedy měli být 
informováni o obsahu nových potravin, 
jejich složkách a technologiích použitých 
při jejich výrobě. Požadavky na 
označování potravin mají tudíž zásadní 
význam, zejména u nových potravin, které 
byly vyrobeny za použití nových chovných 
či zemědělských metod, nových materiálů 
nebo nových výrobních postupů. Podobně 
také platí, že pokud je nová potravina 
určena k tomu, aby nahradila jinou 
potravinu, neměla by se od uvedené 
potraviny lišit tak, aby byla pro spotřebitele 
z hlediska výživy méně prospěšná nebo 
byla méně kvalitní.

Odůvodnění

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova přijal první část tohoto pozměňovacího návrhu ve 
svém stanovisku v prvním čtení k návrhu z roku 2008 (2008/0002 (COD)) a považujeme za 
vhodné na tomto místě opět uvést, že by se měla uplatnit zásada předběžné opatrnosti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Nové potraviny by neměly být 
uváděny na trh ani používány v 

(18) Nové potraviny by neměly být 
uváděny na trh ani používány v 
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potravinách k lidské spotřebě, pokud 
nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 
potraviny, které byly povoleny k uvádění 
na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“).
Proto je vhodné zřídit prostřednictvím 
prováděcího aktu seznam nových potravin 
Unie, a sice tím způsobem, že nové 
potraviny, které již byly povoleny nebo 
oznámeny v souladu s článkem 4, 5 nebo 7 
nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 
seznam Unie, včetně veškerých stávajících 
podmínek povolení. Jelikož uvedené nové 
potraviny již byly hodnoceny z hlediska 
bezpečnosti, jsou vyráběny a uváděny na 
trh v Unii v souladu s právními předpisy a 
nepředstavovaly riziko pro zdraví v 
minulosti, měl by se pro počáteční zřízení 
seznamu Unie použít poradní postup.

potravinách k lidské spotřebě, pokud 
nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 
potraviny, které byly povoleny k uvádění 
na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“).
Proto je vhodné zřídit seznam nových 
potravin Unie, a sice tím způsobem, že 
nové potraviny, které již byly povoleny 
nebo oznámeny v souladu s článkem 4, 5 
nebo 7 nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 
seznam Unie, včetně veškerých stávajících 
podmínek povolení.

Odůvodnění

Počáteční seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny pro uvádění na trh, a tradiční 
potraviny z třetích zemí by měl být uveden v příloze tohoto nařízení a tento seznam by měl být 
aktualizován prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 
tím, že se aktualizuje seznam Unie na 
základě kritérií a postupů stanovených v 
tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 
který bude účinný, časově omezený a 
transparentní. Pokud jde o tradiční 
potraviny ze třetích zemí, které mají 
historii bezpečného používání, je vhodné 
stanovit rychlejší a zjednodušený postup 
aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 
vzneseny odůvodněné námitky týkající se 
bezpečnosti. Jelikož aktualizace seznamu
Unie znamená uplatňování kritérií 
stanovených v tomto nařízení, měly by být 
Komisi svěřeny související prováděcí 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 
tím, že se aktualizuje seznam Unie na 
základě kritérií a postupů stanovených v 
tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 
který bude účinný, časově omezený a 
transparentní. Pokud jde o tradiční 
potraviny ze třetích zemí, které mají 
historii bezpečného používání, je vhodné 
stanovit rychlejší a zjednodušený postup 
aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 
vzneseny odůvodněné námitky týkající se 
bezpečnosti. Uvedený seznam by měl být 
snadno dostupný a zcela transparentní. 
Komise by měla být v souladu s článkem 
290 SFEU zmocněna přijímat akty 
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pravomoci. v přenesené pravomoci, aby aktualizovala 
seznam Unie.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tato opatření mají obecnou působnost a jsou navržena, aby doplnila 
nebo změnila některé jiné než podstatné prvky nařízení, Komise by měla být pověřena 
přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 SFEU za účelem aktualizace 
seznamu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Měla by být také stanovena kritéria 
pro hodnocení bezpečnostních rizik, která 
mohou nové potraviny představovat.
S cílem zajistit harmonizované vědecké 
posouzení nových potravin by toto 
posouzení měl provádět Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“ 
nebo „úřad EFSA“).

(20) Měla by být také jasně vymezena a
stanovena kritéria pro hodnocení 
bezpečnostních rizik, která mohou nové 
potraviny představovat. S cílem zajistit 
harmonizované vědecké posouzení nových 
potravin by toto posouzení měl provádět
EFSA. EFSA, jehož posouzení by mělo 
probíhat transparentním způsobem, by 
měl vytvořit síť, která by zajišťovala 
spojení s členskými státy a Poradním 
výborem pro nové potraviny a postupy 
(ACNFP). Každá nová vlastnost, která by 
mohla mít vliv na zdraví, by měla být 
posuzována individuálně.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Potraviny získané z klonovaných 
zvířat byly předmětem regulace podle 
nařízení (ES) č. 258/1997 a má se jimi 
zabývat budoucí směrnice o uvádění 
potravin ze zvířecích klonů na trh. V této 
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souvislosti by měly být potraviny získané 
z klonovaných zvířat vyjmuty z rozsahu 
působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek provádění tohoto nařízení, 
pokud jde o aktualizaci seznamu Unie 
doplněním tradiční potraviny ze třetí země 
v případě, že nebyly předloženy žádné 
odůvodněné námitky týkající se 
bezpečnosti, by Komisi měly být svěřeny 
prováděcí pravomoci.

vypouští se

Odůvodnění

Počáteční seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny pro uvádění na trh, a tradiční 
potraviny z třetích zemí by měl být uveden v příloze tohoto nařízení a tento seznam by měl být 
aktualizován prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Prováděcí pravomoci týkající se
definice nových potravin, konzultačního 
postupu pro určení statusu nových 
potravin, jiných aktualizací seznamu 
Unie, vypracovávání a předkládání žádostí 
nebo oznámení za účelem zařazení 
potravin na seznam Unie, způsobů kontroly 
platnosti žádostí nebo oznámení,
důvěrného zacházení a přechodných 
ustanovení by měly být vykonávány v 
souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/201122.

(28) Prováděcí pravomoci týkající se 
konzultačního postupu pro určení statusu 
nových potravin, vypracovávání a 
předkládání žádostí nebo oznámení za 
účelem zařazení potravin na seznam Unie, 
způsobů kontroly platnosti žádostí nebo 
oznámení a důvěrného zacházení by měly 
být vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/201122.
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__________________ __________________
22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá ze změn článků o uplatnění prováděcí a přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Za účelem doplnění nebo změny 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení by měla být na Komisi přenesena 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o vymezení 
„nových potravin“, povolování nových 
potravin a tradičních potravin z třetích 
zemí, aktualizaci seznamu Unie a 
přijímání přechodných opatření. Je 
obzvláště důležité, aby Komise v rámci 
přípravné činnosti vedla odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a 
Radě.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá ze změn článků o uplatnění prováděcí a přenesené 
pravomoci.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
uvádění nových potravin na trh v Unii, aby 
se zajistilo účinné fungování vnitřního trhu 
a zároveň vysoká úroveň ochrany lidského
zdraví a zájmů spotřebitelů.

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
uvádění nových potravin na trh v Unii, aby 
se poskytla vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví, zájmů spotřebitelů a 
životního prostředí a zároveň se zajistilo 
účinné fungování vnitřního trhu, 
transparentnost a podpora inovací 
v zemědělsko-potravinářském průmyslu a 
v příslušných případech také ochrana
zdraví zvířat.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) potraviny spadající do oblasti 
působnosti směrnice Rady XXX/XX/EU [o 
uvádění potravin získaných ze zvířecích 
klonů na trh].

vypouští se

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Na seznamu Unie nových potravin 
nejsou uvedeny potraviny získané 
z klonovaných zvířat.
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „novými potravinami“ se rozumí 
veškeré potraviny, které se ve významné 
míře nepoužívaly k lidské spotřebě v Unii 
před 15. květnem 1997, bez ohledu na den 
přistoupení jednotlivých členských států 
k Unii, a patří mezi ně konkrétně:

a) „novými potravinami“ se rozumí 
veškeré potraviny, které se ve významné 
míře nepoužívaly k lidské spotřebě nebo 
nebyly významným způsobem prodávány 
na trhu v Unii před 15. květnem 1997, bez 
ohledu na den přistoupení jednotlivých 
členských států k Unii, a které spadají 
alespoň do jedné z níže uvedených 
kategorií:

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je posílení právní jistoty.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 2 – písm. a – bod -i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ia) potraviny a složky potravin s novou 
nebo záměrně modifikovanou primární 
molekulární strukturou;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod -i b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ib) potraviny a složky potravin, které 
sestávají z mikroorganismů, hub, řas či 
jiných materiálů biologického či 
minerálního původu, nebo jsou z nich 
izolovány;
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Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit, aby se nařízení přizpůsobilo novým 
technologiím a novým potravinám, které vstupují na trh Unie.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod -i c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ic) potraviny, které obsahují rostliny 
nebo jejich části, sestávají z nich nebo 
jsou z nich vyrobeny, s výjimkou těch 
rostlin, které byly získány tradičními 
rozmnožovacími či šlechtitelskými postupy 
a mají na trhu Unie historii bezpečného 
používání jako potraviny, a tam, kde tyto 
postupy nevedou k významným změnám 
ve složení nebo struktuře potraviny 
majícím vliv na její výživovou hodnotu, 
metabolizaci nebo množství nežádoucích 
látek;

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) potraviny, u nichž se používá nový 
výrobní postup, který se v Unii před 
15. květnem 1997 k produkci potravin 
nepoužíval, pokud tento výrobní postup
způsobuje významné změny složení nebo 
struktury potraviny, jež mají vliv na její 
výživovou hodnotu, metabolizaci nebo 
množství nežádoucích látek;

i) potraviny získávané za použití 
výrobního postupu, který se v Unii před 
15. květnem 1997 k produkci potravin 
nepoužíval a který způsobuje významné 
změny složení nebo struktury potraviny, 
jež mají vliv na její výživovou hodnotu, 
metabolizaci nebo množství 
nežádoucích látek, a to podle zjištění 
vyplývajících z úplného posouzení rizik;
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 2. – odst. 2 – písm. a – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) potraviny, které obsahují hmyz, nebo 
jejich části, sestávají z něj nebo jsou z něj 
vyrobeny;

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod iii – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– u nich byl uplatněn výrobní postup
uvedený v bodě i) tohoto odstavce, nebo

– u nich byl uplatněn výrobní postup, který 
v Unii nebyl k výrobě potravin používán 
před 15. květnem 1997; nebo

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „historií bezpečného používání jako 
potraviny ve třetí zemi“ se rozumí 
skutečnost, že bezpečnost dané potraviny 
byla potvrzena údaji o jejím složení 
a zkušenostmi s jejím soustavným 
používáním v obvyklé výživě velké části 
obyvatelstva třetí země po dobu alespoň 25 
let před oznámením podle článku 13;

c) „historií bezpečného používání jako 
potraviny ve třetí zemi“ se rozumí 
skutečnost, že bezpečnost dané potraviny 
byla potvrzena údaji o jejím složení 
a zkušenostmi s jejím soustavným 
používáním v obvyklé výživě podstatné
části obyvatelstva třetí země po dobu 
alespoň 25 let před oznámením podle 
článku 13;
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Odůvodnění

Vhodnější se zdá být výraz „podstatný“.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) „klonovanými zvířaty“ se rozumí 
zvířata, která vznikla metodou 
nepohlavního umělého rozmnožování s 
cílem vytvořit geneticky identickou nebo 
téměř identickou kopii jednotlivého 
zvířete;

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí pravomoci týkající se definice 
nových potravin v čl. 2 odst. 2 písm. a)

Přenesená pravomoc týkající se definice 
nových potravin v čl. 2 odst. 2 písm. a)

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zajistit jednotné provádění tohoto 
nařízení může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů rozhodnout, zda se na 
konkrétní potravinu vztahuje definice 
nových potravin, jak je stanovena v čl. 2 
odst. 2 písm. a).

Komise se v souladu s článkem 26a 
zmocňuje k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci, pokud jde o rozhodování o 
tom, zda se na konkrétní potravinu 
vztahuje definice nových potravin, jak je 
stanovena v čl. 2 odst. 2 písm. a).
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Odůvodnění

U rozhodnutí obecné povahy, kterým je i vymezení nových potravin, jež určuje oblast 
působnosti tohoto nařízení, je vhodnější, aby se využilo pravomoci přenesené.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijmou 
přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 
3.

vypouští se

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé potravinářských podniků 
ověří, zda potravina, kterou hodlají uvést 
na trh v Unii, spadá do oblasti působnosti 
tohoto nařízení či nikoli.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Jazykový pozměňovací návrh – netýká se českého znění – týká se pouze francouzského znění.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě, že si provozovatelé 
potravinářských podniků nejsou jisti, zda 
potravina, kterou hodlají uvést na trh 
v Unii, spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli, konzultují členský stát.
V uvedeném případě poskytnou 

2. V případě, že si provozovatelé 
potravinářských podniků nejsou jisti, zda 
potravina, kterou hodlají uvést na trh 
v Unii, spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení či nikoli, konzultují členský stát.
V uvedeném případě poskytnou 
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provozovatelé potravinářských podniků na 
vyžádání nezbytné informace členskému 
státu, aby mu umožnili určit zejména 
rozsah, v jakém se daná potravina v Unii 
používala k lidské spotřebě před 
15. květnem 1997.

provozovatelé potravinářských podniků
veškeré nezbytné informace členskému 
státu, aby mu umožnili určit, zda se na 
danou potravinu vztahuje oblast 
působnosti tohoto nařízení.

Odůvodnění

Provozovatelé potravinářských podniků musí v případě nového produktu, který chtějí uvést na 
trh, poskytnout veškeré informace, aby se mohlo určit, zda se jedná o novou potravinu.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou vést konzultace 
s Komisí a dalšími členskými státy, aby 
vymezily, zda se na potravinu vztahuje 
oblast působnosti tohoto nařízení.

Odůvodnění

Pokud mají členské státy pochybnosti ohledně zařazení potravin do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, měly by mít možnost konzultovat tuto záležitost s Komisí a/nebo členskými státy.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zřídí a aktualizuje seznam Unie 
pro nové potraviny, které byly povoleny k 
uvádění na trh v Unii v souladu s články 6, 
7 a 8 (dále jen „seznam Unie“).

1. Seznam Unie pro nové potraviny, které 
byly povoleny k uvádění na trh v Unii v 
souladu s články 6 a 8 (dále jen „seznam 
Unie“), je stanoven v příloze.

Odůvodnění

Počáteční seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny pro uvádění na trh, a tradiční 
potraviny z třetích zemí by měl být uveden v příloze tohoto nařízení a tento seznam by měl být 
aktualizován prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pouze nové potraviny povolené a 
zařazené na seznam Unie smějí být jako 
takové uváděny na trh Unie a používány v
potravinách nebo na jejich povrchu za 
podmínek použití v něm uvedených.

2. Pouze nové potraviny povolené a 
zařazené na seznam Unie smějí být jako 
takové uváděny na trh Unie a používány 
v souladu s podmínkami použití a 
požadavky na označování v něm
uvedenými.

Odůvodnění

Na nové potraviny se vztahují požadavky na označování podle nařízení (EU) č. 1169/2011.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 5. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zveřejní seznam Unie na svých 
webových stránkách.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů nepředstavuje žádné bezpečnostní 
riziko pro lidské zdraví;

a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů a po uplatnění zásady předběžné 
opatrnosti stanovené v článku 7 nařízení 
(ES) č. 178/2002 nepředstavuje žádné 
bezpečnostní riziko pro lidské zdraví a 
případně pro životní prostředí;
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Odůvodnění

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova přijal první část tohoto pozměňovacího návrhu ve 
svém stanovisku v prvním čtení k návrhu z roku 2008 (2008/0002 (COD)) a považujeme za 
vhodné na tomto místě opět uvést, že by se měla uplatnit zásada předběžné opatrnosti.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) její použití neuvádí spotřebitele v omyl; b) má správné označení, tak aby její 
použití neuvádělo spotřebitele v omyl;

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se

Počáteční zřízení seznamu Unie 

Prostřednictvím prováděcího aktu zřídí 
Komise do …23 seznam Unie tak, že na něj 
zařadí nové potraviny povolené nebo 
oznámené podle článků 4, 5 nebo 7 
nařízení (ES) č. 258/97, včetně všech 
stávajících podmínek povolení.

Tento prováděcí akt se přijme poradním 
postupem podle čl. 27 odst. 2.

__________________
23 Úřad pro publikace: prosím vložte 
datum: 24 měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Odůvodnění

Počáteční seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny pro uvádění na trh, a tradiční 
potraviny z třetích zemí by měl být uveden v příloze tohoto nařízení a tento seznam by měl být 
aktualizován prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) doplnění, odstranění nebo změna 
podmínek, specifikací nebo omezení
souvisejících se zařazením nové potraviny 
na seznam Unie.

c) doplnění, odstranění nebo změna
specifikací, podmínek používání,
dodatečných zvláštních požadavků na 
označování nebo požadavků monitorování 
po uvedení na trh souvisejících se 
zařazením nové potraviny na seznam Unie.

Odůvodnění

Seznam Unie pro nové potraviny by měl jasně uvádět, jaké podmínky byly stanoveny v době, 
kdy bylo povolení uděleno.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Položka pro novou potravinu v seznamu 
Unie podle odstavce 2 musí podle situace
zahrnovat:

3. Položka pro novou potravinu v seznamu 
Unie podle odstavce 2 musí zahrnovat:

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) specifikaci nové potraviny; a) specifikaci nové potraviny a 
technologického postupu;
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) jméno (název) a adresa žadatele;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 8 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podmínky, za kterých smí být nová 
potravina používána, aby se zamezilo 
zejména možným nežádoucím účinkům u 
konkrétních skupin obyvatelstva, 
překročení maximálních limitů pro příjem 
a riziku v případě nadměrné konzumace;

b) v příslušných případech podmínky, za 
kterých smí být nová potravina používána, 
aby se zamezilo zejména možným 
nežádoucím účinkům u konkrétních skupin 
obyvatelstva, překročení maximálních 
limitů pro příjem a riziku v případě 
nadměrné konzumace;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dodatečné zvláštní požadavky na 
označování sloužící k tomu, aby byl 
konečný spotřebitel informován o 
veškerých specifických vlastnostech nebo 
znacích dané potraviny, jako je její složení, 
výživová hodnota nebo výživové účinky a 
zamýšlené použití potraviny, kvůli nimž 
nová potravina již není rovnocenná 
stávající potravině, nebo o zdravotních 
důsledcích pro konkrétní skupiny 
obyvatelstva;

c) v příslušných případech podmínky,
dodatečné zvláštní požadavky na 
označování sloužící k tomu, aby byl 
konečný spotřebitel informován o 
veškerých specifických vlastnostech nebo 
znacích dané potraviny, jako je její složení, 
výživová hodnota nebo výživové účinky a 
zamýšlené použití potraviny, kvůli nimž 
nová potravina již není rovnocenná 
stávající potravině, nebo o zdravotních 
důsledcích pro konkrétní skupiny 
obyvatelstva; jedná-li se o potravinu 
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sestávající ze složek tvořených umělými 
nanomateriály nebo obsahující takové 
složky, zřetelně se tato skutečnost uvede 
v seznamu složek a jména těchto složek 
začínající slovem „nano“ se připíší do 
závorek;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) požadavek monitorování po uvedení na 
trh v souladu s článkem 23.

d) v příslušných případech požadavek 
monitorování po uvedení na trh v souladu s 
článkem 23.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řízení pro účely povolení uvedení nové 
potraviny na trh v Unii a aktualizace 
seznamu Unie stanovené v článku 8 je 
zahájeno buď z podnětu Komise, nebo na 
základě žádosti předložené Komisi 
žadatelem.

Řízení pro účely povolení uvedení nové 
potraviny na trh v Unii a aktualizace 
seznamu Unie stanovené v článku 8 je 
zahájeno buď z podnětu Komise, nebo na 
základě žádosti předložené Komisi 
žadatelem. Komise předá kopii žádosti 
členským státům a zpřístupní ji veřejnosti 
na svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. -a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) jméno (název) a adresa žadatele;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit větší transparentnost.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) výrobní postup;

Odůvodnění

Při určování toho, zda je daná potravina nová, může být způsob výroby velice důležitý. Viz 
bod odůvodnění 7.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vědecké důkazy prokazující, že nová 
potravina nepředstavuje bezpečnostní 
riziko pro lidské zdraví;

c) nezávislé, recenzované vědecké důkazy 
prokazující, že nová potravina 
nepředstavuje bezpečnostní riziko pro 
lidské zdraví, zdraví zvířat nebo životní 
prostředí;

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může požádat úřad EFSA o 
stanovisko v případě, že aktualizace 
seznamu může mít vliv na lidské zdraví.

2. Platnou žádost předá Komise úřadu 
EFSA a požádá úřad EFSA o stanovisko.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Řízení pro účely povolení uvedení nové 
potraviny na trh v Unii a aktualizace
seznamu Unie stanovené v článku 8 je 
ukončeno přijetím prováděcího aktu v 
souladu s článkem 11.

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 26a, pokud jde o povolení 
uvedení nové potraviny na trh v Unii a
aktualizaci seznamu Unie stanoveného 
v příloze.

Odůvodnění

Počáteční seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny pro uvádění na trh, a tradiční 
potraviny z třetích zemí by měl být uveden v příloze tohoto nařízení a tento seznam by měl být 
aktualizován prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise případně zohlední názory 
členských států, stanovisko úřadu EFSA 
a jakékoli další legitimní faktory důležité 
pro posuzovanou aktualizaci.

Komise zohlední názory členských států, 
stanovisko úřadu EFSA a jakékoli další 
legitimní faktory důležité pro posuzovanou 
aktualizaci.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud si Komise vyžádá stanovisko úřadu
EFSA, předá úřadu EFSA platnou žádost. 
EFSA přijme své stanovisko do devíti 
měsíců ode dne přijetí platné žádosti.

EFSA přijme své stanovisko do devíti 
měsíců ode dne přijetí platné žádosti.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při posuzování bezpečnosti nových 
potravin zváží EFSA podle situace tyto 
skutečnosti:

Při posuzování bezpečnosti nových 
potravin zváží EFSA podle situace a 
v souladu se zásadou předběžné opatrnosti
tyto skutečnosti:

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda složení nové potraviny a podmínky 
jejího použití nepředstavují bezpečnostní 
riziko pro lidské zdraví v Unii.

b) zda složení nové potraviny a podmínky 
jejího použití nepředstavují bezpečnostní 
riziko pro lidské zdraví v Unii a popřípadě 
též pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda nová potravina, která má nahradit 
jinou potravinu, nemá jiné vlastnosti, jež 
by z hlediska spotřebitele snižovaly její 
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výživovou prospěšnost.

Odůvodnění

Při posuzování bezpečnosti nové potraviny se musí úřad EFSA ujistit o tom, že nová 
potravina, jež nahrazuje jinou obdobnou potravinu, nemá oproti potravině nahrazované jiné 
vlastnosti, jež by mohly z hlediska spotřebitele snižovat její výživovou prospěšnost.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do devíti měsíců ode dne zveřejnění 
stanoviska EFSA předloží Komise výboru 
uvedenému v čl. 27 odst. 1 návrh 
prováděcího aktu, kterým se aktualizuje 
seznam Unie, s přihlédnutím k:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akt v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
26a, pokud jde o aktualizaci seznamu 
Unie, na který odkazuje článek 5, a to do
devíti měsíců ode dne zveřejnění 
stanoviska EFSA uvedeného v článku 10, 
s přihlédnutím k:

Odůvodnění

Počáteční seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny pro uvádění na trh, a tradiční 
potraviny z třetích zemí by měl být uveden v příloze tohoto nařízení a tento seznam by měl být 
aktualizován prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) stanovisku EFSA; vypouští se

Odůvodnění

Odkaz na úřad EFSA v písmeni c) by měl být odstraněn, neboť odkaz na tento úřad je již 
součástí úvodní části tohoto odstavce.
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento prováděcí akt se přijme 
přezkumným postupem podle čl. 27 
odst. 3.

vypouští se

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud Komise nepožádá úřad EFSA o 
stanovisko v souladu s čl. 9 odst. 2, začíná 
devítiměsíční lhůta stanovená v odstavci 1 
v den, kdy Komise obdržela platnou žádost 
v souladu s čl. 9 odst. 1.

vypouští se

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) jméno (název) a adresa žadatele;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit větší transparentnost.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 14 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řízení pro tradiční potraviny ze třetích 
zemí

Oznamovací řízení pro tradiční potraviny 
ze třetích zemí

Odůvodnění

Mělo by se upřesnit, že následující odstavce se týkají oznamovacího řízení pro tradiční 
potraviny z třetích zemí.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise neprodleně předá platné 
oznámení stanovené v článku 13 členským 
státům a úřadu EFSA.

1. Komise neprodleně předá platné 
oznámení stanovené v článku 13 členským 
státům a úřadu EFSA a zpřístupní je na 
svých internetových stránkách veřejnosti.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zda je historie bezpečného používání 
jako potraviny ve třetí zemi podložena 
spolehlivými údaji předloženými 
žadatelem v souladu s články 13 a 15;

a) zda je historie bezpečného používání 
jako potraviny ve třetí zemi posuzovaná na 
základě vědeckých pokynů a jasně 
stanovených kritérií podložena 
spolehlivými údaji předloženými 
žadatelem v souladu s články 13 a 15;

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda složení potraviny a podmínky jejího 
použití nepředstavují bezpečnostní riziko 
pro lidské zdraví v Unii.

b) zda složení nové potraviny a podmínky 
jejího použití nepředstavují bezpečnostní 
riziko pro lidské zdraví v Unii a popřípadě 
i pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zda nová potravina, která má nahradit 
jinou potravinu, nemá jiné vlastnosti, jež 
by z hlediska spotřebitele snižovaly její 
výživovou prospěšnost;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o zavedení větší bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do tří měsíců ode dne zveřejnění 
stanoviska EFSA předloží Komise výboru 
uvedenému v čl. 27 odst. 1 návrh 
prováděcího aktu, kterým se povoluje 
uvedení tradiční potraviny ze třetí země na 
trh v Unii a kterým se aktualizuje seznam 
Unie, s přihlédnutím k:

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 26a do tří měsíců ode dne 
zveřejnění stanoviska EFSA, kterými se 
povoluje uvedení tradiční potraviny ze třetí 
země na trh v Unii a kterými se aktualizuje 
seznam Unie, s přihlédnutím k:

Odůvodnění

Počáteční seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny pro uvádění na trh, a tradiční 
potraviny z třetích zemí by měl být uveden v příloze tohoto nařízení a tento seznam by měl být 
aktualizován prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento prováděcí akt se přijme 
přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 
3.

vypouští se

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na odstranění tradiční potraviny ze třetí 
země ze seznamu Unie nebo na doplnění, 
odstranění nebo změnu podmínek,
specifikací nebo omezení souvisejících se 
zařazením tradiční potraviny ze třetí země 
na seznam Unie se použijí články 9 až 12.

Na odstranění tradiční potraviny ze třetí 
země ze seznamu Unie nebo na doplnění, 
odstranění nebo změnu specifikací,
podmínek používání, dodatečných 
zvláštních požadavků na označování nebo
požadavků monitorování po uvedení na 
trh souvisejících se zařazením tradiční 
potraviny ze třetí země na seznam Unie se 
použijí články 9 až 12.

Odůvodnění

Viz čl. 8 odst. 2. Upřesnění.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud nejsou dodatečné informace 
uvedené v odstavci 1 předloženy během

2. Pokud nejsou dodatečné informace 
uvedené v odstavci 1 předloženy během
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prodloužené lhůty podle téhož odstavce, 
jedná Komise na základě informací, které 
již předloženy byly.

nově stanovené lhůty, nemůže Komise
vydat povolení.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise, členské státy a EFSA přijmou 
nezbytná opatření s cílem zajistit 
odpovídající důvěrnost informací, které 
obdržely podle tohoto nařízení v souladu s 
odstavcem 4, s výjimkou informací, které 
musí být zveřejněny v zájmu ochrany 
lidského zdraví.

5. Komise, členské státy a EFSA přijmou 
nezbytná opatření s cílem zajistit 
odpovídající důvěrnost informací, které 
obdržely podle tohoto nařízení v souladu s 
odstavcem 4, s výjimkou informací, které 
musí být zveřejněny v zájmu ochrany 
lidského zdraví, životního prostředí a 
zdraví zvířat.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
neprodleně uvědomí Komisi:

vypouští se

a) o veškerých nových vědeckých nebo 
technických informacích, které by mohly 
ovlivnit posouzení bezpečnosti používání 
nové potraviny;

b) o veškerých zákazech nebo omezeních 
uložených jakoukoli třetí zemí, v níž je 
nová potravina uváděna na trh.

Odůvodnění

Tento odstavec byl do článku týkajícího se uložení požadavku monitorování po uvedení na trh 
zařazen nesprávně, neboť se jedná o samostatný požadavek obecné povahy, který je na 
rozhodnutí ohledně monitorování po uvedení na trh nezávislý. Za účelem vyjasnění textu by 
tudíž měl tvořit samostatný článek nařízení.
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Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23 a

Požadavky týkající se nových informací

Provozovatelé potravinářských podniků 
neprodleně uvědomí Komisi:

a) o veškerých nových vědeckých nebo 
technických informacích, které by mohly 
ovlivnit posouzení bezpečnosti používání 
nové potraviny;

b) o veškerých zákazech nebo omezeních 
uložených jakoukoli třetí zemí, v níž je 
nová potravina uváděna na trh.

Odůvodnění

Tento odstavec byl do článku týkajícího se uložení požadavku monitorování po uvedení na trh 
zařazen nesprávně, neboť se jedná o samostatný požadavek obecné povahy, který je na 
rozhodnutí ohledně monitorování po uvedení na trh nezávislý. Za účelem vyjasnění textu by 
tudíž měl tvořit samostatný článek nařízení.

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Kapitola 6 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce a postup projednávání ve výboru Sankce a obecná ustanovení

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedená v článku 3, čl. 9 
odst. 3, čl. 11 odst. 1, čl. 17 odst. 1 a čl. 29 
odst. 3 je svěřena Komisi na dobu sedmi 
let od …*. Komise nejpozději do devíti 
měsíců před uplynutím sedmiletého 
období vypracuje zprávu o přenesení 
pravomoci. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v článku 3, 
čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 1, čl. 17 odst. 1 a 
čl. 29 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím 
o zrušení se ukončuje přenesení 
pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 
po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 
který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle článku 3, čl. 9 odst. 3, čl. 11 odst. 1, 
čl. 17 odst. 1 a čl. 29 odst. 3 vstoupí v 
platnost, pouze pokud Evropský 
parlament nebo Rada nevysloví ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud před uplynutím této lhůty 
Evropský parlament i Rada uvědomí 



AD\1039139CS.doc 39/42 PE537.498v03-00

CS

Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

__________________

* Úř. věst.: vložte datum vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije 
se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

vypouští se

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto 
písemným postupem, ukončuje se tento 
postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě 
stanovené pro vydání stanoviska rozhodne 
předseda výboru nebo pokud o to požádá 
prostá většina členů výboru.

vypouští se

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto 
písemným postupem, ukončuje se tento 
postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě

Má-li být o stanovisku výboru rozhodnuto 
písemným postupem, ukončuje se tento 
postup bez výsledku, pokud o tom ve lhůtě
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stanovené pro vydání stanoviska rozhodne 
předseda výboru nebo pokud o to požádá 
prostá většina členů výboru.

šesti měsíců rozhodne předseda výboru 
nebo pokud o to požádá prostá většina 
členů výboru.

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Článek 27 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27b

Přezkum

Do dne ... * a s ohledem na získané 
zkušenosti předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování 
tohoto nařízení, k níž v případě potřeby 
připojí vhodné legislativní návrhy.

__________________

* Úř. věst.: Vložte prosím datum 
odpovídající pěti letům po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Odůvodnění

Do pěti let po vstupu v platnost by Komise měla Evropskému parlamentu a Radě podat zprávu 
o uplatňování tohoto nového nařízení.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů přijmout přechodná 
opatření pro použití odstavců 1 a 2. Tyto 
prováděcí akty se přijmou přezkumným 

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 26a, pokud jde o přechodná 
opatření pro použití odstavců 1 a 2.
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postupem podle čl. 27 odst. 3.

Odůvodnění

Pro přijímání přechodných opatření by měly být místo prováděcích aktů využity akty 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Příloha (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha 

Seznam Unie pro povolené nové potraviny 
a tradičních potravin ze třetích zemí

Odůvodnění

Počáteční seznam Unie pro nové potraviny, které byly povoleny pro uvádění na trh, a tradiční 
potraviny z třetích zemí by měl být uveden v příloze tohoto nařízení a tento seznam by měl být 
aktualizován prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci.
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