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Pozmeňujúci návrh 94
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Citácia 2 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na pozície Rady 
a Európskeho parlamentu z 29. marca 
2011, keď neuspel zmierovací postup 
týkajúci sa nových potravín,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Voľný pohyb bezpečných a zdravých
potravín je základným aspektom 
vnútorného trhu a významne prispieva 
k zdraviu a blahobytu občanov, ako aj 
k ich sociálnym a hospodárskym 
záujmom. Rozdiely medzi vnútroštátnymi 
zákonmi týkajúcimi sa posudzovania 
bezpečnosti nových potravín a ich 
povoľovania môžu brániť voľnému 
pohybu takýchto potravín, čím sa 
vytvárajú nespravodlivé podmienky 
hospodárskej súťaže.

(1) Voľný pohyb potravín nemá mať 
nijakú legitimitu a priori a realizácia 
vnútorného trhu musí byť podriadená 
požiadavke verejného zdravia, ktorú si 
môže každý štát slobodne určiť.

Or. fr

Odôvodnenie

V rámci základných hodnôt Európy ide o uplatnenie záujmu občanov a subsidiarity pri 
budovaní integrovaného a konkurencieschopného trhu.
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Pozmeňujúci návrh 96
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 
potravín by sa mala zaručiť vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia a záujmov 
spotrebiteľov, ako aj účinné fungovanie 
vnútorného trhu, a zároveň by sa mala 
zabezpečiť transparentnosť.

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 
potravín by sa mala zaručiť vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia, záujmov 
spotrebiteľov, životného prostredia 
a dobrých životných podmienok zvierat, 
ako aj účinné fungovanie vnútorného trhu, 
pričom by sa mala zabezpečiť 
transparentnosť. Zároveň by sa vždy mala 
uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti 
ustanovená v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. 
januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky 
potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 
postupy v záležitostiach bezpečnosti 
potravín[1].

Or. en

([1]           Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1)

Odôvodnenie

Je vhodné znovu zaviesť tieto pozmeňujúce návrhy, ktoré boli súčasťou pozície Európskeho 
parlamentu k druhému čítaniu z roku 2010.

Pozmeňujúci návrh 97
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 
potravín by sa mala zaručiť vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia a záujmov 
spotrebiteľov, ako aj účinné fungovanie 
vnútorného trhu, a zároveň by sa mala 
zabezpečiť transparentnosť.

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 
potravín by sa mala zaručiť vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia, záujmov 
spotrebiteľov, životného prostredia 
a dobrých životných podmienok zvierat a
účinné fungovanie vnútorného trhu, pričom 
by sa mala zabezpečiť transparentnosť. 
Zároveň by sa vždy mala uplatňovať 
zásada predbežnej opatrnosti ustanovená 
v nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 
2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
zásady a požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy v 
záležitostiach bezpečnosti potravín1 a.

____________
1 a Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zavedenie pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol súčasťou pozície Európskeho 
parlamentu k druhému čítaniu z roku 2010.

Pozmeňujúci návrh 98
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 
potravín by sa mala zaručiť vysoká úroveň 
ochrany ľudského zdravia a záujmov 
spotrebiteľov, ako aj účinné fungovanie 
vnútorného trhu, a zároveň by sa mala 
zabezpečiť transparentnosť.

(2) Pri vykonávaní politík Únie v oblasti 
potravín treba zaručiť vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia založenú na 
zásade predbežnej opatrnosti a záujmov 
spotrebiteľov, ako aj účinné fungovanie 
vnútorného trhu, a zároveň treba
zabezpečiť transparentnosť.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pravidlá EÚ o nových potravinách boli 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/978 a 
nariadení Komisie (ES) č. 1852/20019. 
Tieto pravidlá treba aktualizovať, aby sa 
zjednodušili súčasné postupy povoľovania 
a zohľadnil nedávny vývoj v práve Únie. V 
záujme jednoznačnosti právnych predpisov 
Únie by sa nariadenia (ES) č. 258/97 a 
(ES) č. 1852/2001 mali zrušiť a nariadenie 
(ES) č. 258/97 by sa malo nahradiť týmto 
nariadením.

(3) Pravidlá EÚ o nových potravinách boli 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/978

a nariadení Komisie (ES) č. 1852/20019. 
Tieto pravidlá treba aktualizovať, aby sa 
zjednodušili súčasné postupy povoľovania
a aby sa zároveň zlepšila bezpečnosť 
spotrebiteľov a zohľadnil nedávny vývoj 
v práve Únie. V záujme jednoznačnosti 
právnych predpisov Únie by sa nariadenia 
(ES) č. 258/97 a (ES) č. 1852/2001 mali 
zrušiť a nariadenie (ES) č. 258/97 by sa 
malo nahradiť týmto nariadením.

__________________ __________________
8 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 
o nových potravinách a nových prídavných 
látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

8 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 
o nových potravinách a nových prídavných 
látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1).

9 Nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 
z 8. decembra 1999, ktoré stanovuje 
podrobné pravidlá pre sprístupnenie 
informácií verejnosti a pre ochranu 
informácií v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 258/97 (Ú. v. ES L 253, 21.9.2001, s. 
17).

9 Nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 
z 8. decembra 1999, ktoré stanovuje 
podrobné pravidlá pre sprístupnenie 
informácií verejnosti a pre ochranu 
informácií v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 258/97 (Ú. v. ES L 253, 21.9.2001, 
s. 17).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 100
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Potraviny, ktoré sú určené na 
technologické účely, a geneticky 
modifikované potraviny by nemali patriť 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
keďže ich už upravujú iné pravidlá Únie. 
Preto by sa z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia mali vyňať geneticky 
modifikované potraviny patriace do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/200310, 
enzýmy patriace do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1332/200811, potraviny 
používané výlučne ako prídavné látky 
patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1333/200812, arómy patriace do rozsahu 
pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/200813 a 
extrakčné rozpúšťadlá patriace do rozsahu 
pôsobnosti smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/32/ES14.

(4) Potraviny, ktoré sú určené na 
technologické účely, a geneticky 
modifikované potraviny nesmú patriť do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, keďže 
ich už upravujú iné pravidlá Únie. Preto by 
sa z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia 
mali vyňať geneticky modifikované 
potraviny patriace do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1829/200310, enzýmy patriace do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1332/200811, 
potraviny používané výlučne ako prídavné 
látky patriace do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1333/200812, arómy patriace do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/200813

a extrakčné rozpúšťadlá patriace do 
rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/32/ES14.

__________________ __________________
10 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1829/2003 
z 22. septembra 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách 
(Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1829/2003 
z 22. septembra 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách 
(Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 
2008 o potravinárskych enzýmoch (Ú. v. 
EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1332/2008 zo 
16. decembra 2008 o potravinárskych 
enzýmoch (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 
7).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 
2008 o prídavných látkach v potravinách 
(Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1333/2008 zo 
16. decembra 2008 o prídavných látkach 
v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, 
s. 16).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 
2008 o arómach a určitých zložkách 

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1334/2008 zo 
16. decembra 2008 o arómach a určitých 
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potravín s aromatickými vlastnosťami na 
použitie v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 
31.12.2008, s. 34).

zložkách potravín s aromatickými 
vlastnosťami na použitie v potravinách (Ú. 
v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 34).

14 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o 
aproximácii právnych predpisov členských 
štátov o extrakčných rozpúšťadlách 
používaných pri výrobe potravín a zložiek 
potravín (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ 
L 141, 6.6.2009, s. 3).

14 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009
o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov o extrakčných 
rozpúšťadlách používaných pri výrobe 
potravín a zložiek potravín (prepracované 
znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 6.6.2009, s. 3).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Potraviny, ktoré sú určené na 
technologické účely, a geneticky 
modifikované potraviny by nemali patriť 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
keďže ich už upravujú iné pravidlá Únie. 
Preto by sa z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia mali vyňať geneticky 
modifikované potraviny patriace do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/200310, 
enzýmy patriace do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1332/200811, potraviny 
používané výlučne ako prídavné látky 
patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1333/200812arómy patriace do rozsahu 
pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/200813 a 
extrakčné rozpúšťadlá patriace do rozsahu 
pôsobnosti smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/32/ES14.

(4) Potraviny, ktoré sú určené na 
technologické účely, a geneticky 
modifikované potraviny by nemali patriť 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
keďže ich už upravujú iné pravidlá Únie. 
Preto by sa z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia mali vyňať geneticky 
modifikované potraviny patriace do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1829/200310 a 
smernice 2011/18/ES, enzýmy patriace do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1332/200811, 
potraviny používané výlučne ako prídavné 
látky patriace do rozsahu pôsobnosti 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1333/200812arómy patriace do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1334/200813 a 
extrakčné rozpúšťadlá patriace do rozsahu 
pôsobnosti smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/32/ES14.

__________________ __________________
10 Nariadenie Európskeho parlamentu 10 Nariadenie Európskeho parlamentu 
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a Rady (ES) č. 1829/2003 
z 22. septembra 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách 
(Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

a Rady (ES) č. 1829/2003 
z 22. septembra 2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivách 
(Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 
2008 o potravinárskych enzýmoch (Ú. v. 
EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1332/2008 zo 16. decembra 
2008 o potravinárskych enzýmoch (Ú. v. 
EÚ L 354, 31.12.2008, s. 7).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 
2008 o prídavných látkach v potravinách 
(Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 
2008 o prídavných látkach v potravinách 
(Ú. v. EÚ L 354, 31.12.2008, s. 16).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 
2008 o arómach a určitých zložkách 
potravín s aromatickými vlastnosťami na 
použitie v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 
31.12.2008, s. 34).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 
2008 o arómach a určitých zložkách 
potravín s aromatickými vlastnosťami na 
použitie v potravinách (Ú. v. EÚ L 354, 
31.12.2008, s. 34).

14 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o 
aproximácii právnych predpisov členských 
štátov o extrakčných rozpúšťadlách 
používaných pri výrobe potravín a zložiek 
potravín (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ 
L 141, 6.6.2009, s. 3).

14 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/32/ES z 23. apríla 2009 o 
aproximácii právnych predpisov členských 
štátov o extrakčných rozpúšťadlách 
používaných pri výrobe potravín a zložiek 
potravín (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ 
L 141, 6.6.2009, s. 3).

Or. it

Odôvodnenie

GMO sa upravujú tak uvedeným nariadením, ako aj smernicou 2001/18.

Pozmeňujúci návrh 102
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Súčasné kategórie nových potravín 
uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 
č. 258/97 by sa mali objasniť a 
aktualizovať tak, že sa súčasné kategórie 

vypúšťa sa
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nahradia odkazom na všeobecné 
vymedzenie potravín v zmysle článku 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200215.

__________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a 
požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 
stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 
1.2.2002, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Françoise Grossetête

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Súčasné kategórie nových potravín 
uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 
č. 258/97 by sa mali objasniť a 
aktualizovať tak, že sa súčasné kategórie 
nahradia odkazom na všeobecné 
vymedzenie potravín v zmysle článku 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200215.

(5) Súčasné kategórie nových potravín 
uvedené v článku 1 nariadenia (ES) 
č. 258/97 by sa mali objasniť 
a aktualizovať tak, že sa kategórie doplnia 
pridaním nových relevantných kategórií 
a odkazom na všeobecné vymedzenie 
potravín v zmysle článku 2 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 178/200215.

__________________ __________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 
2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
zásady a požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy 
v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. 
ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002 
z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky 
potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 
postupy v záležitostiach bezpečnosti 
potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 104
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Súčasné kategórie nových potravín 
uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 
č. 258/97 by sa mali objasniť a
aktualizovať tak, že sa súčasné kategórie 
nahradia odkazom na všeobecné 
vymedzenie potravín v zmysle článku 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200215.

(5) Kategórie nových potravín uvedených v 
článku 1 nariadenia (ES) č. 258/97 by sa 
mali zachovať a v prípade potreby 
aktualizovať tak, že sa pridajú nové 
relevantné kategórie a odkazy
na všeobecné vymedzenie potravín v 
zmysle článku 2 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/200215.

__________________ __________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a 
požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 
stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 
1.2.2002, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a 
požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 
stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 
1.2.2002, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Súčasné kategórie nových potravín 
uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 
č. 258/97 by sa mali objasniť a
aktualizovať tak, že sa súčasné kategórie 
nahradia odkazom na všeobecné 

(5) Kategórie nových potravín uvedených v 
článku 1 nariadenia (ES) č. 258/97 by sa 
mali zachovať a v prípade potreby 
aktualizovať tak, že sa pridajú nové 
relevantné kategórie a odkazy
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vymedzenie potravín v zmysle článku 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200215.

na všeobecné vymedzenie potravín v 
zmysle nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/200215.

__________________ __________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a 
požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 
stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 
1.2.2002, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a 
požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 
stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 
1.2.2002, s. 1).

Or. en

Odôvodnenie

Zmena z dôvodu konzistencie.

Pozmeňujúci návrh 106
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Súčasné kategórie nových potravín 
uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 
č. 258/97 by sa mali objasniť a 
aktualizovať tak, že sa súčasné kategórie 
nahradia odkazom na všeobecné 
vymedzenie potravín v zmysle článku 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200215.

(5) Súčasné kategórie nových potravín 
vymenovaných v článku 1 nariadenia (ES) 
č. 258/97 by sa mali objasniť 
a aktualizovať odkazom na všeobecné 
vymedzenie potravín v zmysle článku 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200215. Pred dátumom začatia 
uplatňovania tohto nariadenia by mala 
Komisia prijať usmernenia, po 
konzultácii zainteresovaných strán, 
o kategóriách nových potravín, ktoré by 
pomohli žiadateľom a členským štátom 
určiť, či potravina patrí alebo nepatrí do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ako 
aj určiť kategóriu novej potraviny, do 
ktorej je začlenená.

__________________ __________________
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15 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 
2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
zásady a požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy 
v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. 
ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002 
z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky 
potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 
postupy v záležitostiach bezpečnosti 
potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 107
Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Súčasné kategórie nových potravín 
uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 
č. 258/97 by sa mali objasniť a 
aktualizovať tak, že sa súčasné kategórie 
nahradia odkazom na všeobecné 
vymedzenie potravín v zmysle článku 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200215.

(5) Súčasné kategórie nových potravín 
uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 
č. 258/97 by sa mali objasniť a 
aktualizovať tak, že sa súčasné kategórie 
nahradia odkazom na všeobecné 
vymedzenie potravín v zmysle článku 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200215. Komisia by pred 
začiatkom dátumu uplatňovania tohto 
nariadenia mala na základe konzultácií so 
zainteresovanými stranami prijať 
usmernenia týkajúce sa kategórií nových 
potravín, ktoré by žiadateľom a členským 
štátom pomohli pochopiť, či daná 
potravina spadá do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia a do ktorej kategórie 
nových potravín patrí.

__________________ __________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a 
požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 
stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 
1.2.2002, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a 
požiadavky potravinového práva, zriaďuje 
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a 
stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 
1.2.2002, s. 1).
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Pozmeňujúci návrh 108
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Súčasné kategórie nových potravín 
uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 
č. 258/97 by sa mali objasniť a 
aktualizovať tak, že sa súčasné kategórie 
nahradia odkazom na všeobecné 
vymedzenie potravín v zmysle článku 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200215.

(5) Súčasné kategórie nových potravín 
uvedených v článku 1 nariadenia (ES) 
č. 258/97 by sa mali objasniť 
a aktualizovať tak, že sa súčasné kategórie 
nahradia odkazom na všeobecné 
vymedzenie potravín v zmysle článku 2
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200215. Kategórie, ktoré treba 
vymedziť, by mali zohľadňovať možnosti 
technologických inovácií s cieľom 
zabezpečiť, aby sa riadili, ak ide 
o prelomové inovácie, rovnakými 
postupmi povoľovania.

__________________ __________________
15 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 
2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné 
zásady a požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy 
v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. 
ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

15 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/2002 
z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky 
potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 
postupy v záležitostiach bezpečnosti 
potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 109
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Toto nariadenie sa vzťahuje na 
potraviny a zložky potravín, ktoré patria 
do týchto kategórií: potraviny a zložky 
potravín s novou alebo zámerne 
modifikovanou primárnou molekulovou 
štruktúrou; potraviny a zložky potravín 
pozostávajúce alebo izolované z 
mikroorganizmov, húb alebo rias; 
potraviny a zložky potravín, pri ktorých sa 
použil v súčasnosti nepoužívaný výrobný 
proces, ak tento proces vedie k značným 
zmenám v zložení alebo štruktúre potravín 
alebo zložiek potravín, ktoré majú vplyv 
na ich výživovú hodnotu, látkovú 
premenu alebo hladinu nežiaducich látok. 
Tento zoznam by mal ostať otvorený, aby 
bolo možné držať krok s vedeckým 
pokrokom a vývojom nových produktov. 
Ak sa do neho začlenia nové kategórie, 
mali by sa riadne vymedziť, odôvodniť 
z hľadiska bezpečnosti a mal by sa 
vyhodnotiť ich vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na zabezpečenie kontinuity s 
pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 
258/97 by sa ako kritérium na rozlišovanie 
nových potravín mala zachovať 
skutočnosť, že sa tieto potraviny v Únii 
nepoužívali vo výraznej miere na ľudskú 
spotrebu predtým, než uvedené nariadenie 
nadobudlo účinnosť, t. j. pred 15. májom 

(6) Na zabezpečenie kontinuity s 
pravidlami stanovenými v nariadení (ES) č. 
258/97 by sa ako kritérium na rozlišovanie
nových potravín mala zachovať 
skutočnosť, že sa tieto potraviny v Únii 
nepoužívali vo výraznej miere na ľudskú 
spotrebu, teda že neboli k dispozícii 
v supermarketoch, predajniach potravín 



PE539.826v01-00 16/73 AM\1037316SK.doc

SK

1997. Používanie v Únii by sa malo 
vzťahovať na používanie v členských 
štátoch bez ohľadu na dátum pristúpenia 
jednotlivých členských štátov k Únii.

alebo v lekárňach, predtým, než uvedené 
nariadenie nadobudlo účinnosť, t. j. pred 
15. májom 1997. Používanie v Únii by sa 
malo vzťahovať na používanie v členských 
štátoch bez ohľadu na dátum pristúpenia 
jednotlivých členských štátov k Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Na potraviny a teda aj bezpečnosť 
potravín môžu mať vplyv nové 
technológie v potravinárskej výrobe. Preto 
by sa takisto malo spresniť, že potravina sa 
za novú považuje aj v tých prípadoch, keď 
bola vyrobená výrobným postupom, ktorý 
sa predtým v potravinárskej výrobe v Únii 
nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 
obsahuje umelo vyrobené nanomateriály v 
zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1169/201116 alebo z nich pozostáva.

(7) Na potraviny a teda aj bezpečnosť 
potravín, na zdravie spotrebiteľov a na 
životné prostredie majú vplyv nové 
technológie v potravinárskej výrobe. Preto 
by sa takisto malo spresniť, že potravina sa 
za novú považuje aj v tých prípadoch, keď 
bola vyrobená výrobným postupom, ktorý 
sa predtým v potravinárskej výrobe v Únii 
nepoužíval.

__________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. 
v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).
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Pozmeňujúci návrh 112
Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Na potraviny a teda aj bezpečnosť 
potravín môžu mať vplyv nové technológie 
v potravinárskej výrobe. Preto by sa takisto
malo spresniť, že potravina sa za novú 
považuje aj v tých prípadoch, keď bola 
vyrobená výrobným postupom, ktorý sa 
predtým v potravinárskej výrobe v Únii 
nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 
obsahuje umelo vyrobené nanomateriály v 
zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1169/201116 alebo z nich pozostáva.

(7) Na potraviny a teda aj bezpečnosť 
potravín môžu mať vplyv nové technológie 
v potravinárskej výrobe. Preto by sa v 
tomto nariadení malo bližšie spresniť, že 
potravina sa za novú považuje aj v tých 
prípadoch, keď bola vyrobená výrobným 
postupom, ktorý sa predtým v 
potravinárskej výrobe v Únii nepoužíval a 
ktorého výsledkom je odlišná štruktúra, 
zloženie a výživové vlastnosti hotového 
produktu, alebo v prípadoch, keď 
produkty obsahujú umelo vyrobené 
nanomateriály v zmysle článku 2 ods. 2 
písm. t) nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 1169/201116 alebo z nich 
pozostáva.

__________________ __________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. 
EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. 
EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

Or. it
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Odôvodnenie

Podľa nášho názoru by bolo vhodnejšie spresniť, že nová potravina nespočíva iba v nových 
výrobných postupoch alebo v rozmerovej škále „nano“, ale spočíva práve v odlišnej 
štruktúre, zložení a výživových vlastnostiach, ktoré má hotový výrobok vďaka týmto postupom, 
ako aj vyplýva zo znenia návrhu nariadenia v jeho ďalších častiach.

Pozmeňujúci návrh 113
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Na potraviny, a teda aj na bezpečnosť 
potravín môžu mať vplyv nové technológie 
v potravinárskej výrobe. Preto by sa takisto 
malo spresniť, že potravina sa za novú 
považuje aj v tých prípadoch, keď bola 
vyrobená výrobným postupom, ktorý sa 
predtým v potravinárskej výrobe v Únii 
nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 
obsahuje umelo vyrobené nanomateriály v 
zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1169/2011 alebo z nich pozostáva16.

(7) Na potraviny, a teda aj na bezpečnosť 
potravín môžu mať vplyv nové technológie 
v potravinárskej výrobe. Preto by sa takisto 
malo spresniť, že potravina sa za novú 
považuje aj v tých prípadoch, keď bola 
vyrobená výrobným postupom, ktorý sa 
predtým v potravinárskej výrobe v Únii 
nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 
obsahuje umelo vyrobené nanomateriály 
alebo z nich pozostáva.

__________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. 
v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).
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Odôvodnenie

Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu nanomateriály, nie je vhodné odvolávať sa na nariadenie 
(EÚ) č. 1169/2011, keďže uvedené nariadenie sa týka označovania potravín, kým toto 
nariadenie sa zaoberá vyhodnocovaním rizík. Úrad EFSA pri využívaní nanomateriálov 
v potravinách uznáva neistoty a odporúča prahovú hodnotu 10 %. Ak by sa použila prahová 
hodnota 50 %, hoci aj na účely vyhodnotenia rizík, vzniklo by tým vážne riziko, že vymedzenie 
by neobsiahlo niektoré nanozložky, a teba by sa na ne nevzťahovalo vyhodnotenie rizík.

Pozmeňujúci návrh 114
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Na potraviny, a teda aj na bezpečnosť 
potravín môžu mať vplyv nové technológie 
v potravinárskej výrobe. Preto by sa takisto 
malo spresniť, že potravina sa za novú 
považuje aj v tých prípadoch, keď bola 
vyrobená výrobným postupom, ktorý sa 
predtým v potravinárskej výrobe v Únii 
nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 
obsahuje umelo vyrobené nanomateriály v 
zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1169/2011 alebo z nich pozostáva16.

(7) Na potraviny, a teda aj na bezpečnosť 
potravín môžu mať vplyv nové technológie 
v potravinárskej výrobe. Preto by sa takisto 
malo spresniť, že potravina sa za novú 
považuje aj v tých prípadoch, keď bola 
vyrobená výrobným postupom, ktorý sa 
predtým v potravinárskej výrobe v Únii 
nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 
obsahuje umelo vyrobené nanomateriály 
alebo z nich pozostáva.

__________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. 
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v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Na potraviny, a teda aj na bezpečnosť 
potravín môžu mať vplyv nové technológie 
v potravinárskej výrobe. Preto by sa takisto 
malo spresniť, že potravina sa za novú 
považuje aj v tých prípadoch, keď bola 
vyrobená výrobným postupom, ktorý sa 
predtým v potravinárskej výrobe v Únii 
nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 
obsahuje umelo vyrobené nanomateriály v 
zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1169/2011 alebo z nich pozostáva16.

(7) Na potraviny, a teda aj na bezpečnosť 
potravín môžu mať vplyv nové technológie 
v potravinárskej výrobe. Preto by sa takisto 
malo spresniť, že potravina sa za novú 
považuje aj v tých prípadoch, keď bola 
vyrobená výrobným postupom, ktorý sa 
predtým v potravinárskej výrobe v Únii 
nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 
obsahuje umelo vyrobené nanomateriály 
alebo z nich pozostáva.

__________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. 
v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

Or. en
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Odôvodnenie

S ohľadom na súčasné nejasnosti týkajúce sa bezpečnosti využitia v potravinách a so zreteľom 
na aktuálny nedostatok uznávaných analytických metód týkajúcich sa nanomateriálov a metód 
na zisťovanie nižšej hraničnej hodnoty nanočastíc by sa pre každý potravinový regulačný 
rámec a pri revízii vymedzenia pojmu nanomateriál mal zvážiť vedecký pokrok a modernosť 
v zmysle dostupnosti a potvrdenia analytickej technológie.

Pozmeňujúci návrh 116
Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Na potraviny a teda aj bezpečnosť 
potravín môžu mať vplyv nové technológie 
v potravinárskej výrobe. Preto by sa takisto 
malo spresniť, že potravina sa za novú 
považuje aj v tých prípadoch, keď bola 
vyrobená výrobným postupom, ktorý sa 
predtým v potravinárskej výrobe v Únii 
nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 
obsahuje umelo vyrobené nanomateriály v 
zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1169/201116 alebo z nich pozostáva.

(7) Na potraviny a teda aj bezpečnosť 
potravín môžu mať vplyv nové technológie 
v potravinárskej výrobe. Preto by sa takisto 
malo spresniť, že potravina sa za novú 
považuje aj v tých prípadoch, keď bola 
vyrobená výrobným postupom, ktorý sa 
predtým v potravinárskej výrobe v Únii 
nepoužíval, alebo v prípadoch, keď 
obsahuje umelo vyrobené nanomateriály v 
zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1169/201116 alebo z nich pozostáva 
v rovnakom percentuálnom podiele alebo 
v množstve vyššom než 10 % hmotnosti 
alebo objemu potraviny vypočítaného ako 
súhrn percentuálnych podielov 
v jednotlivých zložkách.

__________________ __________________
16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 
2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a 
(ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje 
smernica Komisie 87/250/EHS, smernica 
Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 
1999/10/ES, smernica Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice 
Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a 
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nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. 
EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. 
EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

Or. it

Pozmeňujúci návrh 117
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Podľa odporúčania Komisie 
o vymedzení pojmu nanomateriál 
(2011/696/EÚ) v určitých prípadoch a v 
odôvodnených prípadoch obáv o životné 
prostredie, zdravie, bezpečnosť alebo 
konkurencieschopnosť možno 50 % 
prahovú hodnotu týkajúcu sa zloženia 
materiálu podľa veľkosti a počtu častíc 
nahradiť prahovou hodnotou v rozmedzí 
medzi 1 a 50 %. Vzhľadom na súčasné 
nejasnosti týkajúce sa bezpečnosti, by sa 
pre využitie v potravinách namiesto 
aktuálne navrhovanej prahovej hodnoty 
50 % mali zvážiť nižšie prahové hodnoty 
pre počet nanočastíc, napr. 10 %, ako to 
navrhuje vedecký výbor EFSA.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Na vitamíny, minerály a iné látky 
určené na používanie vo výživových 
doplnkoch alebo na pridávanie do potravín 
vrátane dojčenskej a následnej dojčenskej 

(8) Na vitamíny, minerály a iné látky 
určené na používanie vo výživových 
doplnkoch alebo na pridávanie do potravín 
a na náhradu celkovej dennej dávky na 
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výživy, potravín vyrobených zo 
spracovaných obilnín a potravín na výživu 
dojčiat a malých detí, potravín na osobitné 
lekárske účely a celkovej náhrady stravy
na účely regulácie hmotnosti sa vzťahujú 
pravidlá stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2002/46/ES17, 
nariadení Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1925/200618 a nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
609/201319. Aj tieto látky by sa mali 
posudzovať v súlade s pravidlami 
stanovenými v tomto nariadení, ak spadajú 
pod definíciu nových potravín stanovenú v 
tomto nariadení.

účely regulácie hmotnosti sa vzťahujú 
pravidlá stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2002/46/ES17, nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1925/200618 a nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/201319. Aj 
tieto látky by sa mali posudzovať v súlade 
s pravidlami stanovenými v tomto 
nariadení, ak spadajú pod vymedzenie
nových potravín stanovené v tomto 
nariadení. Dojčenská a následná 
dojčenská výživa, potraviny vyrobené zo 
spracovaných obilnín a potraviny na 
výživu dojčiat a malých detí, potraviny na 
osobitné lekárske účely budú predmetom 
samostatného nariadenia vzhľadom na 
osobitnú citlivosť príslušných 
spotrebiteľov.

__________________ __________________
17 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 
o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa 
potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 
12.7.2002, s. 51).

17 Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 
o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa 
potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 
12.7.2002, s. 51).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 
2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych 
látok a niektorých ďalších látok do 
potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 
26).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1925/2006 
z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov 
a minerálnych látok a niektorých ďalších 
látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 
30.12.2006, s. 26).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o 
potravinách určených pre dojčatá a malé 
deti, potravinách na osobitné lekárske 
účely a o celkovej náhrade stravy na účely 
regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje 
smernica Rady 92/52/EHS, smernica 
Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 
2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 
41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 
181, 29.6.2013, s. 35).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 
o potravinách určených pre dojčatá a malé 
deti, potravinách na osobitné lekárske 
účely a o celkovej náhrade stravy na účely 
regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje 
smernica Rady 92/52/EHS, smernica 
Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 
2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) 
č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 
181, 29.6.2013, s. 35).

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 119
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Potraviny s novou alebo zámerne 
modifikovanou primárnou molekulárnou 
štruktúrou, potraviny obsahujúce 
mikroorganizmy, huby alebo riasy alebo 
pozostávajúce, izolované či vyrobené z 
mikroorganizmov, húb alebo rias, 
potraviny získané z tkanivovej alebo 
bunkovej kultúry, potraviny obsahujúce 
rastliny alebo zvieratá či ich častí alebo 
pozostávajúce, izolované či vyrobené 
z rastlín alebo zvierat či ich častí s 
výnimkou potravín získaných tradičnými 
rozmnožovacími alebo chovnými 
metódami, ktoré majú históriu 
bezpečného používania v rámci trhu Únie, 
by sa mali považovať za nové potraviny 
v zmysle vymedzenia podľa tohto 
nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena z dôvodu dôslednosti.

Pozmeňujúci návrh 120
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Potraviny s novou alebo zámerne 
modifikovanou primárnou molekulárnou 
štruktúrou, potraviny pozostávajúce alebo 
izolované z mikroorganizmov, húb alebo 
rias, nové kmene mikroorganizmov bez 
predošlého bezpečného použitia a 
koncentráty látok, ktoré sa prirodzene 
vyskytujú v rastlinách, by sa mali 
považovať za nové potraviny v zmysle 
vymedzenia podľa tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné znovu zaviesť tento pozmeňujúci návrh, ktorý bol súčasťou pozície Európskeho 
parlamentu k druhému čítaniu z roku 2010.

Pozmeňujúci návrh 121
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) Ak nastala podstatná zmena vo 
výrobnom procese látky, ktorá sa používa 
v súlade so smernicou 2002/46/ES, 
nariadením (ES) č. 1925/2006 alebo 
nariadením (EÚ) č. 609/2013, alebo zmena 
veľkosti častíc takejto látky, napríklad 
prostredníctvom nanotechnológie, táto 
skutočnosť môže mať vplyv na potraviny 
a teda aj na bezpečnosť potravín. Takáto 
látka by sa preto mala považovať za novú 
potravinu podľa tohto nariadenia a mala by 
sa prehodnotiť najprv v súlade s týmto 
nariadením a následne v súlade s 
príslušným osobitným predpisom.

(9) Ak nastala podstatná zmena vo 
výrobnom procese látky, ktorá sa používa 
v súlade so smernicou 2002/46/ES, 
nariadením (ES) č. 1925/2006 alebo 
nariadením (EÚ) č. 609/2013, má to vplyv 
na potraviny a teda aj na bezpečnosť 
potravín, zdravie spotrebiteľov a životné 
prostredie. Takáto látka by sa preto mala 
považovať za novú potravinu podľa tohto 
nariadenia a mala by sa prehodnotiť najprv 
v súlade s týmto nariadením a následne 
v súlade s príslušným osobitným 
predpisom. V prípade zmeny veľkosti 
častíc takejto látky, napríklad 
prostredníctvom nanotechnológie, bude 
táto látka zakázaná.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 122
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Ak sa potravina pred 15. májom 1997 
používala výlučne ako výživový doplnok 
alebo ako súčasť výživového doplnku v 
zmysle článku 2 písm. a) smernice 
2002/46/ES, malo by sa umožniť jej 
umiestnenie na trh v Únii po tomto dátume 
na rovnaké použitie bez toho, aby sa na 
účely tohto nariadenia považovala za novú 
potravinu. Toto použitie ako potravinový 
doplnok alebo jeho súčasť by sa však 
nemalo brať do úvahy pri posudzovaní 
toho, či sa potravina pred 15. májom 1997 
používala v rámci Únie na ľudskú spotrebu 
vo významnej miere. Preto by sa toto 
nariadenie malo vzťahovať na používanie 
príslušnej potraviny v inej forme než vo 
forme výživového doplnku alebo jeho 
súčasti.

(10) Ak sa potravina pred 15. májom 1997 
používala výlučne ako výživový doplnok 
alebo ako súčasť výživového doplnku v 
zmysle článku 2 písm. a) smernice 
2002/46/ES, malo by sa umožniť jej 
umiestnenie na trh v Únii po tomto dátume 
na rovnaké použitie bez toho, aby sa na 
účely tohto nariadenia považovala za novú 
potravinu. Toto použitie ako potravinový 
doplnok alebo jeho súčasť by sa však 
nemalo brať do úvahy pri posudzovaní 
toho, či sa potravina pred 15. májom 1997 
používala v rámci Únie na ľudskú spotrebu 
vo významnej miere, teda či bola 
k dispozícii v supermarketoch, 
predajniach potravín alebo v lekárňach. 
Preto by sa toto nariadenie malo vzťahovať 
na používanie príslušnej potraviny v inej 
forme než vo forme výživového doplnku 
alebo jeho súčasti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Potraviny z klonovaných zvierat sú 
regulované podľa nariadenia (ES) č. 
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258/1997. Je mimoriadne dôležité, aby 
nevznikla žiadna právna nejednoznačnosť 
v súvislosti s umiestňovaním potravín 
z klonov zvierat alebo z ich potomkov na 
trh. Až do nadobudnutia účinnosti 
konkrétnych právnych predpisov 
o potravinách z klonovaných zvierat a ich 
potomkov tieto potraviny spadajú do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia pod 
podmienkou, že ak sa umiestnia na trh 
v Únii, musia byť náležite označené pre 
koncového spotrebiteľa.

Or. en

Odôvodnenie

Zmena z dôvodu dôslednosti.

Pozmeňujúci návrh 124
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 
tretích krajín, v prípade ktorých bola 
preukázaná história bezpečného 
používania, malo by sa uľahčiť ich 
umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 
by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 
krajine konzumujú aspoň 25 rokov ako 
súčasť obvyklej stravy veľkej časti 
obyvateľstva krajiny. Do histórie 
bezpečného používania potraviny by 
nemalo patriť nepotravinárske použitie 
alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 
s bežnou stravou.

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny 
z tretích krajín, aj keď bola preukázaná 
história bezpečného používania, malo by sa 
obmedziť ich umiestňovanie na trh v Únii
a mala by sa posilniť kontrola týchto 
potravín.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 125
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 
tretích krajín, v prípade ktorých bola 
preukázaná história bezpečného 
používania, malo by sa uľahčiť ich 
umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 
by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 
krajine konzumujú aspoň 25 rokov ako 
súčasť obvyklej stravy veľkej časti 
obyvateľstva krajiny. Do histórie 
bezpečného používania potraviny by 
nemalo patriť nepotravinárske použitie 
alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 
s bežnou stravou.

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 
tretích krajín, ako je hmyz, v prípade 
ktorých bola preukázaná história 
bezpečného používania, malo by sa uľahčiť 
ich umiestňovanie na trh v Únii. 
Podmienkou by malo byť, že tieto 
potraviny sa v tretej krajine konzumujú 
aspoň 25 rokov ako súčasť obvyklej stravy 
veľkej časti obyvateľstva krajiny. Do 
histórie bezpečného používania potraviny 
by nemalo patriť nepotravinárske použitie 
alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 
s bežnou stravou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 
tretích krajín, v prípade ktorých bola 
preukázaná história bezpečného 
používania, malo by sa uľahčiť ich 
umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 
by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 
krajine konzumujú aspoň 25 rokov ako 
súčasť obvyklej stravy veľkej časti 
obyvateľstva krajiny. Do histórie 
bezpečného používania potraviny by 
nemalo patriť nepotravinárske použitie 
alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 
s bežnou stravou.

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 
tretích krajín, v prípade ktorých bola 
preukázaná história bezpečného 
používania, malo by sa uľahčiť ich 
umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 
by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 
krajine konzumujú aspoň 50 rokov ako 
súčasť obvyklej stravy väčšiny 
obyvateľstva krajiny. Do histórie 
bezpečného používania potraviny by 
nemalo patriť nepotravinárske použitie 
alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 
s bežnou stravou.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 127
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 
tretích krajín, v prípade ktorých bola 
preukázaná história bezpečného 
používania, malo by sa uľahčiť ich 
umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 
by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 
krajine konzumujú aspoň 25 rokov ako 
súčasť obvyklej stravy veľkej časti 
obyvateľstva krajiny. Do histórie 
bezpečného používania potraviny by 
nemalo patriť nepotravinárske použitie 
alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 
s bežnou stravou.

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 
tretích krajín, v prípade ktorých bola 
preukázaná história bezpečného 
používania, malo by sa uľahčiť ich 
umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 
by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 
krajine konzumujú aspoň 25 rokov, ako sa 
uvádza vo vedeckých a technických 
usmerneniach vydaných Európskym 
úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej 
len „EFSA“). Do histórie bezpečného 
používania potraviny by nemalo patriť 
nepotravinárske použitie alebo spôsoby 
použitia, ktoré nesúvisia s bežnou stravou.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade „histórie bezpečného používania potraviny“ musí úrad EFSA vytvoriť požiadavky 
na údaje a mal by predložiť jasnejšie kritériá toho, čo tvorí „históriu bezpečného 
používania“.

Pozmeňujúci návrh 128
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 
tretích krajín, v prípade ktorých bola 
preukázaná história bezpečného 
používania, malo by sa uľahčiť ich 
umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 

(11) Pokiaľ ide o tradičné potraviny z 
tretích krajín, v prípade ktorých bola 
preukázaná história bezpečného 
používania, malo by sa uľahčiť ich 
umiestňovanie na trh v Únii. Podmienkou 
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by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 
krajine konzumujú aspoň 25 rokov ako
súčasť obvyklej stravy veľkej časti 
obyvateľstva krajiny. Do histórie 
bezpečného používania potraviny by 
nemalo patriť nepotravinárske použitie 
alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 
s bežnou stravou.

by malo byť, že tieto potraviny sa v tretej 
krajine konzumujú aspoň 25 rokov ako 
súčasť obvyklej stravy veľkej časti 
obyvateľstva krajiny. Do histórie 
bezpečného používania potraviny by 
nemalo patriť nepotravinárske použitie 
alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 
s bežnou stravou. Tradičné potraviny 
z tretích krajín by mali automaticky na 
začiatku postupu podstúpiť 
vyhodnocovanie rizík v úrade EFSA, a to 
aj napriek tomu, že neboli predložené 
nijaké odôvodnené námietky 
k bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Skutočnosť, či potravinu 
spotrebúvali obyvatelia tretej krajiny vo 
významnej miere, by sa mala vyhodnotiť
na základe informácií, ktoré predložili 
prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov, a v prípade potreby by sa mala 
opierať o ďalšie informácie dostupné 
v tretích krajinách. Ak sú informácie 
o ľudskej spotrebe potraviny 
nedostatočné, mal by sa zaviesť 
jednoduchý a transparentný postup na ich 
zhromažďovanie za účasti Komisie, EFSA 
a prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov. Komisii by sa mali udeliť 
vykonávacie právomoci, aby mohla 
konkretizovať procedurálne kroky 
takéhoto konzultačného postupu.

Or. fr
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Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je objasniť pojem „významnej“ spotreby.

Pozmeňujúci návrh 130
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Malo by sa objasniť, že potraviny z 
tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 
nové, by sa mali za tradičné potraviny z 
tretích krajín považovať len vtedy, ak 
pochádzajú z prvovýroby vymedzenej v 
článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či ide o 
spracované alebo nespracované potraviny.
Preto by sa takéto potraviny nemali 
považovať za tradičné, ak boli vyrobené 
novým výrobným postupom alebo ak 
obsahujú „umelo vyrobené nanomateriály“ 
v zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

(12) Malo by sa objasniť, že potraviny z 
tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 
nové, by sa mali za tradičné potraviny z 
tretích krajín považovať len vtedy, ak 
pochádzajú z prvovýroby vymedzenej v 
článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002 a sú 
buď nespracované, alebo prešli prvotným 
spracovaním. Takéto potraviny by sa však 
nemali považovať za tradičné, ak boli 
vyrobené sekundárnym spracovaním, 
ktorého súčasťou je špecifická 
kombinácia potravín na účely zmeny 
vlastností potravín alebo nový výrobný 
postup, alebo ak obsahujú „umelo 
vyrobené nanomateriály“ v zmysle článku 
2 ods. 2 písm. t) nariadenia (EÚ) č. 
1169/2011.

Or. en

Odôvodnenie

Takmer všetky potraviny pochádzajú z prvovýroby. Účelom tejto kategórie je umožniť vstup 
na trh EÚ pre tradičné potraviny ako ovocie, šťavy a semená s menej zaťažujúcim postupom 
žiadosti. Preto by sa v prospech subjektov odvetvia a spotrebiteľov mal objasniť druh 
spracovania, ktorý je povolený a ktorým sa nemenia vlastnosti danej potraviny.

Pozmeňujúci návrh 131
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Malo by sa objasniť, že potraviny z 
tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 
nové, by sa mali za tradičné potraviny z 
tretích krajín považovať len vtedy, ak 
pochádzajú z prvovýroby vymedzenej v 
článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či ide o 
spracované alebo nespracované potraviny. 
Preto by sa takéto potraviny nemali 
považovať za tradičné, ak boli vyrobené 
novým výrobným postupom alebo ak 
obsahujú „umelo vyrobené nanomateriály“ 
v zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

(12) Malo by sa objasniť, že potraviny 
z tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 
nové, by sa mali za tradičné potraviny 
z tretích krajín považovať len vtedy, ak 
pochádzajú z prvovýroby vymedzenej 
v článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, 
a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide 
o spracované alebo nespracované 
potraviny. Preto by sa takéto potraviny 
nemali považovať za tradičné, ak boli 
vyrobené postupom, ktorý doteraz nebol 
použitý na tento typ potraviny, alebo ak 
obsahujú „umelo vyrobené nanomateriály“ 
v zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 132
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan, Stefan Eck
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Malo by sa objasniť, že potraviny z 
tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 
nové, by sa mali za tradičné potraviny z 
tretích krajín považovať len vtedy, ak 
pochádzajú z prvovýroby vymedzenej v 
článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či ide o 
spracované alebo nespracované potraviny. 
Preto by sa takéto potraviny nemali 
považovať za tradičné, ak boli vyrobené 
novým výrobným postupom alebo ak 
obsahujú „umelo vyrobené nanomateriály“ 
v zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

(12) Malo by sa objasniť, že potraviny z 
tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 
nové, by sa mali za tradičné potraviny z 
tretích krajín považovať len vtedy, ak 
pochádzajú z prvovýroby vymedzenej v 
článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či ide o 
spracované alebo nespracované potraviny. 
Preto by sa takéto potraviny nemali 
považovať za tradičné, ak boli vyrobené 
novým výrobným postupom alebo ak 
obsahujú umelo vyrobené nanomateriály.
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Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o vymedzenie pojmu nanomateriály, nie je vhodné odvolávať sa na nariadenie 
(EÚ) č. 1169/2011, keďže uvedené nariadenie sa týka označovania potravín, kým toto 
nariadenie sa zaoberá vyhodnocovaním rizík. Úrad EFSA pri využívaní nanomateriálov 
v potravinách uznáva neistoty a odporúča prahovú hodnotu 10 %. Ak by sa použila prahová 
hodnota 50 %, hoci aj na účely vyhodnotenia rizík, vzniklo by tým vážne riziko, že vymedzenie 
by neobsiahlo niektoré nanozložky, a teba by sa na ne nevzťahovalo vyhodnotenie rizík.

Pozmeňujúci návrh 133
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Malo by sa objasniť, že potraviny z 
tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 
nové, by sa mali za tradičné potraviny z 
tretích krajín považovať len vtedy, ak 
pochádzajú z prvovýroby vymedzenej v 
článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či ide o 
spracované alebo nespracované potraviny. 
Preto by sa takéto potraviny nemali 
považovať za tradičné, ak boli vyrobené 
novým výrobným postupom alebo ak 
obsahujú „umelo vyrobené nanomateriály“
v zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

(12) Malo by sa objasniť, že potraviny z 
tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 
nové, by sa mali za tradičné potraviny z 
tretích krajín považovať len vtedy, ak 
pochádzajú z prvovýroby vymedzenej v 
článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či ide o 
spracované alebo nespracované potraviny. 
Preto by sa takéto potraviny nemali 
považovať za tradičné, ak boli vyrobené 
novým výrobným postupom alebo ak 
obsahujú „umelo vyrobené nanomateriály“.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(12) Malo by sa objasniť, že potraviny z 
tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 
nové, by sa mali za tradičné potraviny z 
tretích krajín považovať len vtedy, ak 
pochádzajú z prvovýroby vymedzenej v 
článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či ide o 
spracované alebo nespracované potraviny. 
Preto by sa takéto potraviny nemali 
považovať za tradičné, ak boli vyrobené 
novým výrobným postupom alebo ak 
obsahujú „umelo vyrobené nanomateriály“ 
v zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011.

(12) Malo by sa objasniť, že potraviny z 
tretích krajín, ktoré sa v Únii považujú za 
nové, by sa mali za tradičné potraviny z 
tretích krajín považovať len vtedy, ak 
pochádzajú z prvovýroby vymedzenej v 
článku 3 nariadenia (ES) č. 178/2002, a to 
bez ohľadu na skutočnosť, či ide o 
spracované alebo nespracované potraviny. 
Preto by sa takéto potraviny nemali 
považovať za tradičné, ak boli vyrobené 
novým výrobným postupom alebo ak 
obsahujú „umelo vyrobené nanomateriály“ 
v zmysle článku 2 ods. 2 písm. t) 
nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 v rovnakom 
percentuálnom podiele alebo v množstve 
vyššom než 10 % hmotnosti alebo objemu 
vypočítaného ako súhrn percentuálnych 
podielov v jednotlivých zložkách.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 135
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Potravinové výrobky vyrobené zo 
zložiek potravín, ktoré nepatria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, najmä ak 
došlo k zmene zložiek potravín, ich 
zloženia alebo množstva, by sa nemali 
považovať za nové potraviny. Do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia by však mali 
patriť zmeny zložiek potravín ako 
napríklad selektívne extrakty alebo 
použitie iných častí rastliny, ktoré sa zatiaľ 
vo významnej miere nepoužívali na ľudskú 
spotrebu v Únii.

(13) Potravinové výrobky vyrobené zo 
zložiek potravín, ktoré nepatria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, najmä ak 
došlo k zmene zložiek potravín, ich 
zloženia alebo množstva, by sa nemali 
považovať za nové potraviny. Do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia by však mali 
patriť zmeny zložiek potravín ako 
napríklad selektívne extrakty alebo 
použitie iných častí rastliny, ktoré sa zatiaľ 
vo významnej miere nepoužívali na ľudskú 
spotrebu v Únii, teda že neboli k dispozícii 
v supermarketoch, predajniach potravín 
alebo v lekárňach.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 136
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Komisii by sa mali udeliť 
vykonávacie právomoci, aby mohla 
rozhodnúť, či konkrétna potravina 
zodpovedá vymedzeniu novej potraviny a 
či sa preto na ňu vzťahujú pravidlá 
upravujúce nové potraviny stanovené v 
tomto nariadení

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie o rozsahu pôsobnosti je zásadné pre nariadenie, a preto by sa nemalo prijímať 
prostredníctvom vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh 137
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Komisii by sa mali udeliť 
vykonávacie právomoci, aby mohla 
rozhodnúť, či konkrétna potravina 
zodpovedá vymedzeniu novej potraviny a 
či sa preto na ňu vzťahujú pravidlá 
upravujúce nové potraviny stanovené v 
tomto nariadení

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Rozhodnutie o rozsahu pôsobnosti je zásadné pre nariadenie, a preto by sa nemalo prijímať 
prostredníctvom vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh 138
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Skutočnosť, či sa potravina pred 
15. májom 1997 používala v Únii vo 
významnej miere na ľudskú spotrebu, by sa 
mala určovať na základe informácií, ktoré 
predložili prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov, a v prípade 
potreby by sa mala opierať o iné 
informácie dostupné v členských štátoch. 
Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov nie sú istí, aký status má 
potravina, ktorú zamýšľajú umiestniť na 
trh, mali by sa obrátiť na členské štáty. Ak 
nie sú k dispozícii informácie o ľudskej 
spotrebe pred 15. májom 1997, alebo sú 
nedostatočné, mal by sa zaviesť 
jednoduchý a transparentný postup na ich 
zhromažďovanie za účasti Komisie, 
členských štátov a prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov. Komisii by sa 
mali udeliť vykonávacie právomoci, aby 
mohla konkretizovať procedurálne kroky 
takéhoto konzultačného postupu.

(16) Skutočnosť, či sa potravina pred 
15. májom 1997 používala v Únii vo 
významnej miere na ľudskú spotrebu, by sa 
mala určovať na základe informácií, ktoré 
predložili prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov, a v prípade 
potreby by sa mala opierať o iné 
informácie dostupné v členských štátoch. 
Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov nie sú istí, aký status má 
potravina, ktorú zamýšľajú umiestniť na 
trh, mali by sa obrátiť na členské štáty. Ak 
nie sú k dispozícii informácie o ľudskej 
spotrebe pred 15. májom 1997, alebo sú 
nedostatočné, mal by sa zaviesť 
jednoduchý a transparentný postup na ich 
zhromažďovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Toto je zásadné rozhodnutie, a preto by sa nemalo prijímať prostredníctvom vykonávacích 
aktov.
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Pozmeňujúci návrh 139
Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Skutočnosť, či sa potravina pred 15. 
májom 1997 používala v Únii vo 
významnej miere na ľudskú spotrebu, by sa 
mala určovať na základe informácií, ktoré 
predložili prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov, a v prípade 
potreby by sa mala opierať o iné 
informácie dostupné v členských štátoch. 
Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov nie sú istí, aký status má 
potravina, ktorú zamýšľajú umiestniť na 
trh, mali by sa obrátiť na členské štáty. Ak 
nie sú k dispozícii informácie o ľudskej 
spotrebe pred 15. májom 1997, alebo sú 
nedostatočné, mal by sa zaviesť 
jednoduchý a transparentný postup na ich 
zhromažďovanie za účasti Komisie, 
členských štátov a prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov. Komisii by sa 
mali udeliť vykonávacie právomoci, aby 
mohla konkretizovať procedurálne kroky 
takéhoto konzultačného postupu.

(16) Skutočnosť, či sa potravina pred 15. 
májom 1997 používala v Únii vo 
významnej miere na ľudskú spotrebu, by sa 
mala určovať na základe informácií, ktoré 
predložili prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov, a informácií
dostupných v členských štátoch. Ak si 
prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov nie sú istí, aký status má 
potravina, ktorú zamýšľajú umiestniť na 
trh, mali by sa obrátiť na členské štáty. Ak 
nie sú k dispozícii informácie o ľudskej 
spotrebe pred 15. májom 1997, alebo sú 
nedostatočné, musí byť uvedený produkt 
považovaný za novú potravinu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 140
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Skutočnosť, či sa potravina pred 15. 
májom 1997 používala v Únii vo 
významnej miere na ľudskú spotrebu, by sa 
mala určovať na základe informácií, ktoré 

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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predložili prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov, a v prípade 
potreby by sa mala opierať o iné 
informácie dostupné v členských štátoch. 
Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov nie sú istí, aký status má 
potravina, ktorú zamýšľajú umiestniť na 
trh, mali by sa obrátiť na členské štáty. Ak 
nie sú k dispozícii informácie o ľudskej 
spotrebe pred 15. májom 1997, alebo sú 
nedostatočné, mal by sa zaviesť 
jednoduchý a transparentný postup na ich 
zhromažďovanie za účasti Komisie, 
členských štátov a prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov. Komisii by sa 
mali udeliť vykonávacie právomoci, aby 
mohla konkretizovať procedurálne kroky 
takéhoto konzultačného postupu.

Or. fr

Odôvodnenie

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 141
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Skutočnosť, či sa potravina pred 
15. májom 1997 používala v Únii vo 
významnej miere na ľudskú spotrebu, by sa 
mala určovať na základe informácií, ktoré 
predložili prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov, a v prípade 
potreby by sa mala opierať o iné 
informácie dostupné v členských štátoch. 
Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov nie sú istí, aký status má 
potravina, ktorú zamýšľajú umiestniť na 
trh, mali by sa obrátiť na členské štáty. Ak 

(16) Skutočnosť, či sa potravina pred 15. 
májom 1997 používala v Únii vo 
významnej miere na ľudskú spotrebu, teda 
či bola k dispozícii v supermarketoch, 
predajniach potravín alebo v lekárňach, 
by sa mala určovať na základe informácií, 
ktoré predložili prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov, a v prípade 
potreby by sa mala opierať o iné 
informácie dostupné v členských štátoch. 
Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov nie sú istí, aký status má 



AM\1037316SK.doc 39/73 PE539.826v01-00

SK

nie sú k dispozícii informácie o ľudskej 
spotrebe pred 15. májom 1997, alebo sú 
nedostatočné, mal by sa zaviesť 
jednoduchý a transparentný postup na ich 
zhromažďovanie za účasti Komisie, 
členských štátov a prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov. Komisii by sa 
mali udeliť vykonávacie právomoci, aby 
mohla konkretizovať procedurálne kroky 
takéhoto konzultačného postupu.

potravina, ktorú zamýšľajú umiestniť na 
trh, mali by sa obrátiť na členské štáty. Ak 
nie sú k dispozícii informácie o ľudskej 
spotrebe pred 15. májom 1997, alebo sú 
nedostatočné, mal by sa zaviesť 
jednoduchý a transparentný postup na ich 
zhromažďovanie za účasti Komisie, 
členských štátov a prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov. Komisii by sa 
mali udeliť vykonávacie právomoci, aby 
mohla konkretizovať procedurálne kroky 
takéhoto konzultačného postupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Nové potraviny by sa mali povoliť 
a používať iba vtedy, ak spĺňajú kritériá 
stanovené v tomto nariadení. Nové 
potraviny by mali byť bezpečné a ich 
používanie by nemalo spotrebiteľa 
zavádzať. Ak má teda nová potravina 
nahradiť inú potravinu, nemala by sa od nej 
líšiť takým spôsobom, ktorý by bol pre 
spotrebiteľa z hľadiska výživy
nevýhodnejší.

(17) Nové potraviny by sa mali povoliť 
a používať iba vtedy, ak spĺňajú kritériá 
stanovené v tomto nariadení. Nové 
potraviny by mali byť bezpečné a ich 
používanie by nemalo spotrebiteľa 
zavádzať. Ak má teda nová potravina 
nahradiť inú potravinu, nemala by sa od nej 
líšiť takým spôsobom, ktorý by bol pre 
spotrebiteľa nevhodnejší.

Or. it

Odôvodnenie

Prospech je v skutočnosti komplexný a vzhľadom na samotnú povahu nových potravín sa 
nemôže v žiadnom prípade obmezovať na oblasť výživy, ale musí nutne zahŕňať širšie aspekty, 
ako je zloženie potraviny. Preto navrhujeme vypustiť výraz „z hľadiska výživy“, ktorý, ako sa 
zdá, neodráža všetky faktory novosti, ktoré môže nová potravina zavádzať.
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Pozmeňujúci návrh 143
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Nové potraviny by sa mali povoliť 
a používať iba vtedy, ak spĺňajú kritériá 
stanovené v tomto nariadení. Nové 
potraviny by mali byť bezpečné a ich 
používanie by nemalo spotrebiteľa 
zavádzať. Ak má teda nová potravina 
nahradiť inú potravinu, nemala by sa od nej 
líšiť takým spôsobom, ktorý by bol pre 
spotrebiteľa z hľadiska výživy 
nevýhodnejší.

(17) Nové potraviny by sa mali povoliť 
a používať iba vtedy, ak spĺňajú kritériá 
stanovené v tomto nariadení. Nové 
potraviny by mali byť bezpečné, pre 
spotrebiteľov prospešné a ich používanie 
by nemalo spotrebiteľa zavádzať. Ak má 
teda nová potravina nahradiť inú potravinu, 
nemala by sa od nej líšiť takým spôsobom, 
ktorý by bol pre spotrebiteľa z hľadiska 
výživy nevýhodnejší. Posúdenie 
bezpečnosti nových potravín by malo 
vychádzať zo zásady predbežnej 
opatrnosti ustanovenej v článku 7 
nariadenia (ES) č. 178/2002.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné znovu zaviesť odkaz na zásadu predbežnej opatrnosti, ktorá bola súčasťou pozície 
Európskeho parlamentu k druhému čítaniu z roku 2010. Požiadavka, že by nové potraviny 
mali byť pre spotrebiteľov prospešné, je obdobou nariadenia (ES) č. 1333/2008 o prídavných 
látkach (článok 6 ods. 2).

Pozmeňujúci návrh 144
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Nové potraviny by sa mali 
umiestňovať na trh a používať v 
potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 
prípade, že sa nachádzajú na únijnom 
zozname nových potravín povolených na 
umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 
len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
zriadiť únijný zoznam nových potravín 
tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 
povolené alebo notifikované v súlade s 
článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 
258/97 a zahrnú všetky existujúce 
povoľovacie podmienky. Keďže tieto nové 
potraviny už boli vyhodnotené 
z bezpečnostného hľadiska, sú zákonne 
vyrábané a predávané v Únii a v minulosti 
nevyvolali zdravotné obavy, na počiatočné 
vytvorenie zoznamu Únie by sa mal využiť 
konzultačný postup.

(18) Nové potraviny by sa mali 
umiestňovať na trh a používať v 
potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 
prípade, že sa nachádzajú na únijnom 
zozname nových potravín povolených na 
umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 
len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 
zriadiť únijný zoznam nových potravín 
tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 
povolené alebo notifikované v súlade s 
článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 
258/97 a zahrnú všetky existujúce 
povoľovacie podmienky.

Or. en

Odôvodnenie

Zoznam nových potravín by mal tvoriť prílohu k tomuto nariadeniu a mal by sa aktualizovať 
prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 145
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Nové potraviny by sa mali 
umiestňovať na trh a používať v 
potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 
prípade, že sa nachádzajú na únijnom 
zozname nových potravín povolených na 
umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 

(18) Nové potraviny by sa mali 
umiestňovať na trh a používať 
v potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 
prípade, že sa nachádzajú na únijnom 
zozname nových potravín povolených na 
umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 
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len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 
prostredníctvom vykonávacieho aktu
zriadiť únijný zoznam nových potravín 
tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 
povolené alebo notifikované v súlade s 
článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 
258/97 a zahrnú všetky existujúce 
povoľovacie podmienky. Keďže tieto nové 
potraviny už boli vyhodnotené 
z bezpečnostného hľadiska, sú zákonne 
vyrábané a predávané v Únii a v minulosti 
nevyvolali zdravotné obavy, na počiatočné 
vytvorenie zoznamu Únie by sa mal využiť 
konzultačný postup.

len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 
zriadiť únijný zoznam nových potravín 
tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 
povolené alebo notifikované v súlade 
s článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) 
č. 258/97 a zahrnú všetky existujúce 
povoľovacie podmienky. Keďže tieto nové 
potraviny už boli vyhodnotené 
z bezpečnostného hľadiska, sú zákonne 
vyrábané a predávané v Únii a v minulosti 
nevyvolali zdravotné obavy, na počiatočné 
vytvorenie zoznamu Únie by sa mal využiť 
konzultačný postup. Tento únijný zoznam 
musí byť schválený každým členským 
štátom a každá harmonizácia právnych 
predpisov vyplývajúca z tohto nariadenia 
naďalej podlieha ustanoveniam článku 
114 ods. 4 ZFEÚ. Tento zoznam musí byť 
transparentný, ľahko dostupný 
a pravidelne aktualizovaný.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 146
Annie Schreijer-Pierik

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Nové potraviny by sa mali 
umiestňovať na trh a používať v 
potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 
prípade, že sa nachádzajú na únijnom 
zozname nových potravín povolených na 
umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 
len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
zriadiť únijný zoznam nových potravín 
tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 
povolené alebo notifikované v súlade s 
článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 
258/97 a zahrnú všetky existujúce 
povoľovacie podmienky. Keďže tieto nové 
potraviny už boli vyhodnotené 

(18) Nové potraviny by sa mali 
umiestňovať na trh a používať v 
potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 
prípade, že sa nachádzajú na únijnom 
zozname nových potravín povolených na 
umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 
len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
zriadiť únijný zoznam nových potravín 
tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 
povolené alebo notifikované v súlade s 
článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 
258/97 a zahrnú všetky existujúce 
povoľovacie podmienky. Keďže tieto nové 
potraviny už boli vyhodnotené 
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z bezpečnostného hľadiska, sú zákonne 
vyrábané a predávané v Únii a v minulosti 
nevyvolali zdravotné obavy, na počiatočné 
vytvorenie zoznamu Únie by sa mal využiť 
konzultačný postup.

z bezpečnostného hľadiska, sú zákonne 
vyrábané a predávané v Únii a v minulosti 
nevyvolali zdravotné obavy, na počiatočné 
vytvorenie zoznamu Únie by sa mal využiť 
konzultačný postup.

Zoznam by sa mal pravidelne a pružne 
aktualizovať a v prípade potreby 
rozširovať, a to na základe najnovších 
technologických inovácií a vedeckého 
vývoja.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Nové potraviny by sa mali 
umiestňovať na trh a používať v 
potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 
prípade, že sa nachádzajú na únijnom 
zozname nových potravín povolených na 
umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 
len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
zriadiť únijný zoznam nových potravín 
tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 
povolené alebo notifikované v súlade s 
článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 
258/97 a zahrnú všetky existujúce 
povoľovacie podmienky. Keďže tieto nové 
potraviny už boli vyhodnotené 
z bezpečnostného hľadiska, sú zákonne 
vyrábané a predávané v Únii a v minulosti 
nevyvolali zdravotné obavy, na počiatočné 
vytvorenie zoznamu Únie by sa mal využiť 
konzultačný postup.

(18) Nové potraviny by sa mali 
umiestňovať na trh a používať v 
potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 
prípade, že sa nachádzajú na únijnom 
zozname nových potravín povolených na 
umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 
len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 
zriadiť únijný zoznam nových potravín 
tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 
povolené alebo notifikované v súlade s 
článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 
258/97 a zahrnú všetky existujúce 
povoľovacie podmienky. Počiatočný 
únijný zoznam povolených nových 
potravín, ktorý predstavuje hlavný prvok, 
by mal tvoriť prílohu k tomuto nariadeniu 
a mal by sa aktualizovať prostredníctvom 
delegovaných aktov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 148
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Nové potraviny by sa mali 
umiestňovať na trh a používať v 
potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 
prípade, že sa nachádzajú na únijnom 
zozname nových potravín povolených na
umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 
len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
zriadiť únijný zoznam nových potravín 
tým, že sa doň zapíšu nové potraviny 
povolené alebo notifikované v súlade s 
článkami 4, 5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 
258/97 a zahrnú všetky existujúce 
povoľovacie podmienky. Keďže tieto nové 
potraviny už boli vyhodnotené 
z bezpečnostného hľadiska, sú zákonne 
vyrábané a predávané v Únii a v minulosti 
nevyvolali zdravotné obavy, na počiatočné 
vytvorenie zoznamu Únie by sa mal využiť 
konzultačný postup.

(18) Nové potraviny by sa mali 
umiestňovať na trh a používať v 
potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 
prípade, že sa nachádzajú na únijnom 
zozname nových potravín povolených na 
umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 
len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 
prostredníctvom delegovaného aktu zriadiť 
únijný zoznam nových potravín tým, že sa 
doň zapíšu nové potraviny povolené alebo 
notifikované v súlade s článkami 4, 5 alebo 
7 nariadenia (ES) č. 258/97 a zahrnú 
všetky existujúce povoľovacie podmienky.

Or. en

Odôvodnenie

Komisii by mala byť udelená právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na účely aktualizácie únijného zoznamu.

Pozmeňujúci návrh 149
Jan Huitema

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18a) Rozvoj nových technológií 
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a inovácií v potravinárskej výrobe, ako je 
biotechnológia a nanotechnológia, by sa 
mal podporovať, keďže by mohli zmierniť 
vplyv potravinárskej výroby na životné 
prostredie, zlepšiť potravinovú 
bezpečnosť a prospieť spotrebiteľom. 
Vývoj v potravinárskej výrobe by sa však 
mal vždy posudzovať so zreteľom na 
najnovšie dostupné vedecké dôkazy, aby 
sa zaručilo riadne vedecké potvrdenie 
európskej bezpečnosti potravín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 
ktorý bude účinný, časovo obmedzený 
a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 
potraviny z tretích krajín, u ktorých je 
preukázaná história bezpečného používania 
a ktoré nevyvolali námietky k bezpečnosti, 
je vhodné vytvoriť rýchlejší a jednoduchší 
postup aktualizácie únijného zoznamu. 
Keďže aktualizácia únijného zoznamu 
predpokladá uplatňovanie kritérií 
stanovených v tomto nariadení, Komisii 
by sa mali v tejto súvislosti udeliť 
vykonávacie právomoci.

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 
ktorý bude účinný, časovo obmedzený 
a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 
potraviny z tretích krajín, u ktorých je 
preukázaná história bezpečného používania 
a ktoré nevyvolali námietky k bezpečnosti, 
je vhodné vytvoriť rýchlejší a jednoduchší 
postup aktualizácie únijného zoznamu. S 
cieľom aktualizovať zoznam by sa preto 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú platnosť a sú navrhnuté tak, aby sa nimi dopĺňali alebo 
menili určité nepodstatné prvky tohto nariadenia, Komisii by sa mala udeliť právomoc 
prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, aby mohla aktualizovať tento 
zoznam.

Pozmeňujúci návrh 151
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 
ktorý bude účinný, časovo obmedzený 
a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 
potraviny z tretích krajín, u ktorých je 
preukázaná história bezpečného používania 
a ktoré nevyvolali námietky k bezpečnosti, 
je vhodné vytvoriť rýchlejší a jednoduchší
postup aktualizácie únijného zoznamu. 
Keďže aktualizácia únijného zoznamu
predpokladá uplatňovanie kritérií 
stanovených v tomto nariadení, Komisii 
by sa mali v tejto súvislosti udeliť 
vykonávacie právomoci.

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 
ktorý bude transparentný. Pokiaľ ide 
o tradičné potraviny z tretích krajín, pri
ktorých je preukázaná história bezpečného 
používania a ktoré nevyvolali námietky 
k bezpečnosti, je vhodné vytvoriť 
dôslednejší postup aktualizácie únijného 
zoznamu. Každý členský štát musí vysloviť 
kladné stanovisko k aktualizácii únijného
zoznamu pre potravinu pochádzajúcu 
z tretej krajiny. V prípade záporného 
stanoviska môže členský štát rozhodnúť 
o súhlase alebo nesúhlase s voľným 
pohybom tejto potraviny pochádzajúcej 
z tretej krajiny na svojom území.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 152
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 
ktorý bude účinný, časovo obmedzený 
a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 
potraviny z tretích krajín, u ktorých je 
preukázaná história bezpečného používania 
a ktoré nevyvolali námietky k bezpečnosti, 
je vhodné vytvoriť rýchlejší a jednoduchší 
postup aktualizácie únijného zoznamu. 
Keďže aktualizácia únijného zoznamu 
predpokladá uplatňovanie kritérií 
stanovených v tomto nariadení, Komisii 
by sa mali v tejto súvislosti udeliť 
vykonávacie právomoci.

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 
ktorý bude účinný, časovo obmedzený 
a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 
potraviny z tretích krajín, u ktorých je 
preukázaná história bezpečného používania 
a ktoré nevyvolali námietky k bezpečnosti, 
je vhodné vytvoriť rýchlejší a jednoduchší 
postup aktualizácie únijného zoznamu. S 
cieľom aktualizovať únijný zoznam by sa 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Elisabetta Gardini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 
ktorý bude účinný, časovo obmedzený 
a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 
potraviny z tretích krajín, u ktorých je 
preukázaná história bezpečného používania 
a ktoré nevyvolali námietky k bezpečnosti,
je vhodné vytvoriť rýchlejší a jednoduchší 
postup aktualizácie únijného zoznamu. 
Keďže aktualizácia únijného zoznamu 
predpokladá uplatňovanie kritérií 
stanovených v tomto nariadení, Komisii by 
sa mali v tejto súvislosti udeliť 
vykonávacie právomoci.

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 
ktorý bude účinný, časovo obmedzený 
a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 
potraviny z tretích krajín, u ktorých je 
preukázaná história bezpečného 
používania, žiadatelia by mali mať 
možnosť rozhodnúť sa pre rýchlejší a 
jednoduchší postup aktualizácie únijného 
zoznamu tak, aby mali podobné prístupové 
lehoty, ako majú zhodné produkty z EÚ. 
Tento postup by sa mal povoliť, ak neboli 
vznesené odôvodnené námietky k 
bezpečnosti. Keďže aktualizácia únijného 
zoznamu predpokladá uplatňovanie kritérií 
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stanovených v tomto nariadení, Komisii by 
sa mali v tejto súvislosti udeliť 
vykonávacie právomoci.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 154
Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 
ktorý bude účinný, časovo obmedzený 
a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 
potraviny z tretích krajín, u ktorých je 
preukázaná história bezpečného používania 
a ktoré nevyvolali námietky k bezpečnosti, 
je vhodné vytvoriť rýchlejší a jednoduchší 
postup aktualizácie únijného zoznamu. 
Keďže aktualizácia únijného zoznamu 
predpokladá uplatňovanie kritérií 
stanovených v tomto nariadení, Komisii by 
sa mali v tejto súvislosti udeliť 
vykonávacie právomoci.

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 
ktorý bude účinný, časovo obmedzený 
a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 
potraviny z tretích krajín, u ktorých je 
preukázaná história bezpečného používania 
a ktoré nevyvolali námietky k bezpečnosti, 
je vhodné vytvoriť pre jednotlivé prípady 
rýchlejší a jednoduchší postup aktualizácie 
únijného zoznamu. Keďže aktualizácia 
únijného zoznamu predpokladá 
uplatňovanie kritérií stanovených v tomto 
nariadení, Komisii by sa mali v tejto 
súvislosti udeliť vykonávacie právomoci.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 155
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 

(19) Nové potraviny je vhodné povoľovať 
tak, že sa za dodržania kritérií a postupov 
stanovených v tomto nariadení aktualizuje 
únijný zoznam. Mal by sa zaviesť postup, 
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ktorý bude účinný, časovo obmedzený 
a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 
potraviny z tretích krajín, u ktorých je 
preukázaná história bezpečného používania 
a ktoré nevyvolali námietky k bezpečnosti, 
je vhodné vytvoriť rýchlejší a jednoduchší 
postup aktualizácie únijného zoznamu. 
Keďže aktualizácia únijného zoznamu 
predpokladá uplatňovanie kritérií
stanovených v tomto nariadení, Komisii 
by sa mali v tejto súvislosti udeliť 
vykonávacie právomoci.

ktorý bude účinný, časovo obmedzený 
a transparentný. Pokiaľ ide o tradičné 
potraviny z tretích krajín, u ktorých je 
preukázaná história bezpečného používania 
a ktoré nevyvolali námietky k bezpečnosti, 
je vhodné vytvoriť rýchlejší a jednoduchší 
postup aktualizácie únijného zoznamu. S 
cieľom aktualizovať zoznam by sa preto 
mala na Komisiu delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Komisii by mala byť udelená právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na účely aktualizácie únijného zoznamu.

Pozmeňujúci návrh 156
Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mali by sa stanoviť aj kritériá 
posudzovania bezpečnostných rizík, ktoré 
predstavujú nové potraviny. Aby sa 
zaručilo harmonizované vedecké posúdenie 
nových potravín, takéto posúdenie by mal 
vykonávať Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín (ďalej len „EFSA“).

(20) Mali by sa stanoviť aj kritériá 
posudzovania bezpečnostných rizík, ktoré 
predstavujú nové potraviny. Aby sa 
zaručilo harmonizované vedecké posúdenie 
nových potravín, takéto posúdenie by mal 
transparentným a aktívnym spôsobom 
vykonávať Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín (ďalej len „EFSA“) na základe 
konzultácie so zdravotníckymi orgánmi 
členských štátov a po konzultácii so 
zainteresovanými skupinami.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 157
Nicola Caputo
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Mali by sa stanoviť aj kritériá 
posudzovania bezpečnostných rizík, ktoré 
predstavujú nové potraviny. Aby sa 
zaručilo harmonizované vedecké posúdenie 
nových potravín, takéto posúdenie by mal 
vykonávať Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín (ďalej len „EFSA“).

(20) Mali by sa jasne vymedziť a stanoviť 
aj kritériá posudzovania bezpečnostných 
rizík, ktoré predstavujú nové potraviny. 
Aby sa zaručilo harmonizované vedecké 
posúdenie nových potravín, takéto 
posúdenie by mal vykonávať Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len 
„EFSA“). Úrad EFSA, ktorého 
hodnotenia by sa mali vykonávať 
transparentne, by mal vytvoriť sieť 
s členskými štátmi a Poradným výborom v 
oblasti nových potravín a postupov 
(ACNFP). Každú novú vlastnosť, ktorá by 
mohla mať vplyv na zdravie, treba 
vyhodnocovať individuálne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 
nanomateriálov v potravinách, EFSA v 
stanovisku zo 6. apríla 201121 o pokynoch 
na hodnotenie rizík využitia nanovedy a 
nanotechnológií v potravinovom a 
krmivovom reťazci dospel k záveru, že v 
súvislosti s nanotoxikokinetikou a 
toxikológiou umelo vyrobených 
nanomateriálov sú dostupné len sporé 
informácie a že súčasné metódy testovania 
toxicity možno bude treba metodologicky 
upraviť. Komisia v záujme dôkladnejšieho 
posúdenia bezpečnosti nanomateriálov 
používaných v potravinách pracuje na 

vypúšťa sa
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metódach, ktoré budú zohľadňovať 
osobitné vlastnosti umelo vyrobených 
nanomateriálov.

__________________
21 Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 
9(5):2140.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 159
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 
nanomateriálov v potravinách, EFSA v
stanovisku zo 6. apríla 201121 o pokynoch 
na hodnotenie rizík využitia nanovedy a 
nanotechnológií v potravinovom a 
krmivovom reťazci dospel k záveru, že v 
súvislosti s nanotoxikokinetikou a 
toxikológiou umelo vyrobených 
nanomateriálov sú dostupné len sporé 
informácie a že súčasné metódy testovania 
toxicity možno bude treba metodologicky 
upraviť. Komisia v záujme dôkladnejšieho 
posúdenia bezpečnosti nanomateriálov 
používaných v potravinách pracuje na 
metódach, ktoré budú zohľadňovať 
osobitné vlastnosti umelo vyrobených 
nanomateriálov.

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 
nanomateriálov v potravinách, EFSA vo 
svojom stanovisku zo 6. apríla 201121 o 
pokynoch na hodnotenie rizík využitia 
nanovedy a nanotechnológií v 
potravinovom a krmivovom reťazci uznal, 
že metódy testovania, ktoré sú v 
súčasnosti k dispozícii, nemusia byť 
vhodné na vyhodnocovanie rizík 
spojených s nanomateriálmi a 
konkrétnejšie dospel k záveru, že v 
súvislosti s nanotoxikokinetikou a 
toxikológiou umelo vyrobených 
nanomateriálov sú dostupné len sporé 
informácie a že súčasné metódy testovania 
toxicity možno bude treba metodologicky 
upraviť. Komisia v záujme dôkladnejšieho 
posúdenia bezpečnosti nanomateriálov 
používaných v potravinách preto 
urýchlene vypracuje metódy testovania, 
pri ktorých sa nepoužívajú zvieratá a ktoré 
budú zohľadňovať osobitné vlastnosti 
umelo vyrobených nanomateriálov.

__________________ __________________
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21 Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 
9(5):2140.

21 Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 
9(5):2140.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh už bol súčasťou pozície Európskeho parlamentu k druhému čítaniu 
z roku 2010. V správe úradu EFSA sa uvádza: „V súčasnosti existujú nejasnosti týkajúce sa 
identifikácie, charakterizácie a zisťovania umelo vyrobených nanomateriálov, ktoré súvisia 
s nedostatkom vhodných a schválených metód testovania na pokrytie všetkých možných 
použití, stránok a vlastností umelo vyrobených nanomateriálov. Podobne existuje niekoľko 
nejasností týkajúcich sa použiteľnosti súčasných štandardných biologických a toxikologických 
metód testovania v prípade umelo vyrobených nanomateriálov.“ (ENM = umelo vyrobené 
nanomateriály).

Pozmeňujúci návrh 160
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 
nanomateriálov v potravinách, EFSA v 
stanovisku zo 6. apríla 201121 o pokynoch 
na hodnotenie rizík využitia nanovedy a 
nanotechnológií v potravinovom a 
krmivovom reťazci dospel k záveru, že v 
súvislosti s nanotoxikokinetikou a 
toxikológiou umelo vyrobených 
nanomateriálov sú dostupné len sporé 
informácie a že súčasné metódy testovania 
toxicity možno bude treba metodologicky 
upraviť. Komisia v záujme dôkladnejšieho 
posúdenia bezpečnosti nanomateriálov 
používaných v potravinách pracuje na 
metódach, ktoré budú zohľadňovať 
osobitné vlastnosti umelo vyrobených 
nanomateriálov.

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 
nanomateriálov v potravinách, EFSA v 
stanovisku zo 6. apríla 201121 o pokynoch 
na hodnotenie rizík využitia nanovedy a 
nanotechnológií v potravinovom a 
krmivovom reťazci dospel k záveru, že v 
súvislosti s nanotoxikokinetikou a 
toxikológiou umelo vyrobených 
nanomateriálov sú dostupné len sporé 
informácie a že súčasné metódy testovania 
toxicity možno bude treba metodologicky 
upraviť. Komisia v záujme dôkladnejšieho 
posúdenia bezpečnosti nanomateriálov 
používaných v potravinách pracuje na 
metódach, ktoré budú zohľadňovať 
osobitné vlastnosti umelo vyrobených 
nanomateriálov. Hodnotenie 
nanomateriálov v potravinách alebo 
zložkách potravín by malo obsahovať 
podrobné informácie o zložení, výživovej 
hodnote, látkovej premene, účele určenia, 
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úrovni mikrobiologických a chemických 
kontaminantov, štúdie o prípadných 
toxických, výživových a alergénnych 
účinkoch a podrobné informácie 
o výrobnom procese spracovania potravín 
a zložiek potravín. Pri vykonávaní 
vedeckého posúdenia bezpečnosti by sa 
mali zohľadniť aj obavy spotrebiteľov 
a etické otázky.

__________________ __________________
21 Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 
9(5):2140.

21 Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 
9(5):2140.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 
nanomateriálov v potravinách, EFSA v 
stanovisku zo 6. apríla 201121 o pokynoch 
na hodnotenie rizík využitia nanovedy a 
nanotechnológií v potravinovom a 
krmivovom reťazci dospel k záveru, že v 
súvislosti s nanotoxikokinetikou a 
toxikológiou umelo vyrobených 
nanomateriálov sú dostupné len sporé 
informácie a že súčasné metódy testovania 
toxicity možno bude treba metodologicky 
upraviť. Komisia v záujme dôkladnejšieho 
posúdenia bezpečnosti nanomateriálov 
používaných v potravinách pracuje na 
metódach, ktoré budú zohľadňovať 
osobitné vlastnosti umelo vyrobených 
nanomateriálov.

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 
nanomateriálov v potravinách, EFSA v 
stanovisku zo 6. apríla 201121 o pokynoch 
na hodnotenie rizík využitia nanovedy a 
nanotechnológií v potravinovom a 
krmivovom reťazci dospel k záveru, že v 
súvislosti s nanotoxikokinetikou a 
toxikológiou umelo vyrobených 
nanomateriálov sú dostupné len sporé 
informácie a že súčasné metódy testovania 
toxicity možno bude treba metodologicky 
upraviť. Komisia v záujme dôkladnejšieho 
posúdenia bezpečnosti nanomateriálov 
používaných v potravinách pracuje na 
metódach, ktoré budú zohľadňovať 
osobitné vlastnosti umelo vyrobených 
nanomateriálov. S ohľadom na existujúce 
nedostatky ako z hľadiska 
toxikologického, tak z hľadiska metodiky 
merania, je nevyhnutné uplatňovať 
zásadu predbežnej opatrnosti a obmedziť 
vystavenie osôb nanomateriálom.
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__________________ __________________
21 Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 
9(5):2140.

21 Vestník EFSA (EFSA Journal) (2011) 
9(5):2140.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 162
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21a) Z dôvodu ochrany ľudského zdravia 
by sa malo zakázať používanie 
nanotechnológií v rámci potravinárskej 
výroby, kým nebudú schválené vhodné 
metódy testovania nanomateriálov a kým 
nebude možné na základe týchto testov 
vykonať primerané posúdenie 
bezpečnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné znovu zaviesť tento pozmeňujúci návrh, ktorý bol súčasťou pozície Európskeho 
parlamentu k druhému čítaniu, keďže odvtedy nedošlo k výraznejšiemu pokroku, a úrad EFSA 
uznáva, že existujú nejasnosti týkajúce sa metód testovania nanomateriálov.

Pozmeňujúci návrh 163
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21b) Existujú odlišné výklady pojmu 
„častica“. Treba preto objasniť, že na 
potraviny obsahujúce mäkké 
nanomateriály, ako sú micely alebo 
lipozómy, sa tiež vzťahuje vymedzenie 
pojmu „nové potraviny“.

Or. en

Odôvodnenie

It has to be specified that the term 'particle' in the context of the definition of nanomaterials in 
this Regulation does not only cover pieces of matter with defined physical boundaries, as this 
would imply that according to current interpretation all 'soft' nanomaterials (e.g. micelles) 
were not covered and would therefore not be subject to pre-market-approval. However, these 
are exactly the applications which are relevant from a regulatory perspective because their 
use is being envisaged in applications for food (e.g. as carriers for vitamins and other 
substances with a nutritional or physiological effect).

Pozmeňujúci návrh 164
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21c) Pri uplatnení testovacích metód na 
nanomateriály by sa malo poskytnúť 
vysvetlenie ich vedeckej primeranosti pre 
nanomateriály a prípadne i technických 
úprav/prispôsobení, ktoré boli vykonané 
s cieľom zohľadniť osobitné vlastnosti 
týchto materiálov.

Or. en

Odôvodnenie

Toto znenie už bolo schválené v nariadení (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych 
výrobkov na trhu a ich používaní (pozri prílohu II bod 5).
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Pozmeňujúci návrh 165
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21d) Obaly potravín by mali obsahovať 
iba nanomateriály uvedené v zozname 
schválených látok spolu s limitnou 
hodnotou prechodu do potravinárskych 
výrobkov zabalených v takomto balení 
alebo na ne.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže sa toto nariadenie zaoberá okrem iného nanomateriálmi v potravinách, je dôležité 
zaistiť, že sa zohľadnia aj nanočastice, ktoré by sa mohli náhodne dostať do potravín. Existuje 
naliehavá potreba činnosti, keďže zatiaľ neexistuje nijaký špecifický právny predpis, 
a požiadavky na testovanie buď neexistujú, alebo sa používajú nevhodné metódy testovania. 
Tento pozmeňujúci návrh už bol súčasťou pozície Európskeho parlamentu k druhému čítaniu 
z roku 2010.

Pozmeňujúci návrh 166
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Keď sa nová potravina povolí a zapíše 
do únijného zoznamu, Komisia by mala 
mať právomoc zaviesť požiadavky na 
monitorovanie povolenej novej potraviny 
po jej umiestnení na trh, aby sa mohlo 
sledovať jej používanie a aby sa 

(22) Keď sa nová potravina povolí a zapíše 
do únijného zoznamu, mali by sa zaviesť 
požiadavky na monitorovanie povolenej 
novej potraviny po jej umiestnení na trh, 
aby sa mohlo sledovať jej používanie a aby 
sa zabezpečilo, že používanie je v 
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zabezpečilo, že používanie je v medziach 
bezpečných limitov stanovených pri 
posúdení bezpečnosti úradom EFSA.

medziach bezpečných limitov stanovených 
pri posúdení bezpečnosti úradom EFSA. 
V každom prípade by prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov mali 
informovať Komisiu o všetkých 
podstatných informáciách týkajúcich sa 
potravín, ktoré umiestňujú na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa pozmeňujúcich návrhov 88 a 89 návrhu správy.

Pozmeňujúci návrh 167
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Za určitých okolností je s cieľom 
stimulovať výskum a vývoj v 
agropotravinárskom priemysle, a tým aj 
inováciu, vhodné chrániť investície 
novátorov do zhromažďovania informácií a 
údajov poskytnutých na podporu žiadosti 
týkajúcej sa novej potraviny a 
vypracovanej v súlade s týmto nariadením.
Nové vedecké dôkazy a údaje, ktoré sú 
predmetom priemyselného vlastníctva, 
poskytnuté na podporu žiadosti o zaradenie 
novej potraviny do únijného zoznamu by 
sa mali chrániť. Tieto údaje a informácie 
by sa počas obmedzeného obdobia bez 
súhlasu predošlého žiadateľa nemali 
používať v prospech ďalšieho žiadateľa. 
Ochrana vedeckých údajov poskytnutých 
jedným žiadateľom by nemala byť 
prekážkou iným žiadateľom v úsilí 
o zaradenie nových potravín do 
únijného zoznamu na základe vlastných 
vedeckých údajov alebo odkazu na 
chránené údaje so súhlasom predošlého 

(23) Za určitých okolností je s cieľom 
stimulovať výskum a vývoj 
v agropotravinárskom priemysle, a tým aj 
inováciu, vhodné chrániť investície 
novátorov do zhromažďovania informácií 
a údajov poskytnutých na podporu žiadosti 
týkajúcej sa novej potraviny 
a vypracovanej v súlade s týmto 
nariadením. Údaje, ktoré sú predmetom 
priemyselného vlastníctva, poskytnuté na 
podporu žiadosti o zaradenie novej 
potraviny do únijného zoznamu by sa mali 
chrániť. Tieto údaje a informácie by sa 
počas obmedzeného obdobia bez súhlasu 
predošlého žiadateľa nemali používať 
v prospech ďalšieho žiadateľa. Ochrana 
vedeckých údajov poskytnutých jedným 
žiadateľom by nemala byť prekážkou iným 
žiadateľom v úsilí o zaradenie nových 
potravín do únijného zoznamu na základe 
vlastných vedeckých údajov alebo 
vedeckých údajov pôvodného žiadateľa 
s jeho súhlasom. Celkové päťročné 
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žiadateľa. Celkové päťročné obdobie 
ochrany údajov udelené predošlému 
žiadateľovi by sa však nemalo predĺžiť, ak 
bola udelená ochrana údajov 
nasledujúcemu žiadateľovi.

obdobie ochrany údajov udelené 
predošlému žiadateľovi by sa však nemalo 
predĺžiť, ak bola udelená ochrana údajov 
nasledujúcemu žiadateľovi.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 168
Julie Girling

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Za určitých okolností je s cieľom 
stimulovať výskum a vývoj v 
agropotravinárskom priemysle, a tým aj 
inováciu, vhodné chrániť investície 
novátorov do zhromažďovania informácií a 
údajov poskytnutých na podporu žiadosti 
týkajúcej sa novej potraviny a 
vypracovanej v súlade s týmto nariadením. 
Nové vedecké dôkazy a údaje, ktoré sú 
predmetom priemyselného vlastníctva, 
poskytnuté na podporu žiadosti o zaradenie 
novej potraviny do únijného zoznamu by 
sa mali chrániť. Tieto údaje a informácie 
by sa počas obmedzeného obdobia bez 
súhlasu predošlého žiadateľa nemali 
používať v prospech ďalšieho žiadateľa. 
Ochrana vedeckých údajov poskytnutých 
jedným žiadateľom by nemala byť 
prekážkou iným žiadateľom v úsilí 
o zaradenie nových potravín do 
únijného zoznamu na základe vlastných 
vedeckých údajov alebo odkazu na 
chránené údaje so súhlasom predošlého 
žiadateľa. Celkové päťročné obdobie 
ochrany údajov udelené predošlému 
žiadateľovi by sa však nemalo predĺžiť, ak 
bola udelená ochrana údajov 
nasledujúcemu žiadateľovi.

(23) Za určitých okolností je s cieľom 
stimulovať výskum a vývoj v 
agropotravinárskom priemysle, a tým aj 
inováciu, vhodné chrániť investície 
novátorov do zhromažďovania informácií a 
údajov poskytnutých na podporu žiadosti 
týkajúcej sa novej potraviny a 
vypracovanej v súlade s týmto nariadením. 
Nové vedecké dôkazy a údaje, ktoré sú 
predmetom priemyselného vlastníctva, 
poskytnuté na podporu žiadosti o zaradenie 
novej potraviny do únijného zoznamu by 
sa mali chrániť. Tieto údaje a informácie 
by sa počas obmedzeného obdobia bez 
súhlasu predošlého žiadateľa nemali 
používať v prospech ďalšieho žiadateľa. 
Ochrana vedeckých údajov poskytnutých 
jedným žiadateľom by nemala byť 
prekážkou iným žiadateľom v úsilí 
o zaradenie nových potravín do 
únijného zoznamu na základe vlastných 
vedeckých údajov alebo odkazu na 
chránené údaje so súhlasom predošlého 
žiadateľa. Celkové desaťročné obdobie 
ochrany údajov udelené predošlému 
žiadateľovi by sa však nemalo predĺžiť, ak 
bola udelená ochrana údajov 
nasledujúcemu žiadateľovi.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 169
Biljana Borzan

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Komisia by mala zainteresovaným 
stranám poskytnúť orientačný zoznam 
žiadostí obsahujúci základné informácie 
a súčasne zabezpečí dôvernosť žiadosti. 
Pomocou tohto zoznamu by sa malo 
zabrániť postupnému predloženiu 
totožných alebo duplicitných žiadostí, 
a tým by sa malo znížiť administratívne 
zaťaženie pre potenciálnych žiadateľov 
a Úniu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

24) Nové potraviny podliehajú 
všeobecným požiadavkám na označovanie 
stanoveným v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o 
poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom a iným príslušným 
požiadavkám potravinového práva Únie. Je 
možné, že v určitých prípadoch treba 
poskytnúť dodatočné informácie 
o označovaní, najmä pokiaľ ide o opis 
potravín, ich zdroj a podmienky použitia, 
aby boli spotrebitelia dostatočne 
informovaní o povahe novej potraviny.

24) Nové potraviny podliehajú 
všeobecným požiadavkám na označovanie 
stanoveným v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o 
poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom a iným príslušným 
požiadavkám potravinového práva Únie. Je 
možné, že v určitých prípadoch treba 
poskytnúť dodatočné informácie 
o označovaní, najmä pokiaľ ide o opis 
potravín, ich zdroj a podmienky použitia, 
aby boli spotrebitelia dostatočne 
informovaní o povahe novej potraviny. 
Materiály, ktoré vyvolávajú etické obavy, 
ako v platnom nariadení (ES) č. 258/97, 
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by sa mali uviesť aj na označení tak, aby 
spotrebitelia mohli prijímať informované 
rozhodnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Dita Charanzová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Na nové potraviny sa vzťahujú 
požiadavky práva Únie o materiáloch a 
predmetoch určených na styk 
s potravinami, najmä nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1935/20041a, a osobitné opatrenia prijaté 
podľa uvedeného nariadenia.

__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 
2004 o materiáloch a predmetoch 
určených na styk s potravinami a o 
zrušení smerníc 80/590/EHS a 
89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, 
s. 4).

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto odôvodnenia je poskytnutie informácií a opätovné potvrdenie, že na nové 
potraviny a potraviny z tretej krajiny sa nevzťahujú len požiadavky na označovanie EÚ, alebo 
aj požiadavky na balenie EÚ. Týmto novým odôvodnením nevzniká v tomto nariadení žiadna 
nová právna povinnosť.

Pozmeňujúci návrh 172
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24b) Európsky parlament vo svojom 
druhom čítaní dokumentácie o nových 
potravinách z roku 2010 veľmi veľkou 
väčšinou požiadal o zákaz umiestňovať na 
trh potraviny z klonovaných zvierat a ich 
potomkov. Keď v marci 2011 zlyhal 
zmierovací proces týkajúci sa nových 
potravín, Komisia sa zaviazala predložiť 
osobitný návrh o klonovaných zvieratách 
a ich potomkoch, pričom by zohľadnila 
pozície Rady aj Európskeho parlamentu. 
Návrhy o klonovaní a potravinách 
z klonovaných zvierat z decembra 2013 
však neobsahovali žiadne opatrenia 
v súvislosti s potomkami klonovaných 
zvierat, dokonca ani s ohľadom na 
informovanie spotrebiteľov. Návrh okrem 
toho neumožňuje Európskemu 
parlamentu vykonávať jeho práva 
spoluzákonodarcu. Preto je vhodné, aby 
Komisia využila príležitosť, ktorá sa 
ponúka vymenovaním nového kolégia, 
a stiahla návrhy z roku 2013, aby mohla 
predložiť nové návrhy založené na
riadnom legislatívnom postupe, aby sa 
zohľadnili požiadavky Parlamentu.

Or. en

Odôvodnenie

Napriek všetkým sľubom Komisie sa v „návrhu o potravinách z klonovaných zvierat“ 
nezohľadnili požiadavky EP a návrh neobsahoval žiadne opatrenia v súvislosti s potomkami 
klonovaných zvierat. Ide o nesmierne zhoršenie v porovnaní s marcom 2011, keď sa všetky 
inštitúcie zhodli aspoň na označovaní čerstvého hovädzieho mäsa, a o zaucho poslancom EP, 
ktorí veľmi veľkou väčšinou požadovali zákaz potravín z klonovaných zvierat a ich potomkov. 
Právny základ opatrenia navyše neumožňuje spolurozhodovanie, takže EP by bol dokonca 
zbavený svojich právomocí spoluzákonodarcu.
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Pozmeňujúci návrh 173
Renate Sommer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25a) S cieľom umožniť úpravy únijného 
zoznamu po schválení nových potravín by 
sa na Komisiu mala delegovať právomoc 
prijímať akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, aby 
mohla aktualizovať únijný zoznam. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov. 
Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa 
príslušné dokumenty súčasne, vo 
vhodnom čase a vhodným spôsobom 
postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) V záujme zabezpečenia jednotného 
vykonávania tohto nariadenia, by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o aktualizáciu 
únijného zoznamu tým, že sa doň zapíše 
tradičná potravina z tretej krajiny, ktorá 
nevyvolala odôvodnené námietky k 
bezpečnosti.

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 175
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) V záujme zabezpečenia jednotného 
vykonávania tohto nariadenia, by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o aktualizáciu 
únijného zoznamu tým, že sa doň zapíše 
tradičná potravina z tretej krajiny, ktorá 
nevyvolala odôvodnené námietky k 
bezpečnosti.

(27) V záujme zabezpečenia jednotného 
vykonávania tohto nariadenia by sa 
Komisii mala udeliť právomoc na 
prijímanie delegovaných aktov v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide o aktualizáciu 
únijného zoznamu tým, že sa doň zapíše 
tradičná potravina z tretej krajiny, ktorá 
nevyvolala odôvodnené námietky k 
bezpečnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú platnosť a sú navrhnuté tak, aby sa nimi dopĺňali alebo 
menili určité nepodstatné prvky tohto nariadenia, Komisii by sa mala udeliť právomoc 
prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, aby mohla aktualizovať tento 
zoznam.

Pozmeňujúci návrh 176
Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) V záujme zabezpečenia jednotného 
vykonávania tohto nariadenia, by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o aktualizáciu 
únijného zoznamu tým, že sa doň zapíše 
tradičná potravina z tretej krajiny, ktorá 
nevyvolala odôvodnené námietky k 

(27) V záujme zabezpečenia jednotného 
vykonávania tohto nariadenia, by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o aktualizáciu 
únijného zoznamu tým, že sa doň zapíše 
tradičná potravina z tretej krajiny, ktorá 
nevzniesla námietky k bezpečnosti.
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bezpečnosti.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 177
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) V záujme zabezpečenia jednotného 
vykonávania tohto nariadenia, by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o aktualizáciu 
únijného zoznamu tým, že sa doň zapíše 
tradičná potravina z tretej krajiny, ktorá 
nevyvolala odôvodnené námietky k 
bezpečnosti.

(27) Počiatočný únijný zoznam tradičných 
potravín z tretej krajiny bude tvoriť 
prílohu k tomuto nariadeniu a bude sa 
aktualizovať prostredníctvom 
delegovaných aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) V záujme zabezpečenia jednotného 
vykonávania tohto nariadenia, by sa 
Komisii mali udeliť vykonávacie 
právomoci, pokiaľ ide o aktualizáciu 
únijného zoznamu tým, že sa doň zapíše 
tradičná potravina z tretej krajiny, ktorá 
nevyvolala odôvodnené námietky k 
bezpečnosti.

(27) Komisia by mala byť splnomocnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o 
aktualizáciu únijného zoznamu tým, že sa 
doň zapíše tradičná potravina z tretej 
krajiny, ktorá nevyvolala odôvodnené 
námietky k bezpečnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Komisii by mala byť udelená právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie na účely aktualizácie únijného zoznamu.

Pozmeňujúci návrh 179
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Vykonávacie právomoci súvisiace s 
vymedzením „nových potravín“, 
konzultačným postupom určovania 
statusu novej potraviny, inými 
aktualizáciami únijného zoznamu, 
vypracúvaním a predkladaním finálnej 
podoby žiadostí alebo notifikácií ohľadom 
zaradenia potravín na únijný zoznam, 
mechanizmami kontroly platnosti žiadostí 
alebo notifikácií, dôverným 
zaobchádzaním a prechodnými 
ustanoveniami by sa mali uskutočňovať v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122.

vypúšťa sa

__________________
22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na 
základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 180
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Vykonávacie právomoci súvisiace s 
vymedzením „nových potravín“, 
konzultačným postupom určovania 
statusu novej potraviny, inými 
aktualizáciami únijného zoznamu,
vypracúvaním a predkladaním finálnej 
podoby žiadostí alebo notifikácií ohľadom
zaradenia potravín na únijný zoznam, 
mechanizmami kontroly platnosti žiadostí 
alebo notifikácií, dôverným 
zaobchádzaním a prechodnými 
ustanoveniami by sa mali uskutočňovať v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122.

(28) Vykonávacie právomoci súvisiace s 
vymedzením „nových potravín“, 
vypracúvaním a predkladaním finálnej 
podoby žiadostí alebo notifikácií 
týkajúcich sa zaradenia potravín na únijný 
zoznam, mechanizmami kontroly platnosti 
žiadostí alebo notifikácií by sa mali 
uskutočňovať v súlade s nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/201122.

__________________ __________________
22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Nicola Caputo

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Vykonávacie právomoci súvisiace s 
vymedzením „nových potravín“,
konzultačným postupom určovania statusu 
novej potraviny, inými aktualizáciami 
únijného zoznamu, vypracúvaním a 
predkladaním finálnej podoby žiadostí 

(28) Vykonávacie právomoci súvisiace s 
konzultačným postupom určovania statusu 
novej potraviny, vypracúvaním a 
predkladaním finálnej podoby žiadostí 
alebo notifikácií týkajúcich sa zaradenia 
potravín na únijný zoznam, mechanizmami 
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alebo notifikácií ohľadom zaradenia 
potravín na únijný zoznam, mechanizmami 
kontroly platnosti žiadostí alebo notifikácií,
dôverným zaobchádzaním a prechodnými 
ustanoveniami by sa mali uskutočňovať v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122.

kontroly platnosti žiadostí alebo notifikácií 
a dôverným zaobchádzaním by sa mali 
uskutočňovať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/201122.

__________________ __________________
22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) Vykonávacie právomoci súvisiace s 
vymedzením „nových potravín“, 
konzultačným postupom určovania 
statusu novej potraviny, inými 
aktualizáciami únijného zoznamu,
vypracúvaním a predkladaním finálnej 
podoby žiadostí alebo notifikácií ohľadom
zaradenia potravín na únijný zoznam, 
mechanizmami kontroly platnosti žiadostí 
alebo notifikácií, dôverným 
zaobchádzaním a prechodnými 
ustanoveniami by sa mali uskutočňovať v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122.

(28) Vykonávacie právomoci súvisiace s 
vypracúvaním a predkladaním finálnej 
podoby žiadostí alebo notifikácií 
týkajúcich sa zaradenia potravín na únijný 
zoznam, mechanizmami kontroly platnosti 
žiadostí alebo notifikácií a dôverným 
zaobchádzaním by sa mali uskutočňovať v 
súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201122.

__________________ __________________
22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 
2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 
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všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

všeobecné zásady mechanizmu, na základe 
ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie o rozsahu pôsobnosti je zásadné pre nariadenie, a preto by sa nemalo prijímať 
prostredníctvom vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci návrh 183
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28a) Na Komisiu by sa mala delegovať 
právomoc prijímať delegované akty 
v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní EÚ, pokiaľ ide 
o povoľovanie nových potravín 
a tradičných potravín z tretej krajiny, 
aktualizáciu únijného zoznamu a 
konzultačný postup určovania statusu 
novej potraviny. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj 
na úrovni expertov. Pri príprave 
a vypracúvaní delegovaných aktov by 
Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 
dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a
vhodným spôsobom postúpili Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 184
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28b) S cieľom doplniť alebo zmeniť 
určité prvky tohto nariadenia by sa mala 
na Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
vymedzenie „novej potraviny“, 
povoľovanie novej potraviny a tradičnej 
potraviny z tretej krajiny, vytvorenie a 
aktualizáciu únijného zoznamu a 
prijímanie prechodných ustanovení. Je 
osobitne dôležité, aby Komisia počas 
prípravných prác uskutočnila príslušné 
konzultácie, a to aj na úrovni expertov. 
Pri príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by Komisia mala zabezpečiť 
paralelné, včasné a primerané postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie o rozsahu pôsobnosti je zásadné pre nariadenie, a preto by sa nemalo prijímať 
prostredníctvom vykonávacích aktov. Komisii by mala byť udelená právomoc prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na účely 
aktualizácie únijného zoznamu.

Pozmeňujúci návrh 185
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE
Lynn Boylan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28 c (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28c) Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 
o úradných kontrolách uskutočňovaných 
s cieľom zabezpečiť overenie 
dodržiavania potravinového a krmivového 
práva a predpisov o zdraví zvierat 
a o starostlivosti o zvieratá[1] ustanovuje 
všeobecné pravidlá uskutočňovania 
úradných kontrol na overenie súladu 
s potravinovým právom. Preto členské 
štáty, aby presadili dodržiavanie tohto 
nariadenia, majú vykonávať úradné 
kontroly v súlade s nariadením (ES) č. 
882/2004.

Or. en

([1]               Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Opravené znenie (Ú. v. EÚ L 191, 28.5.2004, s. 
1). Nariadenie naposledy zmenené nariadením Rady (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 

20.12.2006, s. 1).)

Odôvodnenie

Do návrhu Komisie z roku 2008 bol začlenený osobitný odkaz na nariadenie o úradných 
kontrolách a je vhodné tento odkaz ponechať.

Pozmeňujúci návrh 186
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
umiestňovania nových potravín na trh v 
rámci Únie s cieľom zabezpečiť efektívne 
fungovanie vnútorného trhu a poskytnúť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia 
a záujmov spotrebiteľa.

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
umiestňovania nových potravín na trh 
v rámci Únie s cieľom zabezpečiť 
efektívne fungovanie vnútorného trhu 
a poskytnúť vysokú úroveň ochrany 
zdravia ľudí, zvierat a záujmov 
spotrebiteľa. Ustanovenia uvedené ďalej 
by sa teda mali týkať výrobkov určených 
na ľudskú spotrebu a výživu zvierat, či už 
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ide o chovné alebo spoločenské zvieratá.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 187
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
umiestňovania nových potravín na trh v 
rámci Únie s cieľom zabezpečiť efektívne 
fungovanie vnútorného trhu a poskytnúť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
záujmov spotrebiteľa.

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
umiestňovania nových potravín na trh v 
rámci Únie s cieľom zabezpečiť efektívne 
fungovanie vnútorného trhu a poskytnúť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, 
životného prostredia a záujmov 
spotrebiteľa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
umiestňovania nových potravín na trh v 
rámci Únie s cieľom zabezpečiť efektívne 
fungovanie vnútorného trhu a poskytnúť 
vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a 
záujmov spotrebiteľa.

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
umiestňovania nových potravín na trh 
v rámci Únie s cieľom zabezpečiť 
efektívne fungovanie vnútorného trhu 
a poskytnúť vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľa, 
ako aj zákaz uvádzania potravín 
používajúcich nanomateriály na trh.

Or. fr
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Odôvodnenie

V súčasnosti neexistuje nijaká spoľahlivá metóda uznávaná vedeckou obcou, ktorá by 
umožňovala posúdiť vplyv nanotechnológií na zdravie a na životné prostredie, či už 
z krátkodobého, strednodobého alebo dlhodobého hľadiska.

Pozmeňujúci návrh 189
Renate Sommer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1 a. Cieľom tohto nariadenia je 
poskytnúť vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov 
a zároveň zabezpečiť účinné fungovanie 
vnútorného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Bart Staes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Cieľom tohto nariadenia je poskytnúť 
vysokú úroveň ochrany záujmov 
spotrebiteľov, dobrých životných 
podmienok zvierat a životného prostredia 
a zároveň zabezpečiť účinné fungovanie 
vnútorného trhu.

Or. en

Odôvodnenie

V tomto pozmeňujúcom návrhu sa zlučuje pozmeňujúci návrh 28 návrhu správy 
s pozmeňujúcim návrhom Európskeho parlamentu z druhého čítania z roku 2010.
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Pozmeňujúci návrh 191
Eleonora Evi

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) geneticky modifikované potraviny 
patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia 
(ES) č. 1829/2003;

a) geneticky modifikované potraviny 
patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia 
(ES) č. 1829/2003 a smernice 2001/18/ES;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 192
Pavel Poc

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) potraviny patriace do rozsahu 
pôsobnosti smernice Rady XXX/XX/EÚ o 
[uvádzaní potravín z klonov zvierat na 
trh].

vypúšťa sa

Or. en


