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Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne.
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách
(COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2013)0894),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0487/2013),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
30. dubna 2014,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro mezinárodní obchod, Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0000/2014),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Volný pohyb bezpečných a zdravých 
potravin je důležitým hlediskem 
vnitřního trhu a významně přispívá ke 
zdraví a blahu občanů, jakož i k jejich 
sociálním a ekonomickým zájmům. 
Rozdíly mezi vnitrostátními právními 

(1) Volný pohyb bezpečných a zdravých 
potravin je důležitým hlediskem vnitřního 
trhu a významně přispívá ke zdraví a blahu 
občanů i k jejich sociálním a ekonomickým 
zájmům. Rozdíly mezi vnitrostátními 
právními předpisy týkajícími se 
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předpisy týkajícími se posuzování 
bezpečnosti a povolování nových potravin 
mohou být překážkou jejich volného 
pohybu, a mohou tak vytvářet nerovné 
podmínky hospodářské soutěže. 

posuzování bezpečnosti a povolování 
nových potravin mohou být překážkou 
jejich volného pohybu, a mohou tak 
vytvářet právní nejistotu a nerovné 
podmínky hospodářské soutěže. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pravidla Unie pro nové potraviny byla 
stanovena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/978 a v 
nařízení Komise (ES) č. 1852/200199. 
Uvedená pravidla musí být aktualizována, 
aby se zjednodušila stávající povolovací 
řízení a aby byl zohledněn nedávný vývoj 
práva Unie. V zájmu přehlednosti 
právních předpisů Unie by měla být
nařízení (ES) č. 258/97 a (ES) 
č. 1852/2001 zrušena a nařízení (ES) 

(3) Pravidla Unie pro nové potraviny byla 
stanovena v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/978 a v 
nařízení Komise (ES) č. 1852/20019. 
Uvedená pravidla musí být aktualizována, 
aby se zjednodušila stávající povolovací 
řízení a aby byl zohledněn nedávný vývoj 
práva Unie a technologický pokrok. 
Nařízení (ES) č. 258/97 a (ES) č. 
1852/2001 by měla být zrušena a 
nahrazena tímto nařízením.
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č. 258/97 by mělo být nahrazeno tímto 
nařízením.

____________________ ____________________
8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 
o nových potravinách a nových složkách 
potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 
o nových potravinách a nových složkách 
potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

9 Nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 ze 
dne 20. září 2001, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla pro zveřejňování 
některých informací a pro ochranu 
informací poskytovaných podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 258/97 (Úř. věst. L 253, 21.9.2001, s. 
17).

9 Nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 ze 
dne 20. září 2001, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla pro zveřejňování 
některých informací a pro ochranu 
informací poskytovaných podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 258/97 (Úř. věst. L 253, 21.9.2001, s. 
17).

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Potraviny určené pro technologické 
použití a geneticky modifikované 
potraviny by do oblasti působnosti tohoto 
nařízení spadat neměly, jelikož se na ně již 
vztahují jiná pravidla Unie. Z oblasti 
působnosti tohoto nařízení by proto měly 
být vyňaty geneticky modifikované 
potraviny spadající do oblasti působnosti
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1829/200310, enzymy spadající do 
oblasti působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1332/200811, 
potraviny používané výhradně jako 
potravinářské přídatné látky spadající do 
oblasti působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1333/200812, 
aromata spadající do oblasti působnosti 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1334/200813 a extrakční 

(4) Potraviny určené pro technologické 
použití a geneticky modifikované 
potraviny, na něž se již vztahují jiné 
právní předpisy Unie, by neměly spadat
do oblasti působnosti tohoto nařízení. Z 
oblasti působnosti tohoto nařízení by proto 
měly být vyňaty geneticky modifikované 
potraviny spadající do oblasti působnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1829/200310, potravinářské 
enzymy spadající do oblasti působnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1332/200811, potraviny používané 
výhradně jako potravinářské přídatné látky 
spadající do oblasti působnosti nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1333/200812, potravinářská aromata 
spadající do oblasti působnosti nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
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rozpouštědla spadající do oblasti 
působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/32/ES14.

1334/200813 a extrakční rozpouštědla 
spadající do oblasti působnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/32/ES14.

____________________ ____________________
10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 
o geneticky modifikovaných potravinách a 
krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 
1).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o 
geneticky modifikovaných potravinách a 
krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 
1).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1332/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o potravinářských 
enzymech (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 
7).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1332/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o potravinářských 
enzymech (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 
7).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1333/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o potravinářských 
přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 
31.12.2008, s. 16).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o potravinářských přídatných látkách 
(Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1334/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o aromatech a některých 
složkách potravin s aromatickými 
vlastnostmi pro použití v potravinách nebo 
na jejich povrchu (Úř. věst. L 354, 
31.12.2008, s. 34).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1334/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o aromatech a některých 
složkách potravin s aromatickými 
vlastnostmi pro použití v potravinách nebo 
na jejich povrchu (Úř. věst. L 354, 
31.12.2008, s. 34).

14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se extrakčních rozpouštědel 
používaných při výrobě potravin a složek 
potravin (přepracované znění) (Úř. věst. L 
141, 6.6.2009, s. 3).

14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se extrakčních rozpouštědel 
používaných při výrobě potravin a složek 
potravin (přepracované znění) (Úř. věst. L 
141, 6.6.2009, s. 3).

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Stávající kategorie nových potravin 
stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 
258/97 by měly být vyjasněny a 
aktualizovány tak, že se nahradí odkazem
na obecnou definici potraviny stanovenou 
v článku 2 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/200215.

(5) Stávající kategorie nových potravin 
uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 258/97 
by měly být vyjasněny a aktualizovány 
prostřednictvím odkazu na obecnou 
definici potraviny stanovenou v článku 2 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/200215. Před datem 
použitelnosti tohoto nařízení by měla 
Komise přijmout pokyny týkající se 
kategorií nových potravin, jež by 
žadatelům a členským státům pomohly 
porozumět tomu, zda určitá potravina 
spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení a do které kategorie nových 
potravin daná potravina patří.

____________________ ____________________
15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 
stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 
stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Za účelem zajištění návaznosti na 
pravidla stanovená v nařízení (ES) 
č. 258/97 by jedním z kritérií pro určování 
novosti potravin měla být i nadále 
skutečnost, že se tyto potraviny v Unii ve 
významné míře nepoužívaly k lidské 
spotřebě před vstupem uvedeného nařízení 
v platnost, tj. 15. květnem 1997. Za 
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používání v Unii by se mělo považovat 
rovněž používání v členských státech bez 
ohledu na den přistoupení jednotlivých 
členských států k Unii.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

nebo z nich sestává.

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

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Na vitaminy, minerální látky a jiné 
látky, které jsou určené k použití v 
doplňcích stravy nebo které mají být 
přidávány do potravin, včetně počáteční a 
pokračovací kojenecké výživy, obilných a 
ostatních příkrmů pro kojence a malé děti, 
potravin pro zvláštní léčebné účely a 
náhrad celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti, se vztahují pravidla stanovená 
ve směrnici Evropského parlamentu a 
Rady 2002/46/ES17, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1925/200618 a 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 609/201319. Uvedené látky by 
rovněž měly být posuzovány v souladu s 
pravidly stanovenými v tomto nařízení, 
pokud spadají do definice nových potravin 
stanovené v tomto nařízení.

(8) Vitaminy, minerální látky a jiné látky, 
které jsou určené k použití v doplňcích 
stravy v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/46/ES17 a 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1925/200618 nebo které mají být 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 609/201319 přidávány do 
potravin, včetně počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
příkrmů pro kojence a malé děti, potravin 
pro zvláštní léčebné účely a náhrad 
celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, by 
rovněž měly být posuzovány v souladu 
s tímto nařízením, pokud spadají do 
definice nových potravin, jež je v něm 
stanovena.

____________________ ____________________
17 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. 
L 183, 12.7.2002, s. 51).

17 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. 
L 183, 12.7.2002, s. 51).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 
2006 o přidávání vitaminů a minerálních 
látek a některých dalších látek do potravin 
(Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26).

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 
2006 o přidávání vitaminů a minerálních 
látek a některých dalších látek do potravin 
(Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26).

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o 
potravinách určených pro kojence a malé 
děti, potravinách pro zvláštní lékařské 
účely a náhradě celodenní stravy pro 
regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice 
Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o 
potravinách určených pro kojence a malé 
děti, potravinách pro zvláštní lékařské 
účely a náhradě celodenní stravy pro 
regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice 
Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 
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96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 
2006/141/ES, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení 
Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 
(Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 
2006/141/ES, směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení 
Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 
(Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 9 je nadbytečný, neboť jeho hlavní témata jsou obsažena v bodech 
odůvodnění 7 a 8.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pokud se potravina před 15. květnem 
1997 používala výlučně jako doplněk 
stravy nebo jeho složka podle definice v čl. 
2 písm. a) směrnice 2002/46/ES, mělo by
být povoleno uvádět ji po uvedeném datu 
na trh v Unii k témuž použití, aniž by se 
pro účely tohoto nařízení považovala
za novou potravinu. Toto používání jako 
doplněk stravy nebo jako jeho složka by 
však nemělo být bráno v úvahu v případě 
posouzení, zda se potravina používala ve 
významné míře k lidské spotřebě v Unii 
před 15. květnem 1997. Na způsoby 
používání dotčené potraviny jiné než jako 
doplněk stravy nebo jako jeho složka by se 
proto mělo vztahovat toto nařízení.

(10) U potraviny, která se před 15. 
květnem 1997 používala výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka podle 
definice ve směrnici 2002/46/ES, by mělo 
být povoleno, aby byla po uvedeném datu
uváděna na trh v Unii k témuž použití,
neboť by se pro účely tohoto nařízení
neměla považovat za novou potravinu.
Toto používání jako doplněk stravy nebo 
jako jeho složka by však nemělo být bráno 
v úvahu v případě posouzení, zda se 
potravina používala ve významné míře 
k lidské spotřebě v Unii před 15. květnem 
1997. Na způsoby používání dotčené 
potraviny jiné než jako doplněk stravy 
nebo jako jeho složka by se proto mělo 
vztahovat toto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Mělo by se objasnit, že potraviny ze 
třetích zemí, které se v Unii považují za 
nové potraviny, by se měly považovat za 
tradiční potraviny ze třetích zemí pouze 
tehdy, pokud pocházejí z prvovýroby podle 
definice v článku 3 nařízení (ES) 
č. 178/2002, bez ohledu na to, zda se jedná 
o zpracované či nezpracované potraviny. Z 
toho vyplývá, že pokud byl u potraviny 
uplatněn nový výrobní postup nebo pokud 
potravina obsahuje umělé nanomateriály 
podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) 
nařízení (EU) č. 1169/2011 nebo z nich 
sestává, neměla by se již považovat za 
tradiční potravinu.

(12) Potraviny ze třetích zemí, které se v 
Unii považují za nové potraviny, by se
měly považovat za tradiční potraviny ze 
třetích zemí pouze tehdy, pokud pocházejí 
z prvovýroby podle definice v 
nařízení (ES) č. 178/2002, bez ohledu na 
to, zda se jedná o zpracované či 
nezpracované potraviny. Z toho vyplývá, 
že pokud byl u potraviny uplatněn nový 
výrobní postup, neměla by se již považovat 
za tradiční potravinu.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Potraviny vyrobené ze složek 
potravin, které nespadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, zejména 
změnou složek potravin, jejich složení 
nebo obsahu, by neměly být považovány 
za nové potraviny. Změny složky potravin, 
například selektivní extrakty nebo 
používání jiných částí rostliny, které
nebyly dosud v Unii ve významné míře
používány k lidské spotřebě, by však měly

(13) Potraviny vyrobené výlučně ze složek 
potravin, které nespadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, zejména 
změnou složek potravin nebo jejich
množství, by neměly být považovány za 
nové potraviny. Změny složek potravin,
které nebyly dosud v Unii ve významné 
míře používány k lidské spotřebě, by však 
měly spadat do oblasti působnosti tohoto 
nařízení.
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nadále spadat do oblasti působnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V případě, kdy by se na produkt 
s přihlédnutím ke všem jeho vlastnostem 
mohla vztahovat definice „léčivého 
přípravku“ stanovená v čl. 1 odst. 2 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES20 a zároveň definice produktu, 
na nějž se vztahuje toto nařízení, použije se 
uvedená směrnice. Stanoví-li tedy členský 
stát v souladu se směrnicí 2001/83/ES, že 
produkt je léčivým přípravkem, může 
omezit v souladu s právem Unie uvádění 
tohoto produktu na trh. Kromě toho jsou 
léčivé přípravky vyloučeny z definice 
potraviny stanovené v článku 2 nařízení
(ES) č. 178/2002, a proto by neměly spadat 
do oblasti působnosti tohoto nařízení.

(14) V případě, kdy by se na produkt 
s přihlédnutím ke všem jeho vlastnostem 
mohla vztahovat definice „léčivého 
přípravku“ stanovená ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES20 a zároveň definice produktu, 
na nějž se vztahuje toto nařízení, použije se 
uvedená směrnice. Stanoví-li tedy členský 
stát v souladu se směrnicí 2001/83/ES, že 
produkt je léčivým přípravkem, může 
omezit v souladu s právem Unie uvádění 
tohoto produktu na trh. Kromě toho jsou 
léčivé přípravky vyloučeny z definice 
potraviny stanovené v nařízení (ES) 
č. 178/2002, a proto by neměly spadat do 
oblasti působnosti tohoto nařízení.

____________________ ____________________
20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 
311, 28.11.2001, s. 67).

20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 
311, 28.11.2001, s. 67).

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Komisi a Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin (EFSA) by měly být 
stanoveny konkrétní lhůty, aby bylo 
zaručeno hladké zpracování žádostí. 
V obtížných případech by však Komise i 
úřad EFSA měly mít právo tyto lhůty 
v případě nutnosti prodloužit.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

souladu s právními předpisy a 
nepředstavovaly riziko pro zdraví v 
minulosti, měl by se pro počáteční zřízení 
seznamu Unie použít poradní postup. 
Tento seznam by měl být transparentní, 
snadno dostupný a pravidelně 
aktualizovaný.

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(20) Měla by být také stanovena kritéria 
pro posouzení bezpečnostních rizik, která 
mohou nové potraviny představovat. 
S cílem zajistit harmonizované vědecké 
posouzení nových potravin by toto 
posouzení měl provádět úřad EFSA, jehož 
posouzení by měla být určující, vyskytnou-
li se odlišné názory na bezpečnost dané 
potraviny.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Když je nová potravina povolena a 
zařazena na seznam Unie, měla by mít 
Komise pravomoc zavést požadavky 
monitorování po uvedení na trh, aby bylo 
možné sledovat používání této povolené 
nové potraviny, a zajistit tak, že je 
používána v bezpečných mezích 
stanovených v posouzení bezpečnosti 
provedeném úřadem EFSA. 

(22) Když je nová potravina povolena a 
zařazena na seznam Unie, měla by mít 
Komise pravomoc zavést požadavky 
monitorování po uvedení na trh, aby bylo 
možné sledovat používání této povolené 
nové potraviny, a zajistit tak, že je 
používána v bezpečných mezích 
stanovených v posouzení bezpečnosti 
provedeném úřadem EFSA. Tato 
pravomoc by však měla být uplatňována 
pouze v řádně odůvodněných případech a 
její používání by nemělo být běžnou praxí.

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Za zvláštních okolností je za účelem 
podpory výzkumu a vývoje, a tím i inovací, 
v zemědělsko-potravinářském průmyslu 
vhodné chránit investice inovátorů do 
shromažďování informací a údajů 
poskytovaných na podporu žádosti o 
povolení nové potraviny předložené v 
souladu s tímto nařízením. Nově vytvořené 
vědecké důkazy a údaje, které jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví, 
poskytnuté na podporu žádosti o zařazení 
nové potraviny na seznam Unie by měly 
být chráněny. Tyto informace a údaje by 
po určitou omezenou dobu neměly být bez 
souhlasu původního žadatele použity ve 
prospěch dalšího žadatele. Ochrana 
vědeckých údajů poskytnutých jedním
žadatelem by ostatním žadatelům neměla 
bránit v úsilí o zařazení určitého produktu 
na seznam Unie na základě jejich vlastních 
vědeckých údajů nebo na základě odkazu 
na chráněné údaje se souhlasem původního 
žadatele. Pětileté období ochrany údajů, 
které bylo uděleno původnímu žadateli, by 
však nemělo být prodlužováno v důsledku 
udělení ochrany údajů dalším žadatelům.

(23) Za zvláštních okolností je za účelem 
podpory výzkumu a vývoje, a tím i inovací, 
v zemědělsko-potravinářském průmyslu 
vhodné chránit investice žadatelů do 
shromažďování informací a údajů 
poskytovaných na podporu žádosti o 
povolení nové potraviny předložené v 
souladu s tímto nařízením. Nově vytvořené 
vědecké důkazy a údaje, které jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví, 
poskytnuté na podporu žádosti o zařazení 
nové potraviny na seznam Unie by měly 
být chráněny. Tyto informace a údaje by 
po určitou omezenou dobu neměly být bez 
souhlasu původního žadatele použity ve 
prospěch dalšího žadatele. Ochrana 
vědeckých údajů poskytnutých žadatelem 
by ostatním žadatelům neměla bránit 
v úsilí o zařazení určitého produktu na 
seznam Unie na základě jejich vlastních 
vědeckých údajů nebo na základě odkazu 
na chráněné údaje se souhlasem původního 
žadatele. Pětileté období ochrany údajů, 
které bylo uděleno původnímu žadateli, by 
však nemělo být prodlužováno v důsledku 
udělení ochrany údajů dalším žadatelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Žadatelé často spolupracují s vědci, 
kteří zveřejňují výsledky své práce ve 
vědeckých časopisech. Aby byla 
spolupráce mezi žadateli a vědci 
podpořena, je nezbytné zaručit, že 
ochrana údajů bude poskytnuta nezávisle 
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na tom, zda byly příslušné údaje 
zveřejněny ve vědeckém časopise. 

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Pokud žadatel požádá o ochranu 
údajů v souvislosti s touž potravinou jak 
podle tohoto nařízení, tak podle nařízení 
(ES) č. 1924/2006, měla by Komise 
usilovat o sladění časových 
harmonogramů obou povolovacích řízení, 
aby obě lhůty pro ochranu údajů běžely 
současně. Pokud si tento postup vyžádá 
opoždění jednoho řízení, měl by být 
žadatel předem konzultován. 

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) U žádostí, které byly předloženy podle 
nařízení (ES) č. 258/97 před datem 
použitelnosti tohoto nařízení, by postupy 
pro posouzení rizik a povolování měly být 
dokončeny v souladu s tímto nařízením. 
Kvůli objasnění definice nové potraviny 
stanovené v tomto nařízení a pro zvýšení 
právní jistoty by kromě toho mělo být v 
zásadě povoleno, aby potravina, která byla 
uvedena na trh v souladu s předpisy v den 

(25) U žádostí, které byly předloženy podle 
nařízení (ES) č. 258/97 před datem 
použitelnosti tohoto nařízení, by postupy 
pro posouzení rizik a povolování měly být 
dokončeny v souladu s tímto nařízením. 
Kvůli objasnění definice nové potraviny 
stanovené v tomto nařízení a pro zvýšení 
právní jistoty by kromě toho mělo být v 
zásadě povoleno, aby potravina, která byla 
uvedena na trh v souladu s předpisy v den 
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použitelnosti tohoto nařízení, směla být 
uváděna na trh do té doby, než bude 
dokončeno posouzení rizik a povolovací 
řízení. Proto by měla být stanovena 
přechodná pravidla, aby se zajistil hladký 
přechod na pravidla stanovená tímto 
nařízením.

použitelnosti tohoto nařízení, směla být 
uváděna na trh do té doby, než bude 
dokončeno posouzení rizik a povolovací 
řízení. Proto by měla být stanovena 
přechodná ustanovení, aby se zajistil 
hladký přechod na pravidla stanovená 
tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět a oblast působnosti Předmět, účel a oblast působnosti

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byl účel tohoto nařízení jasně vymezen.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 
uvádění nových potravin na trh v Unii.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby byl účel tohoto nařízení jasně vymezen.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Účelem tohoto nařízení je poskytnout 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví, 
zájmů spotřebitelů a životního prostředí a 
zároveň zajistit efektivní fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byl účel tohoto nařízení jasně vymezen.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zavedení kategorií do definice nových potravin a jejich obnovené používání je 
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nezbytné pro nastolení právní jistoty i zajištění toho, že se toto nařízení bude vztahovat pouze 
na definované kategorie potravin, nikoli na všechny potraviny. 

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) potraviny s novou či záměrně 
modifikovanou primární molekulární 
strukturou;

Or. en

Odůvodnění

Nařízení je třeba přizpůsobit technickému pokroku a novým druhům potravin vstupujícím na 
trh EU. 

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ia) potraviny, které obsahují 
mikroorganismy, houby a řasy, sestávají 
z nich nebo jsou z nich vyrobeny;

Or. en

Odůvodnění

Nařízení je třeba přizpůsobit technickému pokroku a novým druhům potravin vstupujícím na 
trh EU. 
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Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ib) potraviny, které obsahují rostliny 
nebo živočichy, sestávají z nich nebo jsou 
z nich vyrobeny, s výjimkou těch rostlin a 
živočichů, kteří byli získáni tradičními 
rozmnožovacími či chovatelskými postupy 
a mají historii bezpečného používání jako 
potraviny na trhu Unie, a kde tyto postupy 
nevedou k významným změnám ve složení 
nebo struktuře potraviny, jež mají vliv na 
její výživovou hodnotu, metabolizaci nebo 
množství nežádoucích látek;

Or. en

Odůvodnění

Nařízení je třeba přizpůsobit technickému pokroku a novým druhům potravin vstupujícím na 
trh EU. 

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) potraviny, jež jsou výsledkem nového 
výrobního postupu, který se v Unii před 
15. květnem 1997 k produkci potravin 
nepoužíval a může způsobit významné 
změny složení nebo struktury potraviny, 
jež mají vliv na její výživovou hodnotu, 
metabolizaci nebo množství 
nežádoucích látek;

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – bod i – odrážka 3 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– byla použita nová zdrojová nebo výchozí 
surovina, ať již v jednoduché podobě, či 
ve směsi vitaminů, minerálů a jiných látek 
použité v souladu se směrnicí 2002/46/ES, 
nařízením (ES) č. 1925/2006 nebo 
nařízením (EU) č. 609/2013.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení je třeba přizpůsobit technickému pokroku a novým druhům potravin vstupujícím na 
trh EU. 

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „tradiční potravinou ze třetí země“ se 
rozumí nová potravina, jiná než 
nové potraviny uvedené v písm. a) bodech 
i) až iii), která pochází z prvovýroby a má
ve třetí zemi historii bezpečného používání 
jako potravina; 

b) „tradiční potravinou ze třetí země“ se 
rozumí nová potravina, jiná než 
nové potraviny uvedené v písm. a) bodech 
-i) až iii), která pochází z prvovýroby a má 
ve třetí zemi historii bezpečného používání 
jako potravina;

Or. en
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Odůvodnění

Tradiční potravinou ze třetí země nemůže být potravina s novou nebo modifikovanou 
molekulární strukturou.

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Použití slova „podstatné“ vyjasňuje, že se definice vztahuje na velikost populace příslušné 
země a nesrovnává v celosvětovém měřítku.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento článek odpovídá více článku 4, a byl tudíž přesunut. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. V případě, že si nejsou jisti, zda 
potravina, kterou hodlají uvést na trh 
v Unii, spadá do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, či nikoli, konzultují provozovatelé 
potravinářských podniků členský stát. 
Provozovatelé potravinářských podniků 
poskytnou na vyžádání nezbytné informace 
členskému státu, aby mu umožnili určit, 
zda určitá potravina spadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, či nikoli. 

Or. en

Odůvodnění

Každá žádost o povolení nové potraviny je jedinečná, a provozovatelé potravinářských 
podniků proto musí mít možnost konzultovat s členskými státy specifika jejich konkrétní 
žádosti. Pokud tak učiní, musí členskému státu poskytnout všechny nezbytné informace.
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Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud členský stát není schopen určit, 
zda určitá potravina spadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, může 
konzultovat Komisi a jiné členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít v rámci výše uvedeného postupu určování právo na konzultace, tyto 
konzultace by však po nich neměly být vyžadovány, pokud to není nezbytné. 

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů určit procedurální kroky 
konzultačního postupu stanoveného v 
odstavci 2.

Komise přijme do …+ prováděcí akt, jehož 
prostřednictvím stanoví pokyny, které 
upřesní:

jaké formy potravin nebo složek potravin 
spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení u každé z kategorií uvedených 
v čl. 2 odst. 2 písm. a) a

procedurální kroky tohoto konzultačního 
postupu. 

____________________
+ Publications Office: please insert date: 
12 months after the entry into force of this 
Regulation.

Or. en
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Odůvodnění

Toto nařízení zavede nové kategorie, které budou odrážet vědecký vývoj, k němuž došlo od 
roku 1997. Celý postup to však zkomplikuje. Je extrémně důležité, aby Komise zveřejnila 
dostupné pokyny, které by žadatelům pomáhaly. Provozovatelé potravinářských podniků 
rovněž musí mít v průběhu postupu určování k dispozici jasnou a dostupnou komunikační 
cestu k členským státům, úřadu EFSA a Komisi.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k článku 3.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

zařazené na seznam Unie smějí být jako 
takové uváděny na trh Unie a/nebo
používány v potravinách nebo na jejich 
povrchu v souladu s podmínkami použití a 
požadavky na označení, které jsou v něm 
uvedeny.

Or. en

Odůvodnění

Součástí povolovacího postupu mohou být také požadavky na označení.

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Seznam Unie je veřejně dostupný od 
...+. Zveřejní se na webových stránkách 
Komise a v Úředním věstníku Evropské 
unie.

____________________
+Publications Office: please insert date: 
24 months after the entry into force of this 
Regulation.

Or. en

Odůvodnění

Je extrémně důležité, aby byl seznam Unie pro nové potraviny transparentní. Komise by měla 
přijmout veškerá opatření, aby bylo zajištěno, že tento seznam bude veřejnosti okamžitě k 
dispozici.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecné podmínky pro zařazování nových 
potravin na seznam Unie

Obecné podmínky pro zařazování nových 
potravin na seznam Unie

Komise povolí novou potravinu a zařadí ji 
na seznam Unie pouze tehdy, pokud 
splňuje tyto podmínky:

Komise povolí novou potravinu a zařadí ji 
na seznam Unie pouze tehdy, pokud 
splňuje tyto podmínky:

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

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

b) její použití neuvádí spotřebitele v omyl; b) její použití neuvádí spotřebitele v omyl;

c) je-li určena k tomu, aby nahradila jinou 
potravinu, neodlišuje se od uvedené 
potraviny tak, aby její běžná spotřeba byla 
pro spotřebitele z hlediska výživy méně 
prospěšná.

c) je-li určena k tomu, aby nahradila jinou 
potravinu, neodlišuje se od uvedené 
potraviny tak, aby její běžná spotřeba byla 
pro spotřebitele z hlediska výživy výrazně 
méně prospěšná.

V případě, že vědecké studie uvedené 
v písmeni a) dospějí k odlišným 
stanoviskům, bude konečný závěr 
vypracován na základě stanoviska 
poskytnutého úřadem EFSA.

Or. en

Odůvodnění

Zanedbatelný rozdíl ve výživové hodnotě bez dopadu na lidské zdraví by neměl být důvodem 
k zamítnutí žádosti. Pokud jsou stanoviska vědeckých studií v rozporu, musí mít úřad EFSA 
pravomoc tento spor posoudit a vyvodit rozhodující závěry.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění).
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stávajících podmínek povolení. 

____________________
23 Publications Office: please insert date: 
24 months after the entry into force of this 
Regulation.

Or. en

Odůvodnění

Technický pozměňovací návrh.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obsah seznamu Unie Obsah a aktualizace seznamu Unie

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Položka pro novou potravinu v seznamu 
Unie podle odstavce 2 musí zahrnovat 
specifikaci nové potraviny a podle situace 
rovněž:

a) specifikaci nové potraviny;

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

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

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

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

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

c) požadavky monitorování po uvedení na 
trh v souladu s článkem 23.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řízení pro účely povolení uvedení nové 
potraviny na trh v Unii a aktualizace
seznamu Unie

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Řízení pro účely povolení uvedení nové 
potraviny na trh v Unii a aktualizace 
seznamu Unie stanovená v článku 8 jsou
zahájena buď z podnětu Komise, nebo na 
základě žádosti předložené Komisi 
žadatelem. Komise tuto žádost zpřístupní 
členským státům.

Žádost musí obsahovat: Žádost musí obsahovat:

-a) jméno (název) a adresu žadatele;

a) název a popis nové potraviny; a) název a popis nové potraviny;

aa) výrobní postup;

b) složení nové potraviny; b) složení nové potraviny; 

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

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

ca) případně metodu nebo metody 
analýzy;
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d) případně návrh podmínek použití a 
návrh zvláštních požadavků na označování, 
které neuvádějí spotřebitele v omyl.

d) případně návrh podmínek použití a 
návrh zvláštních požadavků na označování, 
které neuvádějí spotřebitele v omyl.

Or. en

Odůvodnění

Žádost by měla být k dispozici všem členským státům. Aby mohly orgány zkontrolovat, zda 
může být nová potravina povolena, musí mít k dispozici nové prvky obsažené v žádosti.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise požádá úřad EFSA o poskytnutí 
stanoviska v případě, že aktualizace 
seznamu Unie může představovat 
bezpečnostní riziko pro lidské zdraví. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud se dá legitimně očekávat, že určitá potravina může představovat bezpečnostní riziko 
pro lidské zdraví, měla by mít Komise povinnost požádat úřad EFSA o poskytnutí stanoviska.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 3 může Komise toto 
povolovací řízení v jakékoli fázi ukončit 
a upustit od aktualizace, pokud se 
domnívá, že tato aktualizace není 
odůvodněná.

(Netýká se českého znění.)
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Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem opravy terminologie.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Žadatel smí svou žádost uvedenou v 
odstavci 1 stáhnout kdykoli před přijetím 
stanoviska EFSA uvedeného v odstavci 2, 
a tím se ukončí řízení pro účely povolení 
nové potraviny a aktualizace seznamu 
Unie.

5. Žadatel smí svou žádost kdykoli 
stáhnout, čímž se ukončí řízení pro účely 
povolení nové potraviny a aktualizace 
seznamu Unie.

Or. en

Odůvodnění

Žadatel by měl mít možnost svou žádost kdykoli během řízení stáhnout.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

a) zda je dotčená nová potravina bezpečná a) zda je dotčená nová potravina bezpečná 
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jako potravina ze srovnatelné kategorie 
potravin, která již existuje na trhu v Unii;

jako potravina ze srovnatelné kategorie 
potravin, která již existuje na trhu v Unii;

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

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

c) zda se nová potravina, která je určena 
k tomu, aby nahradila jinou potravinu, od 
uvedené potraviny neodlišuje tak, aby její 
běžná spotřeba byla pro spotřebitele 
z hlediska výživy výrazně méně prospěšná.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl proces podávání žádosti účinnější, měly by být zkráceny lhůty v jeho jednotlivých 
fázích. Úloha úřadu EFSA musí být uvedena do souladu s podmínkami pro povolení potraviny 
uvedenými v článku 6.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. EFSA zašle své stanovisko Komisi, 
členským státům a případně žadateli.

2. EFSA zašle své stanovisko Komisi, 
členským státům a žadateli.

Or. en

Odůvodnění

Žadatel je v rámci postupu vždy relevantní a měl by být informován ve všech jeho fázích.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud EFSA od žadatele požaduje 
dodatečné informace, lze devítiměsíční 
lhůtu uvedenou v odstavci 1 v řádně 
odůvodněných případech prodloužit.

3. Pokud EFSA od žadatele požaduje 
dodatečné informace, lze devítiměsíční 
lhůtu uvedenou v odstavci 1 v řádně 
odůvodněných případech prodloužit.

Po konzultaci s žadatelem určí EFSA lhůtu, 
během níž mohou být uvedené dodatečné 
informace poskytnuty, a informuje Komisi 
o požadované dodatečné lhůtě.

Po konzultaci s žadatelem určí EFSA lhůtu, 
během níž mají být uvedené dodatečné 
informace poskytnuty, a informuje o ní
Komisi.

Pokud Komise nevznese námitku během 
osmi pracovních dní ode dne, kdy byla 
úřadem EFSA informována, devítiměsíční 
lhůta uvedená v odstavci 1 se automaticky 
prodlužuje o uvedenou dodatečnou lhůtu. 
Komise o uvedeném prodloužení informuje 
členské státy.

Pokud Komise nevznese námitku během 
osmi pracovních dní ode dne, kdy byla 
úřadem EFSA informována, devítiměsíční 
lhůta uvedená v odstavci 1 se automaticky 
prodlužuje o uvedenou dodatečnou lhůtu. 
Komise o uvedeném prodloužení informuje 
členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud nejsou dodatečné informace 
uvedené v odstavci 3 zaslány úřadu EFSA 
během dodatečné lhůty podle téhož 
odstavce, dokončí EFSA své stanovisko na 
základě informací, které již předloženy 
byly.

4. Pokud nejsou dodatečné informace 
uvedené v odstavci 3 poskytnuty úřadu 
EFSA během dodatečné lhůty podle téhož 
odstavce, vypracuje EFSA své stanovisko 
na základě dostupných informací.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Dodatečné informace uvedené v 
odstavci 3 zpřístupní EFSA Komisi a 
členským státům.

6. Dodatečné informace uvedené v 
odstavcích 3 a 5 zpřístupní EFSA Komisi a
členským státům.

Or. en

Odůvodnění

Dodatečné informace by měly být zpřístupněny Komisi a členským státům.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) podmínkám stanoveným v článku 6 (v 
příslušných případech);

a) podmínkám stanoveným v článku 6;

b) jakýmkoli příslušným ustanovením 
právních předpisů Unie; 

b) jakýmkoli příslušným ustanovením 
právních předpisů Unie; 

c) stanovisku EFSA; c) stanovisku EFSA;

d) jakýmkoli dalším legitimním faktorům 
důležitým pro posuzovanou žádost.

d) jakýmkoli dalším legitimním faktorům 
důležitým pro posuzovanou žádost.

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Aby byl proces podávání žádosti účinnější, měly by být zkráceny lhůty v jeho jednotlivých 
fázích. Za normálních okolností nepotřebuje Komise na přípravu návrhu prováděcího aktu 
devět měsíců. Mělo by stačit šest měsíců, zvláště když článek 21 umožňuje ad hoc prodloužení 
lhůt v obtížných případech. Z článku 6 jasně vyplývá, že ne vždycky platí všechny podmínky. 
Spojení „v příslušných případech“ je zde proto nadbytečné a mohlo by být zavádějící.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby byl proces podávání žádosti účinnější, měly by být zkráceny lhůty v jeho jednotlivých 
fázích. Za normálních okolností nepotřebuje Komise na přípravu návrhu prováděcího aktu 
devět měsíců. Mělo by stačit šest měsíců, zvláště když článek 21 umožňuje ad hoc prodloužení 
lhůt v obtížných případech. 

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí pravomoci týkající se 
administrativních a vědeckých požadavků
na žádosti

Prováděcí akty stanovující administrativní
a vědecké požadavky na žádosti

Do …24 přijme Komise prováděcí akty 
týkající se:

Do …24 přijme Komise prováděcí akty 
týkající se:

a) obsahu, vypracovávání a předkládání a) obsahu, vypracovávání a předkládání 
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žádosti podle čl. 9 odst. 1; žádosti podle čl. 9 odst. 1;

b) způsobů kontroly platnosti uvedených 
žádostí;

b) způsobů kontroly platnosti uvedených 
žádostí;

c) typu požadovaných informací, které 
mají být zahrnuty ve stanovisku EFSA 
podle článku 10. 

c) typu informací, které mají být zahrnuty 
ve stanovisku EFSA podle článku 10. 

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

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

____________________ ____________________
24 Publications Office: please insert date: 
24 months after the date of entry into force 
of this Regulation.

24 Publications Office: please insert date: 
24 months after the date of entry into force 
of this Regulation.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem opravy terminologie. 

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Oznamování tradičních potravin ze třetích 
zemí

Oznamování tradičních potravin ze třetích 
zemí

Žadatel, který hodlá uvést na trh v Unii 
tradiční potravinu ze třetí země, oznámí 
tento svůj úmysl Komisi.

Žadatel, který hodlá uvést na trh v Unii 
tradiční potravinu ze třetí země, se může 
rozhodnout, že o tomto svém úmyslu 
předloží oznámení Komisi.

Uvedené oznámení musí obsahovat tyto 
informace:

Uvedené oznámení musí obsahovat tyto 
informace:

-a) jméno (název) a adresa žadatele;

a) název a popis tradiční potraviny; a) název a popis tradiční potraviny;

b) její složení; b) její složení;

c) země jejího původu; c) země jejího původu;

d) dokumentované údaje prokazující d) dokumentované údaje prokazující 
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historii jejího bezpečného používání jako 
potraviny ve třetí zemi;

historii jejího bezpečného používání jako 
potraviny ve třetí zemi;

e) případně podmínky použití a zvláštní 
požadavky na označování, které neuvádějí 
spotřebitele v omyl.

e) případně podmínky použití a zvláštní 
požadavky na označování, které neuvádějí 
spotřebitele v omyl.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady, aby mohl žadatel absolvovat standardní postup podání 
žádosti o povolení nové potraviny v případě, že například neexistuje dostatek důkazů o její 
bezpečné spotřebě ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 14 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Řízení pro tradiční potraviny ze třetích 
zemí

Řízení pro oznámení uvedení tradiční 
potraviny ze třetích zemí na trh

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem opravy terminologie.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise předá platné oznámení 
stanovené v článku 13 do jednoho měsíce 
členským státům a úřadu EFSA.

Or. en
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Odůvodnění

Aby byl proces podávání žádosti účinnější, měly by být zkráceny lhůty v jeho jednotlivých 
fázích.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy nebo EFSA mohou do čtyř 
měsíců ode dne, kdy jim Komise předala 
platné oznámení v souladu s odstavcem 1, 
předložit Komisi odůvodněné námitky, 
které se týkají bezpečnosti a jsou vědecky 
podloženy, proti uvedení dotčené tradiční 
potraviny na trh v Unii.

2. Členské státy nebo EFSA mohou do čtyř 
měsíců ode dne, kdy jim Komise předala 
platné oznámení v souladu s odstavcem 1, 
předložit Komisi odůvodněné námitky, 
které se týkají bezpečnosti, proti uvedení 
dotčené tradiční potraviny na trh v Unii, 
pokud může daná potravina představovat 
bezpečnostní riziko pro lidské zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Platným oznámením by nemělo být nepřiměřeně bráněno v dosažení trhu kvůli zbytečně 
zatěžujícím požadavkům v oblasti důkazů.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise informuje členské státy, EFSA a 
žadatele o výsledku řízení uvedeného v 
odstavci 2.

Okamžitě po jeho předložení informuje 
Komise žadatele o veškerých 
odůvodněných námitkách týkajících se 
bezpečnosti. Členské státy, EFSA a žadatel
jsou informováni o výsledku řízení 
uvedeného v odstavci 2.

Or. en
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Odůvodnění

Žadatel by měl mít možnost zahájit přípravy na povolovací řízení okamžitě, jakmile je jasné, 
že toto řízení bude nezbytné. 

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud nejsou ve lhůtě stanovené v odstavci 
2 předloženy žádné odůvodněné námitky 
týkající se bezpečnosti stanovené v témže 
odstavci, povolí Komise uvedení dotčené 
tradiční potraviny na trh v Unii a 
neprodleně aktualizuje seznam Unie.

Pokud nejsou ve lhůtě stanovené v odstavci 
2 předloženy žádné odůvodněné námitky 
týkající se bezpečnosti stanovené v témže 
odstavci, povolí Komise uvedení dotčené 
tradiční potraviny na trh v Unii a do 
jednoho měsíce aktualizuje seznam Unie.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl proces podávání žádosti účinnější, měly by být zkráceny lhůty v jeho jednotlivých 
fázích. 

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jsou Komisi v souladu s odstavcem 
2 předloženy odůvodněné námitky, které se 
týkají bezpečnosti a jsou vědecky 
podloženy, Komise nepovolí uvedení 
dotčené tradiční potraviny na trh v Unii ani 
neaktualizuje seznam Unie.

Pokud jsou Komisi v souladu s odstavcem 
2 předloženy odůvodněné námitky, které se 
týkají bezpečnosti, Komise nepovolí 
uvedení dotčené tradiční potraviny na trh v 
Unii ani neaktualizuje seznam Unie.

Or. en
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Odůvodnění

Tato slova jsou s ohledem na pozměňovací návrh k odstavci 2 téhož článku zbytečná.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádost stanovená v čl. 14 odst. 5 musí 
kromě informací, které již byly poskytnuty 
v souladu s článkem 13, obsahovat 
dokumentované údaje související s 
odůvodněnými námitkami týkajícími se 
bezpečnosti předloženými v souladu s čl. 
14 odst. 5.

Žádost stanovená v čl. 14 odst. 5 druhém 
pododstavci musí kromě informací, které 
již byly poskytnuty v souladu s článkem 
13, obsahovat dokumentované údaje 
související s odůvodněnými námitkami 
týkajícími se bezpečnosti předloženými v 
souladu s čl. 14 odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud EFSA od žadatele požaduje 
dodatečné informace, lze šestiměsíční lhůtu 
uvedenou v odstavci 1 v řádně 
odůvodněných případech prodloužit.

4. Pokud EFSA od žadatele požaduje 
dodatečné informace, lze šestiměsíční lhůtu 
uvedenou v odstavci 1 v řádně 
odůvodněných případech prodloužit.

Po konzultaci s žadatelem určí EFSA lhůtu, 
během níž mohou být uvedené dodatečné 
informace poskytnuty, a informuje Komisi 
o potřebné dodatečné lhůtě.

Po konzultaci s žadatelem určí EFSA lhůtu, 
během níž mají být uvedené dodatečné 
informace poskytnuty, a informuje o ní
Komisi.

Pokud Komise nevznese námitku během 
osmi pracovních dní ode dne, kdy byla 
úřadem EFSA informována, šestiměsíční 

Pokud Komise nevznese námitku během 
osmi pracovních dní ode dne, kdy byla 
úřadem EFSA informována, šestiměsíční 
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lhůta uvedená v odstavci 1 se automaticky 
prodlužuje o uvedenou dodatečnou lhůtu. 
Komise o uvedeném prodloužení informuje 
členské státy.

lhůta uvedená v odstavci 1 se automaticky 
prodlužuje o uvedenou dodatečnou lhůtu. 
Komise o uvedeném prodloužení informuje 
členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud nejsou dodatečné informace 
uvedené v odstavci 4 zaslány úřadu EFSA 
během dodatečné lhůty podle téhož 
odstavce, dokončí EFSA své stanovisko na 
základě informací, které již předloženy 
byly.

5. Pokud nejsou dodatečné informace 
uvedené v odstavci 4 poskytnuty úřadu 
EFSA během dodatečné lhůty podle téhož 
odstavce, dokončí EFSA své stanovisko na 
základě dostupných informací. 

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V těchto případech vydá EFSA své 
stanovisko během šestiměsíční lhůty 
stanovené v odstavci 1. 

(Netýká se českého znění.) 
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Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 17 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povolení tradiční potraviny ze třetí země a 
aktualizace seznamu Unie

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) podmínkám stanoveným v článku 6 (v 
příslušných případech);

a) podmínkám stanoveným v článku 6;

b) jakýmkoli příslušným ustanovením 
právních předpisů Unie; 

b) jakýmkoli příslušným ustanovením 
právních předpisů Unie; 

c) stanovisku EFSA; c) stanovisku EFSA;
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d) jakýmkoli dalším legitimním faktorům 
důležitým pro posuzovanou žádost.

d) jakýmkoli dalším legitimním faktorům 
důležitým pro posuzovanou žádost.

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

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

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. Z článku 6 jasně vyplývá, že ne 
vždycky platí všechny podmínky. Spojení „v příslušných případech“ je zde proto nadbytečné a 
mohlo by být zavádějící.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 1 může Komise toto 
povolovací řízení v jakékoli fázi ukončit 
a upustit od aktualizace, pokud se 
domnívá, že tato aktualizace není 
odůvodněná.

(Netýká se českého znění.)

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

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Článek 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prováděcí pravomoci týkající se 
administrativních a vědeckých požadavků
na tradiční potraviny ze třetích zemí

Prováděcí akty stanovující administrativní
a vědecké požadavky na tradiční potraviny 
ze třetích zemí

Do ...25 přijme Komise prováděcí akty 
týkající se:

Do ...25 přijme Komise prováděcí akty 
týkající se:

a) obsahu, vypracovávání a předkládání 
oznámení stanoveného v článku 13 a 
žádosti stanovené v čl. 14 odst. 5; 

a) obsahu, vypracovávání a předkládání 
oznámení stanoveného v článku 13 a 
žádosti stanovené v čl. 14 odst. 5; 

b) způsobů kontroly platnosti uvedených 
oznámení a žádostí;

b) způsobů kontroly platnosti uvedených 
oznámení a žádostí;

c) procedurálních kroků pro výměnu 
informací s členskými státy a úřadem 
EFSA pro účely předkládání 
odůvodněných námitek týkajících se 
bezpečnosti uvedených v čl. 14 odst. 2, 4 a 
5;

c) procedurálních kroků pro výměnu 
informací s členskými státy a úřadem 
EFSA pro účely předkládání 
odůvodněných námitek týkajících se 
bezpečnosti uvedených v čl. 14 odst. 2, 4 a 
5;

d) typu požadovaných informací, které d) typu informací, které mají být zahrnuty 
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mají být zahrnuty ve stanovisku EFSA 
podle článku 16.

ve stanovisku EFSA podle článku 16.

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

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

____________________ ____________________
25 Publications Office: please insert date: 
24 months after the date of entry into force 
of this Regulation.

25 Publications Office: please insert date: 
24 months after the date of entry into force 
of this Regulation.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem opravy terminologie.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Článek 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prodloužení lhůt Ad hoc prodloužení lhůt

Ve výjimečných případech může Komise 
prodloužit lhůty stanovené v čl. 10 odst. 1, 
čl. 11 odst. 1 nebo 2, čl. 16 odst. 1 a čl. 17 
odst. 1, a sice z vlastního podnětu nebo 
případně na žádost EFSA, pokud to
odůvodňuje povaha dané záležitosti. 

Ve výjimečných případech může Komise 
prodloužit lhůty stanovené v čl. 10 odst. 1, 
čl. 11 odst. 1 nebo 2, čl. 16 odst. 1 a čl. 17 
odst. 1, a sice z vlastního podnětu nebo 
případně na žádost EFSA, pokud 
přiměřené prodloužení odůvodňuje povaha 
dané záležitosti. 

V těchto případech informuje Komise 
o prodloužení a jeho důvodech členské 
státy a žadatele.

V těchto případech informuje Komise o 
prodloužení a jeho důvodech žadatele a
členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Prodloužení by obecně měla být výjimečná a přiměřená. Jako první má být o prodloužení 
informován žadatel.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 21a

Harmonizace lhůt s nařízením (ES) č. 
1924/2006

Pokud žadatel požádá o ochranu údajů 
v souladu s článkem 24 tohoto nařízení a 
článkem 21 nařízení (ES) č. 1924/2006, 
může Komise upravit časové lhůty 
stanovené v čl. 10 odst. 1, čl. 11 odst. 1 
nebo 2, čl. 16 odst. 1 a čl. 17 odst. 1, aby je 
harmonizovala s lhůtami uvedenými v 
nařízení (ES) č. 1924/2006, a obě lhůty 
pro ochranu údajů tak běžely současně. 
V takovém případě je předtím, než Komise 
rozhodnutí o harmonizaci lhůt přijme, 
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žadatel konzultován.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož bude povolovací řízení pro nové potraviny centralizováno, bude Komise moci usilovat 
o to, aby oba postupy probíhaly zároveň. Je vhodné, aby obě lhůty pro ochranu údajů běžely 
současně, neboť to žadatelům poskytne právní jistotu. Komise by měla žadatele konzultovat, 
neboť harmonizace obou postupů může vést ke značnému zpoždění jednoho z nich, což pro 
žadatele nemusí být žádoucí.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 22 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Důvěrnost žádosti o aktualizaci seznamu 
Unie

Důvěrnost žádosti o aktualizace seznamu 
Unie

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Žadatelé mohou požádat o důvěrné 
zacházení v případě určitých informací 
předložených podle tohoto nařízení, pokud 
by jejich zveřejnění mohlo významně
poškodit jejich konkurenční postavení. 

1. Žadatelé mohou požádat o důvěrné 
zacházení v případě určitých informací 
předložených podle tohoto nařízení, pokud 
by jejich zveřejnění mohlo poškodit jejich 
konkurenční postavení. 

Or. en
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Odůvodnění

Žadatelé by neměli být povinni prokazovat „významné“ poškození svého konkurenčního 
postavení, pokud chtějí žádat o ochranu údajů. Jedná se o příliš náročný požadavek, který by 
mnoho žadatelů odradil.

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 žadatelé uvedou, 
pro které z poskytnutých informací si přejí 
důvěrné zacházení, a poskytnou veškeré 
informace nezbytné pro doložení jejich 
žádosti o důvěrnost. V takových případech 
se poskytne ověřitelné odůvodnění.

2. Pro účely odstavce 1 žadatelé uvedou, 
pro které části poskytnutých informací si 
přejí důvěrné zacházení, a poskytnou 
veškeré informace nezbytné pro doložení 
jejich žádosti o důvěrnost. V takových 
případech se poskytne ověřitelné 
odůvodnění.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Poté, co jsou žadatelé informováni o 
stanovisku Komise, mohou svou žádost do 
tří týdnů stáhnout, aby byla zachována 
důvěrnost poskytnutých informací.

Poté, co bylo sděleno stanovisko Komise k 
žádosti, je důvěrnost zachovávána po 
dobu tří týdnů pro případ, že by se žadatel 
rozhodl svou žádost stáhnout.

Až do uplynutí této lhůty je důvěrnost 
zachována.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby bylo jasné, že žadatelé mají právo na důvěrnost po dobu tří týdnů nezávisle 
na okolnostech, které předcházejí rozhodnutí o stažení žádosti.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3 
může Komise po konzultaci s žadateli 
rozhodnout o tom, které informace smějí 
zůstat důvěrné, a pokud dospěje k 
rozhodnutí, odpovídajícím způsobem to 
oznámí členským státům a žadatelům.

Po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3, a 
pokud žadatel svou žádost nestáhl, 
rozhodne Komise na základě důkladného 
zvážení této žádosti, které části informací
zůstanou důvěrné, a pokud dospěje k 
rozhodnutí, odpovídajícím způsobem to 
oznámí členským státům a žadateli.

Důvěrnost se však nevztahuje na tyto 
informace:

Důvěrnost se však nevztahuje na tyto 
informace:

a) jméno (název) a adresa žadatele; a) jméno (název) a adresa žadatele;

b) název a popis nové potraviny; b) název a popis nové potraviny;

c) navrhované použití nové potraviny; c) navrhované podmínky použití nové 
potraviny;

d) shrnutí studií předložených žadatelem; d) shrnutí studií předložených žadatelem;

e) případně metoda nebo metody analýzy. e) výsledky studií provedených za účelem 
prokázání bezpečnosti dané potraviny.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla žádostem zajistit důvěrnost, s výjimkou jasně definovaných případů, které 
jsou stanoveny v tomto článku. Metody analýzy by měly zůstat důvěrné kvůli povaze údajů, jež 
jsou citlivé z hlediska trhu.

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pokud žadatel svou žádost stáhne nebo 
stáhl, Komise, členské státy a EFSA 
nezveřejní důvěrné informace ani 
informace, na jejichž důvěrnosti se Komise 
a žadatel neshodli.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Jazyková úprava. 

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Použitím odstavců 1 až 6 není dotčena 
výměna informací týkajících se žádosti 
mezi Komisí, členskými státy a úřadem 
EFSA.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění. 

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Článek 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může z důvodů bezpečnosti 
potravin a s přihlédnutím ke stanovisku 
úřadu EFSA uložit požadavek

1. Komise může z důvodů bezpečnosti 
potravin a s přihlédnutím ke stanovisku 
úřadu EFSA uložit požadavky
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monitorování nové potraviny po uvedení 
na trh, aby se zajistilo, že používání 
povolené nové potraviny nepřesáhne 
bezpečné meze.

monitorování po uvedení na trh. Tyto 
požadavky jsou řádně zdůvodněny a 
mohou v jednotlivých případech 
zahrnovat identifikaci příslušných 
provozovatelů potravinářských podniků.

2. Provozovatelé potravinářských podniků 
neprodleně uvědomí Komisi:

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

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

Or. en

Odůvodnění

Požadavky týkající se monitorování po uvedení na trh a dodatečných informací by měly být 
řešeny odděleně. Znění nového článku 23 odráží znění navržené Radou, je k němu ale přidána 
formulace „jsou řádně odůvodněny“ s cílem ukázat, že by tento článek měl být použit pouze 
za výjimečných okolností.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 23a

Požadavky týkající se dodatečných 
informací

Každý provozovatel potravinářského 
podniku, který na trh uvedl novou 
potravinu, neprodleně Komisi uvědomí o 
veškerých jemu známých informacích, 
které se týkají:

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

b) veškerých zákazů nebo omezení 
uložených jakoukoli třetí zemí, v níž je 
nová potravina uváděna na trh.

Komise tyto informace zpřístupní 
členským státům.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky týkající se dodatečných informací by měly být řešeny odděleně od požadavků 
týkajících se monitorování po uvedení na trh.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Na žádost žadatele podloženou 
náležitými a ověřitelnými informacemi 
obsaženými v žádosti, jak je stanoveno v 
čl. 9 odst. 1, nesmějí být nově vypracované 
vědecké důkazy nebo vědecké údaje
poskytnuté jako podklad k žádosti použity 
po dobu pěti let ode dne povolení nové 
potraviny a jejího zařazení na seznam 
Unie ve prospěch další žádosti bez 
souhlasu původního žadatele.

1. Na žádost žadatele podloženou 
náležitými a ověřitelnými informacemi 
obsaženými v žádosti, jak je stanoveno v 
čl. 9 odst. 1, nesmějí být nově vypracované 
vědecké důkazy nebo vědecké údaje 
poskytnuté jako podklad k žádosti použity 
ve prospěch další žádosti po dobu pěti let 
ode dne povolení nové potraviny bez 
souhlasu původního žadatele. 

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana údajů se poskytne, pokud jsou 
splněny tyto podmínky: 

Komise poskytne ochranu údajů, pokud 
jsou splněny tyto podmínky: 

a) původní žadatel při podání první žádosti 
prohlásil, že nově vypracované vědecké 
důkazy nebo vědecké údaje jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví; 

a) původní žadatel při podání první žádosti 
prohlásil, že nově vypracované vědecké 
důkazy nebo vědecké údaje jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví, 
nezávisle na tom, zda tyto údaje byly 
zveřejněny ve vědeckém časopise; 

b) původní žadatel měl při podání první 
žádosti výhradní právo používat vědecké 
důkazy nebo vědecké údaje, které jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví;

b) původní žadatel měl při podání první 
žádosti výhradní právo používat vědecké 
důkazy nebo vědecké údaje, které jsou 
předmětem průmyslového vlastnictví;

c) nová potravina by nemohla být povolena 
bez předložení vědeckých důkazů nebo 
vědeckých údajů, které jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví, původním 
žadatelem.

c) nová potravina by nemohla být povolena 
bez předložení vědeckých důkazů nebo 
vědeckých údajů, které jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví, původním 
žadatelem.

Původní žadatel se však může s dalším 
žadatelem dohodnout, že se tyto vědecké 
důkazy a vědecké údaje mohou použít.

Původní žadatel se však může s dalším 
žadatelem dohodnout, že se tyto vědecké 
důkazy a vědecké údaje mohou použít.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana údajů by měla být poskytnuta i v případech, kdy byly studie zveřejněny ve vědeckých 
časopisech. Pro inovace je nesmírně důležité, aby průmyslová odvětví úzce spolupracovala 
s vědci a akademickými pracovníky, a ustanovení o ochraně údajů by neměla tuto spolupráci 
poškozovat. Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) skutečnost, že uvádění nové potraviny 
na trh v Unii je povoleno pouze žadateli 
uvedenému v písmeni c) během lhůty pro 
ochranu údajů, kromě případů, kdy další 

(Netýká se českého znění.)
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žadatel obdrží povolení pro danou novou 
potravinu bez odkazu na vědecké důkazy 
nebo vědecké údaje, o kterých původní 
žadatel prohlásil, že jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví, nebo se 
souhlasem původního žadatele;

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, 
které jsou chráněné v souladu s článkem 24 
nebo u nichž doba platnosti ochrany podle 
uvedeného článku již vypršela, se ochrana
již znovu nevztahuje.

2. Vědeckým důkazům nebo vědeckým 
údajům, které jsou chráněné v souladu s 
článkem 24 nebo u nichž doba platnosti 
ochrany podle uvedeného článku již 
vypršela, není ochrana poskytnuta znovu.

Or. en

Odůvodnění

Uvedení do souladu s cílem Rady za účelem vyjasnění.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné informace
Pravidla Unie pro nové potraviny byla stanovena dne 15. května 1997 poté, co vstoupilo 
v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) 
č. 1852/2001. Provozovatelé potravinářských podniků, zúčastněné strany z tohoto odvětví 
a tvůrci politik v orgánech Unie tehdy uznali, že veškeré nové potraviny nebo složky potravin 
musí před uvedením na trh získat povolení, aby bylo možné zachovat vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů, na kterou si evropští občané zvykli. 
Nikdo však nemohl předpokládat, že v mezidobí dojde v potravinářském odvětví 
k významnému vědeckému a technologickému vývoji, který zpochybní stávající definici 
nových potravin v nařízení (ES) č. 258/97. Od doby, kdy toto nařízení vstoupilo v platnost, 
byla vyvinuta celá řada nových potravin a složek potravin, včetně takových, které obsahují 
mikroorganismy, houby a řasy, sestávají z nich nebo jsou z nich vyrobeny, či potravin se 
záměrně modifikovanou primární molekulární strukturou. Stávající definice nových potravin 
se na tyto typy potravin a složek potravin nevztahuje.   
Přezkum definice obsažené v nařízení je tedy zjevně nezbytný. V roce 2008 byly učiněny 
pokusy o přezkum tohoto nařízení prostřednictvím návrhu Komise. Přestože na úrovni 
dohodovacího výboru panovala významná shoda, nakonec se ukázalo, že návrh, aby bylo do 
nařízení začleněno uvádění na trh potravin z klonovaných zvířat, je příliš kontroverzní, než 
aby bylo možné dosáhnout politické dohody. V prosinci 2013 předložila Komise nový návrh 
na přezkum stávajícího nařízení, který zahrnuje oblasti, na nichž již bylo na úrovni 
dohodovacího výboru dosaženo shody, avšak neobsahuje otázku klonování, ke které se 
Komise namísto toho rozhodla vydat dva oddělené návrhy.
K vyjasnění rozsahu a definice toho, co je nová potravina, tedy dosud nedošlo. Nejedná se 
však o jedinou otázku, jíž je třeba se dále zabývat. Vedle rozsahu a definice je třeba se zaměřit 
také na další klíčové oblasti, tj. zda může být prostřednictvím návrhů Komise dosaženo 
zefektivnění povolovacího řízení a zda jsou ustanovení o ochraně údajů dostatečná k podpoře 
inovací a konkurenceschopnosti v evropském potravinářském průmyslu. 
Vedle tří klíčových témat, tj. definice, zefektivnění povolovacího řízení a důkladných 
ustanovení na ochranu údajů, existují sice i další otázky, avšak tyto tři oblasti představují 
hlavní obavy, které z návrhu Komise podle mého názoru plynou, a proto jsem se na ně 
zaměřil ve svých pozměňovacích návrzích.

Předmět, účel a oblast působnosti
Účelem nařízení (ES) č. 258/97 bylo zavést posouzení bezpečnosti některých přesně 
definovaných kategorií produktů před jejich uvedením na trh tak, aby žádné nové potraviny 
umístěné na trh neměly škodlivý dopad na lidské zdraví, zájmy spotřebitelů nebo na 
fungování vnitřního trhu. Znamenalo to také, že nová složení potravin používající existující 
složky, jež byla uvedena na trh po 15. květnu 1997, nebyla nařízením o nových potravinách 
zbytečně zatížena. 
Nový návrh Komise zachovává ustanovení, že nová potravina je potravina nebo složka 
potravin uváděná na trh, která před vstupem nařízení (ES) č. 258/97 v platnost nebyla ve 
významném měřítku využívána k lidské spotřebě. Nový návrh se významně odlišuje tím, že 
odstraňuje jasně definované kategorie nových potravin. Uváděné kategorie slouží pouze jako 
příklady, a nikoli jako vyčerpávající seznam nových potravin.
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Po rozsáhlých konzultacích s místními producenty, odborníky z potravinářského odvětví 
a provozovateli potravinářských podniků se jasně ukázalo, že navrhovaná definice je zcela 
neuspokojivá, postrádá právní jistotu a v konečném důsledku se jí nedaří vyjasnit rozsah a 
definici „nové potraviny“, což byl klíčový cíl nových návrhů Komise. Přestože záměr Komise 
rozšířit koncept nové potraviny tak, aby se vztahoval na všechny typy inovací v oblasti 
potravin, je jistě chvályhodný, odstranění kategorií způsobilo značné znepokojení a mnoho 
zúčastněných stran se začalo ptát, zda se definice bude retroaktivně vztahovat na všechny 
jednotlivé potraviny, které byly umístěny na trh od 15. května 1997, a zda tyto produkty 
mohou být členskými státy nebo jejich obchodními konkurenty právně napadnuty.
Zatímco se všechny zúčastněné strany shodly na tom, že nová definice není použitelná, jejich 
názory na to, čím by měla být nahrazena, se značně rozcházely. Vzhledem k tomu, že je třeba 
zohlednit vědecký a technologický vývoj v potravinářském odvětví a zvýšit právní jistotu, 
považuji za nejvhodnější, aby byly obnoveny kategorie nových potravin v aktualizované 
podobě s cílem zajistit, aby bylo nařízení o nových potravinách připraveno na budoucnost, 
v níž může v tomto odvětví dojít k neočekávanému vývoji.
Předkládám proto pozměňovací návrhy na obnovení kategorií potravin a na zavedení nových 
kategorií potravin s novou či záměrně modifikovanou primární molekulární strukturou; 
potravin, které obsahují mikroorganismy, houby a řasy, sestávají z nich nebo jsou z nich 
vyrobeny; a nových potravin, které obsahují rostliny nebo živočichy, sestávají z nich nebo 
jsou z nich vyrobeny, aby se nařízení přizpůsobilo technologickému pokroku a novým 
druhům potravin, které vstupují na trh Unie.  

Zefektivnění povolovacího řízení
Jedním z cílů, který si Komise v novém návrhu vytyčila, je zjednodušení a zefektivnění 
regulačního procesu, tedy snížení administrativní zátěže pro žadatele, orgány členských států 
i Komisi samotnou.
Stávající povolovací řízení před uvedením na trh je kritizováno, že je příliš drahé a zdlouhavé. 
Výzkum ukazuje, že úspěšné vyřízení žádosti o povolení nové potraviny trvá v průměru tři 
roky. Požadavek, aby žádosti prověřil nejprve příslušný orgán členského státu a poté Komise, 
vede k tomu, že se na každou žádost vyplýtvá dvojnásobek času i zdrojů. 
Komise dospěla ke správnému závěru, že zdlouhavost tohoto řízení i náklady na předložení 
žádosti vytvořily překážku inovacím a účasti malých a středních podniků. Krok směrem 
k centralizaci a zefektivnění povolovacího řízení je vítán, mám však obavy, že návrhy Komise 
nejdou při zkracování délky řízení, jíž mohou žadatelé čelit, dostatečně daleko. 
Předložil jsem pozměňovací návrhy, o nichž se domnívám, že by mohly zefektivnit proces 
podávání žádosti, pokud by byly jasně stanoveny nebo zkráceny lhůty v jeho jednotlivých 
fázích. Pokud si například Komise vyžádá stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (dále jen „úřad EFSA“), měla by platnou žádost o povolení nové potraviny tomuto 
úřadu předat do jednoho měsíce, a nikoli v předem nespecifikovaném časovém období. Stejně 
tak se domnívám, že aby bylo řízení časově efektivnější, mělo by dojít ke snížení počtu 
měsíců, které bude Komise mít na předložení návrhu prováděcího aktu Stálému výboru pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat. 
Zavedení těchto lhůt nejenomže zefektivní povolovací řízení, ale poskytne také další prvek 
jistoty pro žadatele, členské státy i Komisi. Pozměněné návrhy také zachovávají určitý stupeň 
pružnosti jak pro Komisi, tak pro úřad EFSA, neboť umožňují přiměřené prodloužení lhůt, 
pokud je to pro povolovací řízení nezbytné. Takováto prodloužení by však měla být výjimkou 
spíše než pravidlem.
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Ochrana údajů 
Přestože efektivnější povolovací řízení rozhodně sníží náklady žadatelů, jedná se 
nevyhnutelně o proces, z něhož mohou vyplývat významné náklady, zejména pokud žadatel 
vytvořil nové produkční technologie, nové vědecké metodiky nebo pokud navíc musí 
shromáždit příslušné údaje, aby splnil ustanovení o „historii bezpečného používání“, které se 
vztahuje na tradiční potraviny ze třetích zemí. 
Žadatelova investice by tudíž měla být přiměřeně chráněna, pokud mají být provozovatelé 
potravinářských podniků podněcováni ke zvyšování konkurenceschopnosti a inovací v tomto 
odvětví. Podle návrhů Komise si žadatel může v případě inovativních produktů zajistit pětileté 
období ochrany údajů. Důkladný režim ochrany údajů je nezbytný k tomu, aby se vyvážilo 
všeobecné povolovací řízení navržené Komisí, které v případě úspěšného povolení nové 
potraviny konkurentům umožní, aby na trh uvedli obdobnou potravinu nebo složku potravin. 
Krok od „podstatné rovnocennosti“ ve stávajícím nařízení ke všeobecným povolením 
v novém návrhu má potenciál podnítit inovace. Avšak návrh ve své stávající podobě ohrožuje 
často nedocenitelný přínos potenciální spolupráce mezi vědci ve výzkumných ústavech nebo 
na univerzitách a žadateli. Ochrana údajů by měla být zaručena v případě zveřejňování studií 
ve vědeckých časopisech, jako je tomu v režimech ochrany údajů ve Spojených státech 
amerických, což povede k podpoře, a nikoli k potlačování pozitivních pracovních vztahů.
Přezkum posouzení dopadu vypracovaného Komisí v roce 2008 a prezentovaného Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin zjistil problém týkající se 
potenciálního střetu mezi nařízením (ES) č. 258/97 a nařízením (ES) č. 1924/2006, kdy může 
žadatel požádat o povolení nové potraviny, respektive zdravotního tvrzení či tvrzení o této 
potravině, a kdy ustanovení obou nařízení odůvodňují ochranu údajů. Přestože změna nařízení 
(ES) č. 1924/2006 nespadá do působnosti tohoto návrhu, domnívám se, že by Komise měla 
velmi usilovat o to, aby žádosti v těchto případech posuzovala současně, aby žadatelé, kteří 
byli úspěšní podle jednoho nařízení, nemuseli čelit neúměrným zpožděním v souvislosti 
s druhým nařízením. 
Důkladný režim ochrany údajů by však neměl být na úkor zvýšené transparentnosti 
povolovacího řízení, a proto jsem předložil pozměňovací návrhy, které vyžadují, aby Komise 
zveřejnila podrobné pokyny pro potenciální žadatele a průběžně informovala žadatele 
i orgány členských států o pokroku žádosti v každé fázi řízení.

Závěr 
Provedení přezkumu nařízení o nových potravinách je velmi rozumné a zároveň nezbytné, 
vzhledem k velkému vědeckému a technologickému pokroku v potravinářském odvětví od 15. 
května 1997. Potravinářské odvětví je jedním z nejkonkurenceschopnějších a 
nejinovativnějších na vnitřním trhu Unie, proto je jistě vhodné, aby právní předpisy odrážely 
novou skutečnost. 
Po rozsáhlých konzultacích s místními producenty, odborníky z potravinářského odvětví 
a provozovateli potravinářských podniků je jasné, že třemi hlavními oblastmi, na něž je třeba 
se zaměřit, jsou definice nových potravin, zefektivnění povolovacího řízení a důkladná 
ustanovení na ochranu údajů. Ve složité a technicky náročné oblasti nových potravin potřebují 
zúčastněné strany takový postup, který bude efektivní a poskytne jistotu a dostatečnou 
ochranu jejich produktů. Domnívám se, že pozměňovací návrhy uvedené v této zprávě jsou 
rozumnými i proveditelnými změnami k návrhům Komise a zároveň berou v potaz úsilí Rady 
o větší jasnost v každém budoucím nařízení o nových potravinách.


