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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú (napríklad: „ABCD“). V prípade 
nahradenia sa nový text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa 
vymaže alebo sa prečiarkne.
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0894),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v 
súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0487/2013),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 30. apríla 
2014,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8–
0000/2014),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Voľný pohyb bezpečných a zdravých 
potravín je základným aspektom 
vnútorného trhu a významne prispieva
k zdraviu a blahobytu občanov, ako aj
k ich sociálnym a hospodárskym záujmom. 
Rozdiely medzi vnútroštátnymi zákonmi 

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

týkajúcimi sa posudzovania bezpečnosti 
nových potravín a ich povoľovania môžu 
brániť voľnému pohybu takýchto potravín, 
čím sa vytvára právna neistota a 
nespravodlivé podmienky hospodárskej 
súťaže. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

zrušiť a nahradiť týmto nariadením.

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

parlamentu a Rady (ES) č. 1334/200813 a 
extrakčné rozpúšťadlá patriace do rozsahu 
pôsobnosti smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2009/32/ES14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Na zabezpečenie kontinuity s 
pravidlami stanovenými v nariadení (ES) 
č. 258/97 by sa ako kritérium
na rozlišovanie nových potravín mala 
zachovať skutočnosť, že sa tieto potraviny 
v Únii nepoužívali vo výraznej miere 
na ľudskú spotrebu predtým, než uvedené 
nariadenie nadobudlo účinnosť, t. j. pred 
15. májom 1997. Používanie v Únii by sa 
malo vzťahovať na používanie v členských 
štátoch bez ohľadu na dátum pristúpenia 

(6) Na zabezpečenie kontinuity s 
pravidlami stanovenými v nariadení (ES) 
č. 258/97 by mala byť jedným z kritérií
na rozlišovanie nových potravín i naďalej
skutočnosť, že sa tieto potraviny v Únii 
nepoužívali vo výraznej miere na ľudskú 
spotrebu predtým, než uvedené nariadenie 
nadobudlo účinnosť, t. j. pred 15. májom 
1997. Používanie v Únii by sa malo 
vzťahovať na používanie v členských 
štátoch bez ohľadu na dátum pristúpenia 
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jednotlivých členských štátov k Únii. jednotlivých členských štátov k Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

alebo z nich pozostáva.

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(8) Vitamíny, minerály a iné látky určené 
na používanie vo výživových doplnkoch
v súlade so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2002/46/ES17 a 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1925/200618 alebo na 
pridávanie do potravín podľa nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 609/201319 vrátane počiatočnej a 
následnej dojčenskej výživy, potravín 
vyrobených zo spracovaných obilnín a 
potravín na výživu dojčiat a malých detí, 
potravín na osobitné lekárske účely a 
celkovej náhrady stravy na účely regulácie 
hmotnosti by sa mali tiež posudzovať v 
súlade s týmto nariadením, ak spadajú pod 
vymedzenie pojmu nových potravín, ktoré 
je v ňom stanovené.

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

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

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

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

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o 
potravinách určených pre dojčatá a malé 
deti, potravinách na osobitné lekárske 
účely a o celkovej náhrade stravy na účely 
regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje 

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o 
potravinách určených pre dojčatá a malé 
deti, potravinách na osobitné lekárske 
účely a o celkovej náhrade stravy na účely 
regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje 



PE537.480v02-00 12/66 PR\1036384SK.doc

SK

smernica Rady 92/52/EHS, smernica 
Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 
2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) 
č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 
181, 29.6.2013, s. 35).

smernica Rady 92/52/EHS, smernica 
Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 
2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) 
č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 
181, 29.6.2013, s. 35).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenie č. 9 je nadbytočné, keďže jeho hlavné prvky sú už obsiahnuté v odôvodneniach 
č. 7 a 8.
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

bezpečného používania potraviny by 
nemalo patriť nepotravinárske použitie 
alebo spôsoby použitia, ktoré nesúvisia 
s bežnou stravou.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(12) Potraviny z tretích krajín, ktoré sa v 
Únii považujú za nové, by sa mali za 
tradičné potraviny z tretích krajín 
považovať len vtedy, ak pochádzajú z 
prvovýroby vymedzenej v nariadení (ES) 
č. 178/2002, a to bez ohľadu na 
skutočnosť, či ide o spracované alebo 
nespracované potraviny. Preto by sa takéto 
potraviny nemali považovať za tradičné, ak 
boli vyrobené novým výrobným postupom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Potravinové výrobky vyrobené zo 
zložiek potravín, ktoré nepatria do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia, najmä ak 
došlo k zmene zložiek potravín, ich 

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

množstva, by sa nemali považovať za nové 
potraviny. Do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia by však mali patriť zmeny 
zložiek potravín, ktoré sa zatiaľ vo 
významnej miere nepoužívali na ľudskú 
spotrebu v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2001/83/ES20 sa uplatňuje, keď 
výrobok všetkými vlastnosťami zodpovedá 
zároveň vymedzeniu „liek“ v zmysle 
článku 1 ods. 2 uvedenej smernice a 
vymedzeniu výrobku v zmysle tohto 
nariadenia. Ak v tejto súvislosti členský 
štát v súlade so smernicou 2001/83/ES 
stanoví, že výrobok je liekom, môže v 
súlade s právom Únie obmedziť jeho 
umiestnenie na trh. Okrem toho sú lieky 
vyňaté z vymedzenia pojmu potravina v 
zmysle článku 2 nariadenia (ES) 
č. 178/2002, a preto by nemali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(14) Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2001/83/ES20 sa uplatňuje v 
prípadoch, keď výrobok všetkými 
vlastnosťami zodpovedá zároveň 
vymedzeniu „liek“ v zmysle uvedenej 
smernice a vymedzeniu výrobku v zmysle 
tohto nariadenia. Ak v tejto súvislosti 
členský štát v súlade so smernicou 
2001/83/ES stanoví, že výrobok je liekom, 
môže v súlade s právom Únie obmedziť 
jeho umiestnenie na trh. Okrem toho sú 
lieky vyňaté z vymedzenia pojmu 
potravina v zmysle nariadenia (ES) 
č. 178/2002, a preto by nemali patriť do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

____________________ ____________________
20 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. 
ES L 311, 28.11.2001, s. 67).

20 Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, 
ktorou sa ustanovuje zákonník 
Spoločenstva o humánnych liekoch (Ú. v. 
ES L 311, 28.11.2001, s. 67).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Komisia a Európsky úrad pre 
bezpečnosť potravín (EFSA) by mali 
dodržiavať konkrétne lehoty, aby sa 
zaručilo plynulé spracúvanie žiadostí. 
Za náročných okolností by však Komisia i 
EFSA mali mať právo v prípade potreby 
tieto lehoty predĺžiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

mali udeliť vykonávacie právomoci, aby 
mohla konkretizovať procedurálne kroky 
takéhoto konzultačného postupu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Nové potraviny by sa mali 
umiestňovať na trh a používať v 
potravinách na ľudskú spotrebu len v tom 
prípade, že sa nachádzajú na únijnom 
zozname nových potravín povolených na 
umiestňovanie na trh v rámci Únie (ďalej 
len „únijný zoznam“). Preto je vhodné 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
zriadiť únijný zoznam nových potravín 

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

už boli povolené alebo notifikované v 
súlade s nariadením (ES) č. 258/97, a to 
vrátane všetkých existujúcich 
povoľovacích podmienok. Keďže tieto 
nové potraviny už boli vyhodnotené 
z bezpečnostného hľadiska, sú zákonne 
vyrábané a predávané v Únii a v minulosti 
nevyvolali zdravotné obavy, na počiatočné 
vytvorenie zoznamu Únie by sa mal využiť 
konzultačný postup. Zoznam by mal byť 
transparentný, ľahko dostupný 
a pravidelne aktualizovaný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(20) Mali by sa stanoviť aj kritériá 
posudzovania bezpečnostných rizík, ktoré 
predstavujú nové potraviny. S cieľom 
zaručiť harmonizované vedecké posúdenie 
nových potravín by mal takéto posúdenie 
vykonávať úrad EFSA, ktorého posudky 
by mali byť určujúce v prípade, že sa 
vyskytnú odlišné názory na bezpečnosť 
danej potraviny.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Keď sa nová potravina povolí a zapíše 
do únijného zoznamu, Komisia by mala 
mať právomoc zaviesť požiadavky na 
monitorovanie povolenej novej potraviny 
po jej umiestnení na trh, aby sa mohlo 
sledovať jej používanie a aby sa 
zabezpečilo, že používanie je v medziach 
bezpečných limitov stanovených pri 
posúdení bezpečnosti úradom EFSA. Táto 
právomoc by sa však mala uplatňovať iba 
v náležite odôvodnených prípadoch a jej 
využívanie by nemalo byť stálou praxou.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23a) Žiadatelia často spolupracujú 
s vedcami, ktorí zverejňujú výsledky ich 
práce vo vedeckých časopisoch. S cieľom 
podporiť spoluprácu medzi žiadateľmi 
a vedcami je nevyhnutné zaručiť, že 
ochrana údajov sa bude zabezpečovať bez 
ohľadu na to, či sa príslušné údaje 
uverejnili vo vedeckom časopise.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23b) Ak žiadateľ požaduje ochranu 
údajov v súvislosti s tou istou potravinou 
podľa tohto nariadenia, ako aj nariadenia 
(ES) č. 1924/2006, Komisia by sa mala 
snažiť o zosúladenie časových 
harmonogramov oboch postupov 
povoľovania, aby súbežne prebiehali 
jednotlivé obdobia ochrany údajov. Ak si 
to vyžaduje oneskorenie jedného 
z postupov, žiadateľ by mal byť vopred 
konzultovaný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25



PE537.480v02-00 22/66 PR\1036384SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) V prípade žiadostí, ktoré boli 
predložené v súlade s nariadením (ES) č. 
258/97 pred dátumom uplatňovania tohto 
nariadenia, by sa postupy posudzovania 
rizík a povoľovania mali uskutočniť v 
súlade s týmto nariadením. Okrem toho, 
keďže v tomto nariadení bolo spresnené 
vymedzenie nových potravín, v záujme 
právnej istoty by sa potraviny zákonne 
umiestnené na trh ku dňu začatia 
uplatňovania tohto nariadenia mali naďalej 
smieť umiestňovať na trh, a to až do 
uzavretia postupov posudzovania rizík a 
povoľovania. Preto by sa na zabezpečenie 
hladkého prechodu k pravidlám tohto 
nariadenia mali stanoviť prechodné 
pravidlá.

(25) V prípade žiadostí, ktoré boli 
predložené v súlade s nariadením (ES) č. 
258/97 pred dátumom uplatňovania tohto 
nariadenia, by sa postupy posudzovania 
rizík a povoľovania mali uskutočniť v 
súlade s týmto nariadením. Okrem toho, 
keďže v tomto nariadení bolo spresnené 
vymedzenie pojmu nových potravín, v 
záujme právnej istoty by sa potraviny 
zákonne umiestnené na trh ku dňu začatia 
uplatňovania tohto nariadenia mali naďalej 
smieť umiestňovať na trh, a to až do 
uzavretia postupov posudzovania rizík a 
povoľovania. Preto by sa na zabezpečenie 
hladkého prechodu k pravidlám tohto 
nariadenia mali stanoviť prechodné 
ustanovenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti Predmet úpravy, cieľ a rozsah pôsobnosti

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité jasne vymedziť cieľ tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 
umiestňovania nových potravín na trh v 
rámci Únie.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité jasne vymedziť cieľ tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité jasne vymedziť cieľ tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek a – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) „nová potravina“ je každá potravina, a) „nová potravina“ je akákoľvek
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ktorá nebola vo významnej miere 
používaná v Únii na ľudskú spotrebu pred 
15. májom 1997, a to bez ohľadu na 
dátumy pristúpenia rozličných členských 
štátov do Únie, a zahŕňa najmä:

potravina, ktorá nebola v Únii pred 
15. májom 1997 vo významnej miere 
používaná na ľudskú spotrebu, a to bez 
ohľadu na dátumy pristúpenia rozličných 
členských štátov k Únii, a ktorá patrí 
aspoň do jednej z týchto kategórií:

Or. en

Odôvodnenie

Opätovné zavedenie a obnovenie kategórií zahrnutých do vymedzenia pojmu nových potravín 
je nevyhnutné na zaručenie toho, že nariadenie sa bude uplatňovať len na vymedzené 
kategórie potravín a nie na všetky potraviny, ako aj na zaručenie právnej istoty. 

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek a – bod -i (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) potravina s novou alebo zámerne 
modifikovanou primárnou molekulárnou 
štruktúrou;

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie sa musí prispôsobiť technologickému pokroku a novým druhom potravín 
vstupujúcim na trh EÚ.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek a – bod -i a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-ia) potraviny obsahujúce 
mikroorganizmy, huby a riasy alebo 
pozostávajúce či vyrobené 
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z mikroorganizmov, húb a rias;

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie sa musí prispôsobiť technologickému pokroku a novým druhom potravín 
vstupujúcim na trh EÚ.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek a – bod -i b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-ib) potraviny obsahujúce rastliny alebo 
zvieratá alebo pozostávajúce či vyrobené 
z rastlín alebo zo zvierat s výnimkou 
potravín získaných tradičnými 
rozmnožovacími alebo chovnými 
metódami, ktoré majú históriu 
bezpečného používania v rámci trhu Únie, 
pokiaľ tieto metódy nevedú k výrazným 
zmenám zloženia alebo štruktúry potravín 
s dosahom na ich výživovú hodnotu, 
látkovú premenu alebo množstvo 
nežiaducich látok;

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie sa musí prispôsobiť technologickému pokroku a novým druhom potravín 
vstupujúcim na trh EÚ.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek a – bod i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) potraviny vyrábané novým výrobným 
postupom nepoužívaným pri výrobe 
potravín v Únii pred 15. májom 1997, ak 
tento výrobný postup spôsobuje významné 
zmeny v zložení alebo štruktúre potraviny, 
čo ovplyvňuje jej výživovú hodnotu, 
spôsob jej látkovej premeny alebo 
množstvo nežiaducich látok;

i) potraviny, ktoré sú výsledkom nového 
výrobného postupu nepoužívaného pri 
výrobe potravín v Únii pred 15. májom 
1997, ktorý môže spôsobiť významné 
zmeny v zložení alebo štruktúre potraviny 
ovplyvňujúce jej výživovú hodnotu, spôsob 
jej látkovej premeny alebo množstvo 
nežiaducich látok;

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek a – bod i – zarážka 3 a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– pri výrobe jednoduchých foriem alebo 
zmesí vitamínov, minerálnych látok 
a iných látok používaných v súlade so 
smernicou 2002/46/ES, nariadením (ES) 
č. 1925/2006 alebo nariadením (EÚ) 
č. 609/2013 sa použil nový zdrojový alebo 
východiskový materiál.

Or. en

Odôvodnenie

Nariadenie sa musí prispôsobiť technologickému pokroku a novým druhom potravín 
vstupujúcim na trh EÚ.
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Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) „tradičná potravina z tretej krajiny“ je 
nová potravina, ktorá nie je novou 
potravinou v zmysle vymedzenia v písm. a) 
bodoch i) až iii), je získaná z prvovýroby a 
má históriu bezpečného používania 
potraviny v tretej krajine; 

b) „tradičná potravina z tretej krajiny“ je 
nová potravina, ktorá nie je novou 
potravinou v zmysle vymedzenia v písm. a) 
bodoch -i) až iii), je získaná z prvovýroby a 
má históriu bezpečného používania 
potraviny v tretej krajine;

Or. en

Odôvodnenie

Potravina s novou alebo zmenenou molekulárnou štruktúrou nemôže predstavovať tradičnú 
potravinu z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) „história bezpečného používania 
potraviny v tretej krajine“ znamená, že 
bezpečnosť predmetnej potraviny je 
potvrdená údajmi o jej zložení a minimálne 
25 ročnými skúsenosťami s jej 
nepretržitým používaním v obvyklej strave 
veľkej časti obyvateľstva tretej krajiny, a 
to pred notifikáciou uvedenou v článku 13;

c) „história bezpečného používania 
potraviny v tretej krajine“ znamená, že 
bezpečnosť predmetnej potraviny je 
potvrdená údajmi o jej zložení a minimálne 
25-ročnými skúsenosťami s jej 
nepretržitým používaním v obvyklej strave 
značnej časti obyvateľstva tretej krajiny, a 
to pred notifikáciou uvedenou v článku 13;

Or. en

Odôvodnenie

Z použitia slova „značná“ jasnejšie vyplýva, že vymedzenie pojmu sa vzťahuje na počet 
obyvateľov ktorejkoľvek danej krajiny a nezrovnáva sa v celosvetovom meradle.



PE537.480v02-00 28/66 PR\1036384SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vykonávacia právomoc, pokiaľ ide o 
vymedzenie novej potraviny v článku 2 
ods. 2 písm. a)

vypúšťa sa

V záujme zabezpečenia jednotného 
vykonávania tohto nariadenia Komisia 
môže rozhodnúť prostredníctvom 
vykonávacích aktov, či konkrétna 
potravina spadá alebo nespadá do 
vymedzenia pojmu novej potraviny v 
zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 2 písm. 
a) tohto nariadenia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 27 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok lepšie zodpovedá článku 4, a preto sa presunul. 

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov nie sú istí, či potravina, ktorú 
zamýšľajú umiestniť na trh v Únii, patrí do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
konzultujú členský štát. V takomto prípade
prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov poskytnú členskému štátu na 
požiadanie potrebné informácie, aby mu 

2. Ak si prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov nie sú istí, či potravina, ktorú 
zamýšľajú umiestniť na trh v Únii, patrí do 
rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, 
konzultujú členský štát. Prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov poskytnú 
členskému štátu na požiadanie potrebné 
informácie, aby mu umožnili určiť, či 
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umožnili určiť najmä to, v akom rozsahu 
bola predmetná potravina používaná na 
ľudskú spotrebu v Únii pred 15. májom 
1997. 

potravina spadá do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Každá žiadosť týkajúca sa novej potraviny je jedinečná, a preto musia prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov disponovať flexibilitou umožňujúcou im  prekonzultovať 
s členskými štátmi špecifiká svojej konkrétnej žiadosti. V prípade konzultácií musia členskému 
štátu poskytnúť všetky potrebné informácie.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Ak členský štát nie je schopný určiť, či 
potravina spadá do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia, môže konzultovať 
s Komisiou a ostatnými členskými štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty musia mať v rámci postupu určovania právo na konzultáciu, nie sú však povinné 
konzultovať, pokiaľ to nie je potrebné.  

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov špecifikovať
procedurálne kroky konzultačného postupu 

Komisia prijme do ...+ vykonávací akt 
zavádzajúci usmernenia, v ktorých sa 
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stanoveného v odseku 2. uvedú

formy potravín alebo potravinárskych 
zložiek patriace do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia v každej z kategórií 
uvedených v článku 2 ods. 2 písm. a), ako 
aj

procedurálne kroky konzultačného 
postupu.

____________________
+ Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 
dátum: 12 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto nariadením sa zavedú nové kategórie, ktorými sa zohľadní vedecký vývoj, ktorý sa 
dosiahol od roku 1997. Samotný proces sa tým však skomplikuje. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia zverejnila dostupné usmernenia s cieľom pomôcť žiadateľom. Prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov musia v priebehu postupu určovania tiež disponovať jasným 
a ľahko dostupným spôsobom komunikácie s členskými štátmi, úradom EFSA a Komisiou.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vykonávacia právomoc, pokiaľ ide o 
vymedzenie pojmu novej potraviny v 

článku 2 ods. 2 písm. a)

V záujme zabezpečenia jednotného 
vykonávania tohto nariadenia Komisia 
môže rozhodnúť z vlastnej iniciatívy alebo 
na požiadanie členského štátu, ako aj 
prostredníctvom vykonávacích aktov, či 
konkrétna potravina spadá alebo nespadá 
do vymedzenia pojmu novej potraviny 
stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. a).

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania 
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uvedeným v článku 27 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu k článku 3.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na trhu v rámci Únie sa môžu 
umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré 
sú povolené a zapísané do únijného 
zoznamu ako také a ktoré sa používajú v 
potravinách alebo na nich za podmienok
použitia v ňom špecifikovaných.

2. Na trhu v rámci Únie sa môžu 
umiestňovať iba tie nové potraviny, ktoré 
sú povolené a zapísané do únijného 
zoznamu ako také a/alebo ktoré sa 
používajú v potravinách alebo na nich v 
súlade s podmienkami použitia a 
požiadavkami na označovanie v ňom 
špecifikovanými.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky na označovanie môžu byť tiež súčasťou postupu povoľovania.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Únijný zoznam bude verejne prístupný 
od ...+.  Únijný zoznam sa zverejní na 
internetovej stránke Komisie a v Úradnom 
vestníku Európskej únie.

____________________
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+ Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 
dátum: 24 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Je mimoriadne dôležité, aby bol únijný zoznam nových potravín transparentný. Komisia by 
mala podniknúť všetky potrebné kroky na to, aby sa zabezpečila jeho ľahká dostupnosť pre 
verejnosť.

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všeobecné podmienky zapísania nových 
potravín do únijného zoznamu

Všeobecné podmienky zapísania nových 
potravín do únijného zoznamu

Komisia povolí a zapíše novú potravinu do 
únijného zoznamu iba vtedy, ak spĺňa tieto 
podmienky:

Komisia povolí a zapíše novú potravinu do 
únijného zoznamu iba vtedy, ak spĺňa tieto 
podmienky:

a) na základe dostupných vedeckých 
dôkazov nepredstavuje riziko pre ľudské 
zdravie;

a) na základe dostupných vedeckých 
dôkazov nepredstavuje riziko pre ľudské 
zdravie;

b) jej použitie nezavádza spotrebiteľa; b) jej použitie nezavádza spotrebiteľa;

c) ak je určená na to, aby nahradila inú 
potravinu, nelíši sa od uvedenej potraviny 
do takej miery, že jej bežná konzumácia by 
mohla byť z hľadiska výživy nevýhodná 
pre spotrebiteľa.

c) ak je určená na to, aby nahradila inú 
potravinu, nelíši sa od uvedenej potraviny 
do takej miery, že jej bežná konzumácia by 
mohla byť z hľadiska výživy značne 
nevýhodná pre spotrebiteľa.

V prípade odlišných názorov 
vyplývajúcich z vedeckých štúdií, ktoré sa 
spomínajú v písm. a), sa vyvodí záver na 
základe stanoviska, ktoré predloží úrad 
EFSA.

Or. en
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Odôvodnenie

Malý rozdiel vo výživovej hodnote by nemal byť dôvodom na odmietnutie schválenia žiadosti, 
pokiaľ tento rozdiel nebude mať dosah na ľudské zdravie. V prípade, že si protirečia závery 
jednotlivých vedeckých štúdií, EFSA musí mať právomoc zaujať stanovisko a vyvodiť 
rozhodujúce závery.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najneskôr ... 23 Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu zriadi únijný zoznam 
tým, že doň zapíše nové potraviny 
povolené alebo oznámené podľa článkov 4, 
5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 258/97 a 
zahrnie doň všetky existujúce podmienky 
povoľovania. 

Do ... 23 Komisia prostredníctvom 
vykonávacieho aktu zostaví únijný zoznam 
tým, že doň zapíše nové potraviny 
povolené alebo oznámené podľa článkov 4, 
5 alebo 7 nariadenia (ES) č. 258/97 a 
zahrnie doň všetky existujúce podmienky 
povoľovania. 

____________________ ____________________
23 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 
dátum: 24 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

23 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 
dátum: 24 mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je technického charakteru.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 8 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Obsah únijného zoznamu Obsah a aktualizácia únijného zoznamu 

Or. en
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Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) doplnenie, odstránenie alebo zmena 
podmienok, špecifikácií alebo obmedzení 
spojených so zápisom novej potraviny do 
únijného zoznamu.

c) doplnenie, odstránenie alebo zmena 
špecifikácií, podmienok použitia, 
dodatočných osobitných požiadaviek na 
označovanie alebo požiadaviek na 
monitorovanie po umiestnení na trh
spojených so zápisom novej potraviny do 
únijného zoznamu.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Položka pre novú potravinu v únijnom 
zozname stanovená v odseku 2 obsahuje v 
náležitých prípadoch:

Položka pre novú potravinu v únijnom 
zozname stanovená v odseku 2 obsahuje 
špecifikáciu novej potraviny a v náležitých 
prípadoch:

a) špecifikáciu novej potraviny;

b) podmienky, za ktorých sa nová 
potravina môže používať, aby sa zamedzilo 
najmä možným nepriaznivým účinkom na 
určité skupiny obyvateľstva, prekračovaniu 
maximálnych hodnôt príjmu a rizikám v 
prípade nadmernej konzumácie;

a) podmienky, za ktorých sa nová 
potravina môže používať, aby sa zamedzilo 
najmä možným nepriaznivým účinkom na 
určité skupiny obyvateľstva, prekračovaniu 
maximálnych hodnôt príjmu a rizikám v 
prípade nadmernej konzumácie;
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c) doplňujúce špecifické požiadavky na 
označovanie v záujme informovania 
konečného spotrebiteľa o akýchkoľvek 
špecifických charakteristických znakoch 
alebo vlastnostiach potraviny, napr. o 
zložení potraviny, jej výživovej hodnote 
alebo výživových účinkoch a o účele 
určenia potraviny, čo z nej robí novú 
potravinu, ktorá už nie je rovnocenná 
existujúcej potravine, alebo o vplyve na 
zdravie špecifických skupín obyvateľstva;

b) doplňujúce špecifické požiadavky na 
označovanie v záujme informovania 
konečného spotrebiteľa o akýchkoľvek 
špecifických charakteristických znakoch 
alebo vlastnostiach potraviny, napr. o 
zložení potraviny, jej výživovej hodnote 
alebo výživových účinkoch a 
o zamýšľanom použití potraviny, čo z nej 
robí novú potravinu, ktorá už nie je 
rovnocenná existujúcej potravine, alebo o
vplyve na zdravie špecifických skupín 
obyvateľstva;

d) požiadavku na monitorovanie po 
umiestnení na trh v súlade s článkom 23.

c) požiadavky na monitorovanie po 
umiestnení na trh v súlade s článkom 23.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Postup povoľovania umiestňovania novej 
potraviny na trh v rámci Únie a 
aktualizácie únijného zoznamu

Postupy povoľovania umiestňovania novej 
potraviny na trh v rámci Únie a 
aktualizácie únijného zoznamu

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Postup povoľovania umiestňovania novej 
potraviny na trh v rámci Únie a 
aktualizácie únijného zoznamu 
stanoveného v článku 8 sa začína buď na 
podnet Komisie, alebo v nadväznosti na 
žiadosť žiadateľa predloženú Komisii. 

Postupy povoľovania umiestňovania novej 
potraviny na trh v rámci Únie a 
aktualizácie únijného zoznamu 
stanoveného v článku 8 sa začínajú buď na 
podnet Komisie, alebo v nadväznosti na 
žiadosť žiadateľa predloženú Komisii. 
Komisia sprístupní žiadosť členským 
štátom.

Žiadosť obsahuje: Žiadosť obsahuje:

-a) meno/názov a adresu žiadateľa;

a) názov a opis novej potraviny; a) názov a opis novej potraviny;

aa) výrobný proces;

b) zloženie novej potraviny; b) zloženie novej potraviny; 

c) vedecké dôkazy preukazujúce, že nová 
potravina nepredstavuje bezpečnostné 
riziko pre ľudské zdravie;

c) vedecké dôkazy preukazujúce, že nová 
potravina nepredstavuje bezpečnostné 
riziko pre ľudské zdravie;

ca) v uplatniteľnom prípade metódu(-y) 
analýzy;

d) v uplatniteľnom prípade návrh 
podmienok používania a návrh 
špecifických požiadaviek na označovanie, 
ktoré nezavádzajú spotrebiteľa.

d) v uplatniteľnom prípade návrh 
podmienok používania a návrh 
špecifických požiadaviek na označovanie, 
ktoré nezavádzajú spotrebiteľa.

Or. en

Odôvodnenie

Žiadosť by mala byť prístupná všetkým členským štátom. Orgány potrebujú mať k dispozícii 
nové prvky žiadosti, aby mohli overiť, či nová potravina môže byť povolená.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak je pravdepodobné, že aktualizácia 
bude mať účinok na ľudské zdravie, 

2. Ak je pravdepodobné, že aktualizácia 
zoznamu Únie bude predstavovať 
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Komisia môže požiadať úrad EFSA o 
vyjadrenie stanoviska. 

bezpečnostné riziko pre ľudské zdravie, 
Komisia požiada úrad EFSA o vyjadrenie 
stanoviska.

Or. en

Odôvodnenie

Ak existuje oprávnené očakávanie, že potravina môže predstavovať bezpečnostné riziko pre 
ľudské zdravie, Komisia by mala byť povinná požiadať úrad EFSA o stanovisko.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od odseku 3 Komisia môže v 
ktoromkoľvek štádiu ukončiť postup 
povoľovania a rozhodnúť, že nebude 
postupovať v aktualizácii, ak zastáva 
názor, že aktualizácia nie je odôvodnená.

(Netýka sa slovenskej verzie).

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na opravu terminológie.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Žiadateľ môže stiahnuť žiadosť uvedenú 
v odseku 1 v ktoromkoľvek okamihu pred 
prijatím stanoviska úradu EFSA 
uvedeného v odseku 2, čím ukončí postup 
povoľovania novej potraviny a aktualizácie 

5. Žiadateľ môže stiahnuť žiadosť v 
ktoromkoľvek okamihu, čím ukončí postup 
povoľovania novej potraviny a aktualizácie 
únijného zoznamu.
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únijného zoznamu.

Or. en

Odôvodnenie

Žiadateľ má možnosť stiahnuť svoju žiadosť v ktoromkoľvek štádiu postupu.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak Komisia žiada úrad EFSA o 
stanovisko, predloží úradu platnú žiadosť. 
EFSA prijme stanovisko do deviatich 
mesiacov od dátumu prijatia platnej 
žiadosti.

1. Ak Komisia žiada úrad EFSA o 
stanovisko, do jedného mesiaca predloží 
úradu platnú žiadosť. EFSA prijme 
stanovisko do deviatich mesiacov od 
dátumu prijatia platnej žiadosti.

Pri posudzovaní bezpečnosti nových 
potravín EFSA v náležitých prípadoch 
zvažuje:

Pri posudzovaní bezpečnosti nových 
potravín EFSA v náležitých prípadoch 
zvažuje:

a) či príslušná nová potravina je taká 
bezpečná ako potraviny z porovnateľnej 
kategórie potravín, ktoré sa už nachádzajú 
na trhu v rámci Únie;

a) či príslušná nová potravina je taká 
bezpečná ako potraviny z porovnateľnej 
kategórie potravín, ktoré sa už nachádzajú 
na trhu v rámci Únie;

b) či zloženie novej potraviny a podmienky 
jej používania nepredstavujú bezpečnostné 
riziko pre zdravie ľudí v Únii.

b) či zloženie novej potraviny a podmienky 
jej používania nepredstavujú bezpečnostné 
riziko pre zdravie ľudí v Únii.

c) či sa nová potravina, ktorá je určená na 
nahradenie inej potraviny, nelíši od danej 
potraviny do takej miery, že jej bežná 
konzumácia by bola z hľadiska výživy 
značne nevýhodná pre spotrebiteľa.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zefektívniť postup vybavovania žiadostí by sa mali skrátiť lehoty stanovené pre jeho 
jednotlivé etapy. Úlohu úradu EFSA je potrebné zosúladiť s podmienkami povoľovania 
stanovenými v článku 6.
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Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. EFSA pošle svoje stanovisko Komisii, 
členským štátom a v uplatniteľnom 
prípade žiadateľovi.

2. EFSA pošle svoje stanovisko Komisii, 
členským štátom a žiadateľovi.

Or. en

Odôvodnenie

Žiadateľ je v rámci postupu vždy relevantný a mal by byť informovaný vo všetkých etapách 
postupu.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. V riadne odôvodnených prípadoch, ak 
EFSA požaduje od žiadateľa doplňujúce 
informácie, obdobie deviatich mesiacov
stanovené v odseku 1 možno predĺžiť.

3. V riadne odôvodnených prípadoch, ak 
EFSA požaduje od žiadateľa doplňujúce 
informácie, deväťmesačné obdobie 
stanovené v odseku 1 možno predĺžiť.

Po konzultácii žiadateľa EFSA určí 
obdobie, v rámci ktorého možno poskytnúť 
uvedené doplňujúce informácie, a 
informuje Komisiu o požadovanom 
dodatočnom období.

Po konzultácii žiadateľa EFSA určí 
obdobie, v rámci ktorého treba poskytnúť 
uvedené doplňujúce informácie, a 
informuje o tom Komisiu.

Ak po informovaní úradom EFSA 
Komisia do ôsmich pracovných dní 
nenamietne, obdobie deviatich mesiacov
stanovené v odseku 1 sa automaticky 
predĺži o uvedené dodatočné obdobie. 
Komisia informuje členské štáty o 
uvedenom predĺžení.

Ak Komisia nevznesie námietku do 
ôsmich pracovných dní odo dňa, keď bola 
informovaná úradom EFSA, 
deväťmesačné obdobie stanovené v 
odseku 1 sa automaticky predĺži o uvedené 
dodatočné obdobie. Komisia informuje 
členské štáty o uvedenom predĺžení.
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Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa doplňujúce informácie uvedené v 
odseku 3 nepošlú úradu EFSA v rámci 
dodatočného obdobia uvedeného v danom 
odseku, úrad finalizuje svoje stanovisko na 
základe informácií, ktoré mu už boli 
poskytnuté.

4. Ak sa doplňujúce informácie uvedené v 
odseku 3 neposkytnú úradu EFSA v rámci 
dodatočného obdobia uvedeného v danom 
odseku, úrad vypracuje svoje stanovisko na 
základe dostupných informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. EFSA sprístupní doplňujúce informácie 
uvedené v odseku 3 Komisii a členským 
štátom.

6. EFSA sprístupní doplňujúce informácie 
uvedené v odsekoch 3 a 5 Komisii a 
členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Doplňujúce informácie by sa mali sprístupniť Komisii a členským štátom.
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Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do deviatich mesiacov od dátumu 
uverejnenia stanoviska úradu EFSA 
Komisia predloží výboru uvedenému v 
článku 27 ods. 1 návrh vykonávacieho 
aktu, ktorým sa aktualizuje únijný zoznam, 
zohľadňujúc:

1. Do šiestich mesiacov od dátumu 
uverejnenia stanoviska úradu EFSA 
Komisia predloží výboru uvedenému v 
článku 27 ods. 1 návrh vykonávacieho 
aktu, ktorým sa aktualizuje únijný zoznam, 
zohľadňujúc:

a) podmienky stanovené v článku 6 v 
uplatniteľných prípadoch;

a) podmienky stanovené v článku 6;

b) akékoľvek relevantné ustanovenia 
právnych predpisov Únie; 

b) akékoľvek relevantné ustanovenia 
právnych predpisov Únie; 

c) stanovisko úradu EFSA; c) stanovisko úradu EFSA;

d) akékoľvek iné legitímne faktory dôležité 
pre zvažovanú žiadosť.

d) akékoľvek iné legitímne faktory dôležité 
pre zvažovanú žiadosť.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 27 ods. 3.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 27 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zefektívniť postup vybavovania žiadostí by sa mali skrátiť lehoty stanovené pre jeho 
jednotlivé etapy. Za normálnych okolností Komisia nepotrebuje na vypracovanie návrhu 
vykonávacieho aktu deväť mesiacov. Keďže v článku 21 sa stanovuje ad hoc predĺženie 
uplatňované v náročných prípadoch, šesť mesiacov by malo stačiť. Z článku 6 jasne vyplýva, 
že nie vždy platia všetky podmienky, a preto je znenie „v uplatniteľných prípadoch“ 
nadbytočné a mohlo by byť zavádzajúce.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak Komisia nepožadovala stanovisko od 
úradu EFSA v súlade s článkom 9 ods. 2, 
deväťmesačné obdobie stanovené v 
odseku 1 sa začína odo dňa, keď Komisia 
prijala platnú žiadosť v súlade s článkom 9 
ods. 1.

2. Ak Komisia nepožadovala stanovisko od 
úradu EFSA v súlade s článkom 9 ods. 2, 
šesťmesačné obdobie stanovené v odseku 
1 sa začína odo dňa, keď Komisia prijala 
platnú žiadosť v súlade s článkom 9 ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zefektívniť postup vybavovania žiadostí by sa mali skrátiť lehoty stanovené pre jeho 
jednotlivé etapy. Za normálnych okolností Komisia nepotrebuje na vypracovanie návrhu 
vykonávacieho aktu deväť mesiacov. Keďže v článku 21 sa stanovuje ad hoc predĺženie 
uplatňované v náročných prípadoch, šesť mesiacov by malo stačiť. 

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vykonávacia právomoc, pokiaľ ide o
požiadavky na žiadosti administratívneho a 
vedeckého charakteru

Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú
požiadavky na žiadosti administratívneho a 
vedeckého charakteru

Najneskôr ...24 Komisia prijme 
vykonávacie akty týkajúce sa:

Najneskôr ...24 Komisia prijme 
vykonávacie akty týkajúce sa:

a) obsahu, vypracovania a finálnej podoby 
žiadosti uvedenej v článku 9 ods. 1;

a) obsahu, vypracovania a finálnej podoby 
žiadosti uvedenej v článku 9 ods. 1;

b) mechanizmov kontroly platnosti 
uvedených žiadostí;

b) mechanizmov kontroly platnosti 
uvedených žiadostí;

c) toho, aký typ informácií v stanovisku
úradu EFSA uvedenom v článku 10 sa od 
úradu EFSA požaduje. 

c) toho, aký typ informácií treba zahrnúť 
do stanoviska úradu EFSA uvedeného v 
článku 10. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 27 ods. 3.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 27 ods. 3.

____________________ ____________________
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24 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 
dátum: 24 mesiacov po dátume 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

24 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 
dátum: 24 mesiacov po dátume 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na opravu terminológie. 

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Notifikácia tradičných potravín z tretích 
krajín

Notifikácia tradičných potravín z tretích 
krajín

Žiadateľ, ktorý má v úmysle umiestňovať 
na trh v rámci Únie tradičnú potravinu z 
tretej krajiny, notifikuje svoj úmysel 
Komisii.

Žiadateľ, ktorý má v úmysle umiestňovať 
na trh v rámci Únie tradičnú potravinu z 
tretej krajiny, má možnosť rozhodnúť sa 
oznámiť svoj úmysel Komisii.

Notifikácia obsahuje tieto informácie: Notifikácia obsahuje tieto informácie:

-a) meno/názov a adresu žiadateľa;

a) názov a opis tradičnej potraviny; a) názov a opis tradičnej potraviny;

b) jej zloženie; b) jej zloženie;

c) jej krajinu pôvodu; c) jej krajinu pôvodu;

d) zdokladované údaje preukazujúce 
históriu bezpečného používania potraviny 
v tretej krajine;

d) zdokladované údaje preukazujúce 
históriu bezpečného používania potraviny 
v tretej krajine;

e) v uplatniteľnom prípade podmienky 
používania a špecifické požiadavky na 
označovanie, ktoré nezavádzajú 
spotrebiteľa.

e) v uplatniteľnom prípade podmienky 
používania a špecifické požiadavky na 
označovanie, ktoré nezavádzajú 
spotrebiteľa.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady, ktorého zámerom je umožniť žiadateľovi prejsť štandardným 
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postupom spracovania žiadosti o povolenie nových potravín v prípade, že napríklad 
neexistujú dostatočné dôkazy o bezpečnej konzumácii potraviny v tretej krajine.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 14 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Postup pre tradičné potraviny z tretích 
krajín

Postup pre oznámenie umiestnenia
tradičných potravín z tretích krajín na 
trhu

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na opravu terminológie.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia bezodkladne pošle platnú 
notifikáciu stanovenú v článku 13 
členským štátom a úradu EFSA.

1. Komisia do jedného mesiaca pošle 
platnú notifikáciu stanovenú v článku 13 
členským štátom a úradu EFSA.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zefektívniť postup vybavovania žiadostí by sa mali skrátiť lehoty stanovené pre jeho 
jednotlivé etapy.
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Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Do štyroch mesiacov od dátumu, keď 
bola platná notifikácia poslaná Komisii v 
súlade s odsekom 1, členský štát alebo 
EFSA môžu predložiť Komisii odôvodnené 
námietky k bezpečnosti umiestňovania
príslušnej tradičnej potraviny na trhu v 
rámci Únie, ktoré sú založené na 
vedeckých dôkazoch.

2. Do štyroch mesiacov od dátumu, keď 
bola platná notifikácia poslaná Komisii v 
súlade s odsekom 1, členský štát alebo 
EFSA môžu predložiť Komisii odôvodnené 
námietky voči bezpečnosti umiestnenia
príslušnej tradičnej potraviny na trhu v 
rámci Únie, pokiaľ je pravdepodobné, že 
predmetná potravina predstavuje 
bezpečnostné riziko pre ľudské zdravie.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade platných notifikácií sa nesmie nenáležite zabrániť umiestneniu na trh z dôvodu 
zbytočne zaťažujúcich požiadaviek na predloženie dôkazov.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia informuje členské štáty, úrad 
EFSA a žiadateľa o výsledku postupu 
uvedeného v odseku 2.

Komisia informuje žiadateľa o akejkoľvek 
odôvodnenej bezpečnostnej námietke 
hneď po jej predložení. Členské štáty, úrad 
EFSA a žiadateľ sú informovaní o 
výsledku postupu uvedeného v odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Žiadateľ by mal byť schopný začať prípravu na postup povoľovania hneď, ako je jasné, že to 
bude potrebné. 
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Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak nie sú vznesené žiadne odôvodnené 
námietky k bezpečnosti v súlade s 
odsekom 2 v časovej lehote stanovenej v 
uvedenom odseku, Komisia povolí 
umiestnenie príslušnej tradičnej potraviny 
na trh v rámci Únie a bezodkladne 
aktualizuje únijný zoznam.

Ak nie sú vznesené žiadne odôvodnené 
námietky voči bezpečnosti v súlade s 
odsekom 2 v časovej lehote stanovenej v 
uvedenom odseku, Komisia povolí 
umiestnenie príslušnej tradičnej potraviny 
na trh v rámci Únie a do jedného mesiaca
aktualizuje únijný zoznam.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zefektívniť postup vybavovania žiadostí by sa mali skrátiť lehoty stanovené pre jeho 
jednotlivé etapy. 

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak sa Komisii predložia odôvodnené 
námietky k bezpečnosti založené na 
vedeckých dôkazoch v súlade s odsekom 2, 
Komisia nepovolí umiestnenie príslušnej 
tradičnej potraviny na trh a neaktualizuje 
únijný zoznam.

Ak sa Komisii predložia odôvodnené 
námietky k bezpečnosti v súlade s 
odsekom 2, Komisia nepovolí umiestnenie 
príslušnej tradičnej potraviny na trh a 
neaktualizuje únijný zoznam.

Or. en

Odôvodnenie

Toto znenie je vzhľadom na zmenu odseku 2 toho istého článku nadbytočné.
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Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Žiadosť stanovená v článku 14 ods. 5 
obsahuje popri informáciách už 
poskytnutých v súlade s článkom 13 
zdokladované údaje týkajúce sa 
odôvodnených námietok k bezpečnosti 
predložených v súlade s článkom 14 ods. 5.

Žiadosť stanovená v článku 14 ods. 5 
druhom pododseku obsahuje popri 
informáciách už poskytnutých v súlade s 
článkom 13 zdokladované údaje týkajúce 
sa odôvodnených námietok voči
bezpečnosti predložených v súlade s 
článkom 14 ods. 5.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V riadne odôvodnených prípadoch, ak 
EFSA požaduje od žiadateľa doplňujúce 
informácie, obdobie šiestich mesiacov
stanovené v odseku 1 možno predĺžiť.

4. V riadne odôvodnených prípadoch, ak 
EFSA požaduje od žiadateľa doplňujúce 
informácie, šesťmesačné obdobie 
stanovené v odseku 1 možno predĺžiť.

Po konzultácii žiadateľa EFSA určí 
obdobie, v rámci ktorého možno poskytnúť 
uvedené doplňujúce informácie, a 
informuje Komisiu o potrebnom 
dodatočnom období.

Po konzultácii žiadateľa EFSA určí 
obdobie, v rámci ktorého treba poskytnúť 
uvedené doplňujúce informácie, a 
informuje o tom Komisiu.

Ak po informovaní úradom EFSA
Komisia do ôsmich pracovných dní 
nenamietne, obdobie šiestich mesiacov
stanovené v odseku 1 sa automaticky 
predĺži o uvedené dodatočné obdobie. 
Komisia informuje členské štáty o 

Ak Komisia nevznesie námietku do 
ôsmich pracovných dní odo dňa, keď bola 
informovaná úradom EFSA, šesťmesačné
obdobie stanovené v odseku 1 sa 
automaticky predĺži o uvedené dodatočné 
obdobie. Komisia informuje členské štáty o 
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uvedenom predĺžení. uvedenom predĺžení.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa doplňujúce informácie uvedené v 
odseku 4 nepošlú úradu EFSA v rámci 
dodatočného obdobia uvedeného v danom 
odseku, úrad finalizuje svoje stanovisko na 
základe informácií, ktoré mu už boli 
poskytnuté.

5. Ak sa doplňujúce informácie uvedené v 
odseku 4 neposkytnú úradu EFSA v rámci 
dodatočného obdobia uvedeného v danom 
odseku, úrad finalizuje svoje stanovisko na 
základe dostupných informácií. 

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V takýchto prípadoch EFSA vydá 
stanovisko v rámci obdobia šiestich 
mesiacov stanoveného v odseku 1. 

V takýchto prípadoch EFSA vydá 
stanovisko v rámci šesťmesačného
obdobia stanoveného v odseku 1. 

Or. en
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Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 17 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Povolenie tradičnej potraviny z tretej 
krajiny a aktualizácia únijného zoznamu

Povolenie tradičnej potraviny z tretej 
krajiny a aktualizácie únijného zoznamu

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do troch mesiacov od dátumu 
uverejnenia stanoviska úradu EFSA 
Komisia predloží výboru uvedenému v 
článku 27 ods. 1 návrh vykonávacieho 
aktu, ktorým sa povoľuje umiestňovanie 
tradičnej potraviny z tretej krajiny na trhu v 
rámci Únie a aktualizuje únijný zoznam, 
zohľadňujúc:

1. Do troch mesiacov od dátumu 
uverejnenia stanoviska úradu EFSA 
Komisia predloží výboru uvedenému v 
článku 27 ods. 1 návrh vykonávacieho 
aktu, ktorým sa povoľuje umiestňovanie 
tradičnej potraviny z tretej krajiny na trhu v 
rámci Únie a aktualizuje únijný zoznam, 
zohľadňujúc:

a) podmienky stanovené v článku 6 v 
uplatniteľných prípadoch;

a) podmienky stanovené v článku 6;

b) akékoľvek relevantné ustanovenia 
právnych predpisov Únie; 

b) akékoľvek relevantné ustanovenia 
právnych predpisov Únie; 

c) stanovisko úradu EFSA; c) stanovisko úradu EFSA;

d) akékoľvek iné legitímne faktory dôležité 
pre zvažovanú žiadosť.

d) akékoľvek iné legitímne faktory dôležité 
pre zvažovanú žiadosť.
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Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 27 ods. 3.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 27 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. Z článku 6 jasne vyplýva, že nie 
vždy platia všetky podmienky, a preto je znenie „v uplatniteľných prípadoch“ nadbytočné 
a mohlo by byť zavádzajúce.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2 – pododseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od odseku 1 Komisia môže v 
ktoromkoľvek štádiu ukončiť postup 
povoľovania a rozhodnúť, že nebude 
postupovať v aktualizácii, ak zastáva 
názor, že aktualizácia nie je odôvodnená.

Odchylne od odseku 1 Komisia môže v 
ktoromkoľvek štádiu ukončiť postup 
povoľovania a rozhodnúť, že nebude 
postupovať v aktualizácii, ak zastáva 
názor, že aktualizácia nie je odôvodnená.

V uplatniteľnom prípade zohľadní názory 
členských štátov, stanovisko úradu EFSA a 
akékoľvek iné legitímne faktory súvisiace 
so zvažovanou aktualizáciou.

V uplatniteľnom prípade Komisia zohľadní 
názory členských štátov, stanovisko úradu 
EFSA a akékoľvek iné legitímne faktory 
súvisiace so zvažovanou aktualizáciou.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 18
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely odstránenia tradičnej potraviny z 
tretej krajiny z únijného zoznamu alebo 
doplnenia, odstránenia alebo zmeny 
podmienok, špecifikácií alebo obmedzení 
spojených so zápisom tradičnej potraviny z 
tretej krajiny do únijného zoznamu sa 
uplatňujú články 9 až 12.

Články 9 až 12 sa uplatňujú na 
odstránenie tradičnej potraviny z tretej 
krajiny z únijného zoznamu alebo 
doplnenie, odstránenie alebo zmenu 
špecifikácií, podmienok použitia, 
dodatočných osobitných požiadaviek na 
označovanie alebo požiadaviek na 
monitorovanie po umiestnení na trh
spojených so zápisom tradičnej potraviny z 
tretej krajiny do únijného zoznamu.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vykonávacia právomoc, pokiaľ ide o
požiadavky administratívneho a vedeckého 
charakteru na tradičné potraviny z tretích 
krajín

Vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú
požiadavky administratívneho a vedeckého 
charakteru na tradičné potraviny z tretích 
krajín

Najneskôr ...25 Komisia prijme 
vykonávacie akty týkajúce sa:

Najneskôr ...25 Komisia prijme 
vykonávacie akty týkajúce sa:

a) obsahu, vypracovania a finálnej podoby 
notifikácie stanovenej v článku 13 a 
žiadosti stanovenej v článku 14 ods. 5; 

a) obsahu, vypracovania a finálnej podoby 
notifikácie stanovenej v článku 13 a 
žiadosti stanovenej v článku 14 ods. 5; 

b) mechanizmov kontroly platnosti 
uvedených notifikácií a žiadostí;

b) mechanizmov kontroly platnosti 
uvedených notifikácií a žiadostí;

c) procedurálnych krokov na výmenu 
informácií medzi členskými štátmi a 
úradom EFSA v záujme predloženia 
odôvodnených námietok k bezpečnosti, 
ako sa uvádza v článku 14 ods. 2, 4 a 5;

c) procedurálnych krokov na výmenu 
informácií medzi členskými štátmi a 
úradom EFSA v záujme predloženia 
odôvodnených námietok voči bezpečnosti, 
ako sa uvádza v článku 14 ods. 2, 4 a 5;
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d) toho, aký typ informácií v stanovisku
úradu EFSA uvedenom v článku 16 sa od 
úradu EFSA požaduje.

d) toho, aký typ informácií treba zahrnúť 
do stanoviska úradu EFSA uvedeného v 
článku 16.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 27 ods. 3. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 
súlade s postupom preskúmania uvedeným 
v článku 27 ods. 3. 

____________________ ____________________
25 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 
dátum: 24 mesiacov po dátume 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

25 Úrad pre publikácie: doplňte, prosím, 
dátum: 24 mesiacov po dátume 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na opravu terminológie.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ak doplňujúce informácie uvedené v 
odseku 1 nie sú k dispozícii v rámci 
predĺženého obdobia uvedeného v danom 
odseku, Komisia koná na základe 
informácií, ktoré jej už boli poskytnuté.

Ak doplňujúce informácie uvedené v 
odseku 1 nie sú k dispozícii v rámci 
predĺženého obdobia uvedeného v danom 
odseku, Komisia koná na základe 
dostupných informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Predĺženie časových lehôt Ad hoc predĺženie časových lehôt

Za výnimočných okolností môže Komisia 
predĺžiť obdobia stanovené v článku 10 
ods. 1, článku 11 ods. 1 alebo 2, článku 16 
ods. 1 a článku 17 ods. 1, a to z vlastnej 
iniciatívy alebo v uplatniteľnom prípade na 
požiadanie úradu EFSA, ak je to 
odôvodnené charakterom predmetnej 
záležitosti. 

Za výnimočných okolností môže Komisia 
predĺžiť obdobia stanovené v článku 10 
ods. 1, článku 11 ods. 1 alebo 2, článku 16 
ods. 1 a článku 17 ods. 1, a to z vlastnej 
iniciatívy alebo v uplatniteľnom prípade na 
požiadanie úradu EFSA, ak je to 
odôvodnené charakterom predmetnej 
záležitosti. 

V takýchto prípadoch Komisia informuje 
členské štáty a žiadateľa o ich predĺžení a o 
príčinách predĺženia.

V takýchto prípadoch Komisia informuje 
žiadateľa a členské štáty a žiadateľa o ich 
predĺžení a o príčinách predĺženia.

Or. en

Odôvodnenie

Vo všeobecnosti by malo byť predĺženie výnimočné a primerané. Žiadateľ musí byť ako prvý 
informovaný o predĺžení.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 21 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 21a

Zosúladenie lehôt s nariadením (ES) 
č. 1924/2006

Ak žiadateľ požaduje ochranu údajov 
v súlade s článkom 24 tohto nariadenia 
a článkom 21 nariadenia (ES) 
č. 1924/2006, Komisia môže upraviť 
lehoty stanovené v článku 10 ods. 1, 
článku 11 ods. 1 alebo 2, článku 16 ods. 1 
a článku 17 ods. 1 s cieľom zosúladiť ich 
s lehotami stanovenými v nariadení (ES) 
č. 1924/2006, aby obidve obdobia ochrany 
údajov prebiehali súbežne. V takomto 
prípade sa predtým, než Komisia prijme 
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rozhodnutie o zosúladení, táto skutočnosť 
prekonzultuje so žiadateľom.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže postup povoľovania nových potravín bude centralizovaný, Komisia bude mať možnosť 
usilovať sa o to, aby oba postupy prebiehali súčasne. Je žiaduce, aby obidve obdobia ochrany 
prebiehali súbežne s cieľom ponúknuť žiadateľom právnu istotu. Komisia by mala konzultovať 
so žiadateľom, keďže zosúladenie oboch postupov môže viesť k značnému oneskoreniu 
v rámci jedného z postupov, čo si žiadateľ nemusí priať.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 22 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Dôverný charakter žiadosti o aktualizáciu 
únijného zoznamu

Dôverný charakter žiadosti o aktualizácie
únijného zoznamu

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Žiadatelia môžu požadovať dôverné 
zaobchádzanie s určitými informáciami 
predloženými podľa tohto nariadenia, ak 
by zverejnenie takýchto informácií mohlo 
významne poškodiť postavenie žiadateľov 
v rámci hospodárskej súťaže. 

1. Žiadatelia môžu požadovať dôverné 
zaobchádzanie s určitými informáciami 
predloženými podľa tohto nariadenia, ak 
by zverejnenie takýchto informácií mohlo 
poškodiť postavenie žiadateľov v rámci 
hospodárskej súťaže. 
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Or. en

Odôvodnenie

Žiadatelia nemusia v súvislosti s požadovanou ochranou údajov preukázať „významné“ 
poškodenie svojho postavenia v rámci hospodárskej súťaže. Ide o príliš náročnú požiadavku, 
ktorá by odrádzala žiadateľov.

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 žiadatelia uvedú, pre 
ktoré z poskytnutých informácií si želajú 
dôverné zaobchádzanie, a poskytnú všetky 
potrebné údaje na podloženie svojej 
požiadavky, pokiaľ ide o dôverný charakter 
informácií. V takýchto prípadoch je 
potrebné predložiť preukázateľné 
zdôvodnenie.

2. Na účely odseku 1 žiadatelia uvedú, pre 
ktoré časti poskytnutých informácií si 
želajú dôverné zaobchádzanie, a poskytnú 
všetky potrebné údaje na podloženie svojej 
požiadavky, pokiaľ ide o dôverný charakter 
informácií. V takýchto prípadoch je 
potrebné predložiť preukázateľné 
zdôvodnenie.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Potom, čo Komisia informuje žiadateľa o 
svojom stanovisku k uvedenej požiadavke, 
žiadatelia môžu stiahnuť svoju žiadosť do 
troch týždňov v záujme zachovania 
dôverného charakteru poskytnutých 
informácií.

Potom, čo sa oznámi stanovisko Komisie k 
uvedenej požiadavke, dôverný charakter 
informácií sa pre prípad, že sa žiadateľ 
rozhodne stiahnuť svoju žiadosť, 
zachováva počas obdobia troch týždňov.
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Dôverný charakter informácií sa 
zachováva až do uplynutia uvedeného 
obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, že žiadatelia majú počas obdobia troch týždňov právo na zachovanie 
dôverného charakteru informácií za akýchkoľvek okolností, ktoré predchádzajú ich 
rozhodnutiu o stiahnutí žiadosti.

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 3 
Komisia môže po konzultácii so 
žiadateľmi rozhodnúť, ktoré informácie 
môžu zostať dôverné, a v prípade, že 
prijala rozhodnutie, následne ho oznámi 
členským štátom a žiadateľom.

Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 3 
Komisia v prípade, že žiadateľ nestiahol 
žiadosť, rozhodne na základe dôkladného 
preskúmania žiadateľovej  požiadavky, 
ktoré časti informácií zostanú dôverné, a v 
prípade, že prijala rozhodnutie, o ňom 
následne informuje členské štáty a 
žiadateľa.

Dôverné zaobchádzanie však nemožno 
uplatňovať na tieto informácie:

Dôverné zaobchádzanie však nemožno 
uplatňovať na tieto informácie:

a) meno/názov a adresa žiadateľa; a) meno/názov a adresa žiadateľa;

b) názov a opis novej potraviny; b) názov a opis novej potraviny;

c) navrhované použitie novej potraviny; c) navrhované podmienky použitia novej 
potraviny;

d) súhrn štúdií predložených žiadateľom; d) súhrn štúdií predložených žiadateľom;

e) v uplatniteľnom prípade na metódu(-y) 
analýzy.

e) výsledky štúdií vykonaných s cieľom 
preukázať bezpečnosť potraviny.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala okrem jasne vymedzených prípadov stanovených v tomto článku zachovávať 
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dôverný charakter žiadostí. Vzhľadom na trhovo citlivú povahu údajov by mali metódy 
analýzy ostať dôverné.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Ak žiadateľ stiahne alebo stiahol svoju 
žiadosť, Komisia, členské štáty a EFSA 
nezverejnia informácie dôverného 
charakteru vrátane informácií, na 
dôvernom charaktere ktorých sa Komisia a 
žiadateľ nezhodli.

6. (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Odôvodnenie

Jazyková zmena. 

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Uplatňovanie odsekov 1 až 6 nemá 
vplyv na obeh informácií týkajúcich sa 
žiadosti medzi Komisiou, členskými štátmi 
a úradom EFSA.

7. Uplatňovanie odsekov 1 až 6 nemá 
vplyv na výmenu informácií týkajúcich sa 
žiadosti medzi Komisiou, členskými štátmi 
a úradom EFSA.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti. 
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Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia môže z dôvodu bezpečnosti 
potravín a pri zohľadnení stanoviska úradu 
EFSA stanoviť požiadavku na 
monitorovanie novej potraviny po jej 
uvedení na trh, aby sa zabezpečilo, že sa 
povolená nová potravina používa v rámci 
bezpečných limitov.

1. Komisia môže z dôvodu bezpečnosti 
potravín a pri zohľadnení stanoviska úradu 
EFSA stanoviť požiadavky na 
monitorovanie po uvedení na trh. Takéto 
požiadavky sa náležite odôvodnia 
a v jednotlivých prípadoch môžu zahŕňať 
identifikáciu príslušných 
prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov.

2. Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov bezodkladne informujú Komisiu 
o:

a) akýchkoľvek nových vedeckých alebo 
technických informáciách, ktoré by mohli 
ovplyvniť hodnotenie bezpečnosti pri 
používaní nových potravín;

b) akomkoľvek zákaze alebo obmedzení 
uloženom ktoroukoľvek treťou krajinou, 
kde je nová potravina umiestnená na trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh a o poskytnutie dodatočných informácií by 
sa mali riešiť osobitne. Znenie nového článku 23 zodpovedá zneniu navrhnutému v Rade, 
pričom sa však pridávajú slová „sa náležite odôvodnia“, aby sa zdôraznilo, že tento postup 
treba uplatňovať len za výnimočných okolností.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 23 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 23a

Požiadavky o poskytnutie dodatočných 
informácií

Každý prevádzkovateľ potravinárskeho 
podniku, ktorý umiestnil na trhu novú 
potravinu, bezodkladne poskytne Komisii 
všetky informácie, ktoré má k dispozícii, 
týkajúce sa:

a) akýchkoľvek nových vedeckých alebo 
technických údajov, ktoré by mohli 
ovplyvniť hodnotenie bezpečnosti 
používania novej potraviny;

b) akéhokoľvek zákazu alebo obmedzenia 
uloženého ktoroukoľvek treťou krajinou, 
v ktorej je nová potravina umiestnená 
na trhu.

Komisia sprístupní tieto informácie 
členským štátom.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky o poskytnutie dodatočných informácií by sa mali riešiť nezávisle od požiadaviek 
na monitorovanie po uvedení na trh.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na podnet od žiadateľa podložený 
náležitými a overiteľnými informáciami 
zahrnutými do žiadosti stanovenej v článku 
9 ods. 1 sa novým vývojom získané 
vedecké dôkazy alebo vedecké údaje 
poskytnuté na podloženie žiadostí nemôžu
použiť na účely následnej žiadosti počas 

1. Na podnet od žiadateľa podložený 
náležitými a overiteľnými informáciami 
zahrnutými do žiadosti stanovenej v článku 
9 ods. 1 sa novým vývojom získané 
vedecké dôkazy alebo vedecké údaje 
poskytnuté na podloženie žiadostí nesmú
použiť na účely následnej žiadosti počas 
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obdobia piatich rokov od dátumu povolenia 
novej potraviny a jej zápisu do únijného 
zoznamu bez súhlasu predchádzajúceho 
žiadateľa.

obdobia piatich rokov od dátumu povolenia 
novej potraviny bez súhlasu pôvodného
žiadateľa.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ochrana údajov sa prizná, ak sú splnené 
tieto podmienky: 

Komisia poskytne ochranu údajov, ak sú 
splnené tieto podmienky: 

a) novým vývojom získané vedecké 
dôkazy alebo vedecké údaje sú 
predchádzajúcim žiadateľom v čase 
podania prvej žiadosti označené ako 
dôkazy alebo údaje, ktoré sú predmetom 
priemyselného vlastníctva; 

a) novým vývojom získané vedecké 
dôkazy alebo vedecké údaje sú pôvodným
žiadateľom v čase podania prvej žiadosti 
označené ako dôkazy alebo údaje, ktoré sú 
predmetom priemyselného vlastníctva, bez 
ohľadu na to, či boli údaje zverejnené vo 
vedeckom časopise; 

b) predchádzajúci žiadateľ mal v čase 
podania prvej žiadosti výhradné právo na 
používanie vedeckých dôkazov alebo 
vedeckých údajov, ktoré sú predmetom 
priemyselného vlastníctva;

b) pôvodný žiadateľ mal v čase podania 
prvej žiadosti výhradné právo na 
používanie vedeckých dôkazov alebo 
vedeckých údajov, ktoré sú predmetom 
priemyselného vlastníctva;

c) nová potravina by bez toho, aby 
predchádzajúci žiadateľ predložil vedecké 
dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú 
predmetom priemyselného vlastníctva, 
nebola mohla byť povolená.

c) nová potravina by bez toho, aby 
pôvodný žiadateľ predložil vedecké dôkazy 
alebo vedecké údaje, ktoré sú predmetom 
priemyselného vlastníctva, nebola mohla 
byť povolená.

Predchádzajúci žiadateľ sa však s 
následným žiadateľom môže dohodnúť, že 
sa takéto vedecké dôkazy a vedecké údaje 
môžu použiť.

Predchádzajúci žiadateľ sa však s 
následným žiadateľom môže dohodnúť, že 
sa takéto vedecké dôkazy a vedecké údaje 
môžu použiť.

Or. en
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Odôvodnenie

V prípade zverejnenia štúdií vo vedeckom časopise by sa mala poskytovať ochrana údajov. 
Z hľadiska inovácie je mimoriadne dôležité, aby odvetvie úzko spolupracovalo s vedcami 
a členmi akademickej obce. Ustanovenia o ochrane údajov by nemali mať negatívny vplyv na 
ich spoluprácu. Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) skutočnosť, že povolenie na 
umiestňovanie novej potraviny na trhu v 
rámci Únie má iba žiadateľ vymedzený v 
písm. c) počas obdobia trvania ochrany 
údajov, pokiaľ povolenie na túto novú 
potravinu nezíska následný žiadateľ buď 
bez toho, aby sa odvolával na vedecké 
dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú 
predchádzajúcim žiadateľom označené ako 
dôkazy alebo údaje, ktoré sú predmetom 
priemyselného vlastníctva, alebo so 
súhlasom predchádzajúceho žiadateľa;

d) skutočnosť, že povolenie na 
umiestňovanie novej potraviny na trhu v 
rámci Únie má iba žiadateľ vymedzený v 
písm. c) počas obdobia trvania ochrany 
údajov, pokiaľ povolenie na túto novú 
potravinu nezíska následný žiadateľ buď 
bez toho, aby sa odvolával na vedecké 
dôkazy alebo vedecké údaje, ktoré sú 
predchádzajúcim žiadateľom označené ako 
dôkazy alebo údaje, ktoré sú predmetom 
priemyselného vlastníctva, alebo so 
súhlasom pôvodného žiadateľa;

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Vedecké dôkazy alebo vedecké údaje
chránené v súlade s článkom 24 alebo pre 
ktoré obdobie ochrany údajov podľa 
uvedeného článku uplynulo, nemôžu byť

2. Vedeckým dôkazom alebo vedeckým 
údajom, ktoré sú chránené v súlade s 
článkom 24 alebo v prípade ktorých
obdobie ochrany údajov podľa uvedeného 
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opätovne chránené. článku uplynulo, sa opätovná ochrana 
neposkytuje.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s cieľom Rady zamerané na dosiahnutie jasnosti.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Kontext
Pravidlá Únie o nových potravinách boli stanovené 15. mája 1997 po nadobudnutí účinnosti 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenia Komisie (ES) 
č. 1852/2001. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, zainteresované strany z odvetvia 
a tvorcovia politík v inštitúciách Únie uznali skutočnosť, že každú novú potravinu alebo 
zložku potravín je pred umiestnením na trhu potrebné povoliť, aby sa zachovala vysoká 
úroveň ochrany ľudského zdravia a záujmov spotrebiteľov, ktorú očakávajú európski občania.  
Nik však nemohol predvídať, že medzičasom sa zaznamená podstatný vedecký 
a technologický pokrok v potravinárskom odvetví, na základe ktorého sa existujúce 
vymedzenie pojmu nových potravín uvedené v nariadení (ES) č. 258/97 stane neaktuálne. 
Od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia došlo k vzniku veľkého množstva nových 
potravín a zložiek potravín vrátane potravín obsahujúcich mikroorganizmy, huby a riasy alebo 
pozostávajúcich či vyrobených z mikroorganizmov, húb a rias alebo potravín so zámerne 
modifikovanou primárnou molekulárnou štruktúrou. Existujúce vymedzenie pojmu nových 
potravín sa nevzťahuje na tieto druhy potravín a zložiek potravín.     
Je zrejmé, že treba zrevidovať vymedzenie pojmu uvedené v nariadení. 
Prostredníctvom návrhu Komisie predloženého v roku 2008 sa vyvinula snaha o revíziu 
nariadenia. Napriek značnej miere zhody v rámci zmierovacieho výboru sa umiestnenie 
potravín z klonovaných zvierat na trhu v konečnom dôsledku ukázalo ako príliš kontroverzné 
na to, aby bolo možné dosiahnuť politickú dohodu. V decembri 2013 Komisia predložila nový 
návrh na revíziu existujúceho nariadenia, do ktorého zahrnula oblasti predošlej zhody 
dosiahnutej v rámci zmierovacieho výboru, pričom vylúčila otázku klonovania, ktorú sa 
rozhodla riešiť v osobitnom návrhu.
Objasnenie rozsahu a vymedzenia pojmu novej potraviny preto ostáva nevyriešenou otázkou. 
Nejde však o jedinú otázku, ktorú je potrebné ďalej skúmať. Okrem rozsahu a vymedzenia 
pojmu vyvoláva najväčšie obavy otázka, či možno prostredníctvom návrhov Komisie 
dosiahnuť posilnenie postupu povoľovania, ako aj otázka, či sú ustanovenia o ochrane údajov 
dostatočné na to, aby sa podnecovala inovácia a konkurencieschopnosť v európskom 
potravinárskom odvetví.
Tri kľúčové oblasti, t. j. vymedzenie pojmu, posilnenie postupu povoľovania a rozsiahle 
ustanovenia o ochrane údajov, nepredstavujú jediné, ale len hlavné oblasti záujmu, na ktoré sa 
zameriava návrh Komisie, a teda aj moje pozmeňujúce návrhy.

Predmet úpravy, cieľ a rozsah pôsobnosti
Zámerom nariadenia (ES) č. 258/97 bolo zaviesť posúdenie bezpečnosti pred uvedením na trh 
v súvislosti s niektorými jasne vymedzenými kategóriami produktov tak, aby každá nová 
potravina umiestnená na trhu nemala nepriaznivý dosah na ľudské zdravie, záujmy 
spotrebiteľov či fungovanie vnútorného trhu. Znamenalo to tiež, že nové potravinové 
produkty vytvorené za použitia existujúcich zložiek, ktoré by sa dostali na trh po 15. máji 
1997, by neboli zbytočne zaťažené nariadením o nových potravinách. 
V novom návrhu Komisie sa ponechalo ustanovenie, podľa ktorého je nová potravina 
potravinou alebo zložkou potravín, ktorá sa pred nadobudnutím účinnosti nariadenia (ES) 
č. 258/97 nepoužívala vo významnej miere na ľudskú spotrebu. Dôležitý rozdiel v novom 
návrhu predstavuje odstránenie jasne vymedzených kategórií nových potravín. Vymenované 
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kategórie sa uvádzajú skôr ako príklady než úplný zoznam nových potravín.
Zo širokej konzultácie s miestnymi výrobcami, expertmi z odvetvia a prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov jasne vyplynulo, že navrhované vymedzenie pojmu je vonkoncom 
neuspokojivé, nezaručuje právnu istotu a v konečnom dôsledku neobjasňuje rozsah 
a vymedzenie pojmu „novej potraviny“, čo je kľúčovým cieľom nových návrhov Komisie. 
Hoci zámer Komisie rozšíriť koncept novej potraviny tak, aby sa vzťahoval na všetky typy 
inovácie v oblasti potravín, je chvályhodný, odstránenie kategórií vyvolalo značné 
znepokojenie, pričom si mnohé zainteresované strany kladú otázku, či by sa vymedzenie 
pojmu spätne vzťahovalo na všetky potraviny umiestnené na trhu po 15. máji 1997 a či takéto 
produkty môžu právne napadnúť členské štáty alebo ich obchodní konkurenti.
Zatiaľ čo všetky zainteresované strany v potravinárskom odvetví súhlasili s tým, že nové 
vymedzenie pojmu by bolo nepoužiteľné, značne sa rozchádzali v názoroch na to, čím by sa 
malo nahradiť. Vzhľadom na potrebu uznať vedecký a technologický vývoj v potravinárskom 
odvetví a zvýšiť právnu istotu sa domnievam, že najrozumnejším opatrením je opätovné 
zavedenie kategórií nových potravín v aktualizovanej podobe v snahe zabezpečiť, aby 
nariadenie o nových potravinách slúžilo aj v budúcnosti v prípade neočakávaného vývoja 
v odvetví.
Preto predkladám pozmeňujúce návrhy s cieľom opätovne zaviesť kategórie potravín 
a zahrnúť nové kategórie potravín s novou alebo zámerne modifikovanou primárnou 
molekulárnou štruktúrou, potravín obsahujúcich mikroorganizmy, huby a riasy alebo 
pozostávajúcich či vyrobených z mikroorganizmov, húb a rias a nových potravín 
obsahujúcich rastliny alebo zvieratá alebo pozostávajúcich či vyrobených z rastlín alebo 
zo zvierat, aby sa nariadenie prispôsobilo technologickému pokroku a novým druhom 
potravín vstupujúcim na trh Únie. 

Posilnenie postupu povoľovania
Jedným z cieľov, ktoré Komisia uviedla vo svojom novom návrhu, je zjednodušiť a posilniť 
regulačný postup a tým obmedziť administratívne zaťaženie žiadateľov, orgánov členských 
štátov a samotnej Komisie.
Súčasný postup povoľovania pred uvedením na trh je kritizovaný za to, že je príliš nákladný 
a zdĺhavý, pričom z prieskumov vyplýva, že na úspešné vybavenie žiadosti týkajúcej sa novej 
potraviny sú potrebné v priemere tri roky. Skutočnosť, že žiadosti sa musia spracovať 
v príslušnom orgáne členského štátu a následne v Komisii, predstavuje zbytočné zdvojovanie 
času a zdrojov vynaložených v súvislosti s každou žiadosťou. 
Komisia správne uznala, že značné oneskorenia v procese, ako aj náklady spojené 
s predkladaním žiadostí zabránili inovácii a účasti MSP. Prechod na centralizáciu a posilnenie 
postupu povoľovania sú vítané, obávam sa však, že návrhy Komisie nezabezpečujú skrátenie 
času, ktorí môžu žiadatelia potrebovať na vybavenie žiadosti.  
Predložil som pozmeňujúce návrhy, ktoré by podľa mňa mohli zabezpečiť väčšiu efektívnosť 
postupu vybavovania žiadostí v prípade, že sa určia alebo skrátia lehoty pre jednotlivé etapy 
vybavovania žiadosti. Napríklad v prípade, že Komisia žiada Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín (ďalej len „EFSA“) o vydanie stanoviska, mala by úradu EFSA postúpiť platnú 
žiadosť týkajúcu sa novej potraviny do jedného mesiaca namiesto do nešpecifikovaného 
obdobia. Podobne sa domnievam, že s cieľom urýchliť proces by sa malo zaviesť obmedzenie 
počtu mesiacov, ktorý má Komisia na predloženie návrhu vykonávacieho aktu Stálemu 
výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat. 
Zavedenie týchto lehôt povedie nielen k zvýšeniu účinnosti postupu povoľovania, ale aj 
poskytnutiu dodatočnej istoty žiadateľom, členským štátom a Komisii. V návrhoch v znení 
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zmien sa zachoval určitý stupeň flexibility pre Komisiu i úrad EFSA, čo v prípade potreby 
umožňuje primerané predĺženie lehôt stanovených v rámci postupu spracúvania žiadostí. 
Takéto predĺženie by malo byť skôr výnimkou než pravidlom.

Ochrana údajov 
Hoci posilnený postup povoľovania nepochybne prispeje k zníženiu nákladov žiadateľov, ide 
nevyhnutne o úsilie, ktoré môže viesť k značným nákladom, najmä ak žiadateľ vyvinul nové 
výrobné techniky či nové vedecké metódy alebo navyše musel zozbierať relevantné údaje 
s cieľom dodržať ustanovenie o „histórii bezpečného používania“, ktoré sa vzťahuje 
na tradičné potraviny z tretích krajín.  
Preto by sa mala poskytovať primeraná ochrana investícií žiadateľa, ak sa prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov majú podnecovať k zlepšeniu inovácie v odvetví a jeho 
konkurencieschopnosti. Podľa návrhov Komisie sa môže žiadateľovi v prípade inovačných 
produktov zaručiť päťročná ochrana údajov. Spoľahlivý režim ochrany údajov je potrebný 
na to, aby sa vykompenzoval všeobecný postup povoľovania vytvorený Komisiou, ktorý 
v prípade úspešného povolenia novej potraviny konkurentovi umožní umiestniť na trhu 
podobnú potravinu alebo zložku potravín. 
Prechod od „podstatnej rovnocennosti“ uvedenej v platnom nariadení k všeobecným 
povoleniam stanoveným v novom návrhu môže podnietiť inováciu. Návrh v predloženej 
podobe však ohrozuje často neoceniteľný prínos spolupráce medzi vedcami pôsobiacimi 
vo vedeckých inštitútoch alebo na univerzitách a žiadateľmi. V prípadoch zverejnenia štúdií 
vo vedeckom časopise by sa mala zabezpečovať ochrana údajov podobná systémom ochrany 
údajov v Spojených štátoch amerických s cieľom skôr povzbudiť než potlačiť kladné 
pracovné vzťahy.
Okrem toho sa na základe preskúmania posúdenia vplyvu vypracovaného Komisiou v roku 
2008, ktoré sa predložilo Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, poukázalo na potenciálny rozpor medzi nariadením (ES) č. 258/97 a nariadením 
(ES) č. 1924/2006, na základe ktorého môže žiadateľ získať povolenie novej potraviny 
a zdravotného tvrdenia alebo tvrdení k tejto potravine, pričom je odôvodnená ochrana údajov 
na základe ustanovení oboch nariadení. Hoci cieľom tohto návrhu nie je zmena nariadenia 
(ES) č. 1924/2006, domnievam sa, že Komisia by mala vyvinúť čo najväčšie úsilie 
o zabezpečenie súbežného vybavovania žiadostí v takýchto situáciách, aby sa žiadatelia, ktorí 
dosiahli pozitívny výsledok na základe jedného z nariadení, vyhli zbytočnému omeškaniu 
v súvislosti s druhým nariadením. 
Potreba spoľahlivého režimu ochrany údajov by sa však nemala plniť na úkor zvýšenej 
transparentnosti postupu povoľovania, a preto som predložil pozmeňujúce návrhy, na základe 
ktorých je Komisia povinná sprístupniť potenciálnym žiadateľom podrobné usmernenia, ako 
aj neustále informovať žiadateľov a orgány členských štátov o pokroku vo vybavovaní 
žiadosti v každej z etáp postupu.

Záver  
Revízia nariadenia o nových potravinách je vzhľadom na vedecký a technologický pokrok, 
ku ktorému došlo v potravinárskom odvetví po 15. máji 1997, veľmi rozumným a skutočne 
nevyhnutným opatrením. Potravinárske odvetvie je jedným z najkonkurencieschopnejších 
a najinovačnejších odvetví na vnútornom trhu Únie, a preto je vhodné, aby sa v právnych 
predpisoch odrazili nové skutočnosti. 
Zo širokej konzultácie s miestnymi výrobcami, expertmi z odvetvia a prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov jasne vyplynuli tri hlavné oblasti záujmu, ktorými sú vymedzenie 
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pojmu novej potraviny, posilnenie postupu povoľovania a zabezpečenie rozsiahlych 
ustanovení o ochrane údajov. Zainteresované strany v tak zložitej a technickej oblasti, akou je 
oblasť nových potravín, najviac potrebujú postup, ktorý je efektívny, ponúka istotu 
a zabezpečuje primeranú ochranu ich výrobkov. Domnievam, sa, že pozmeňujúce návrhy 
predložené v tejto správe predstavujú rozumné a uplatniteľné zmeny návrhov Komisie, 
pričom uznávam snahu Rady o zabezpečenie väčšej jasnosti v každom z budúcich nariadení 
o nových potravinách.


