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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Navrhované nariadenie EÚ je druhým pokusom Komisie zreformovať režim nových potravín 
v EÚ, ktorý pochádza z roku 1997. Existujúci regulačný rámec je kritizovaný, pretože 
získanie povolenia na novú potravinu je neprimerane zaťažujúce a časovo náročné a nákladné. 
Problematickejšie je to v prípade spoločností, ktorých hlavným trhom je Európa, v porovnaní 
s rýchlejším postupom povoľovania pred uvedením na trh v iných tretích krajinách, napríklad 
v Spojených štátoch amerických a Kanade. V dôsledku uvedeného mnoho potravinárskych 
podnikov v EÚ, predovšetkým MSP, nemá záujem vyvíjať a umiestňovať na trh nové 
potraviny alebo zložky potravín, ktoré by spadali do vymedzenia pojmu nová potravina.

EÚ bola na medzinárodnej scéne viackrát kritizovaná na úrovni WTO zo strany tretích krajín, 
ktoré pokladajú povoľovanie nových potravín za prekážku obchodu a zamedzovanie prístupu 
na trh EÚ pre potraviny s dlhodobou históriou ich bezpečného používania v tretej krajine.

Hľadiská

Nové nariadenie má okrem všeobecného cieľa zaistenia bezpečnosti potravín za cieľ 
zefektívniť a zjednodušiť povoľovacie konanie pre nové potraviny zavedením zoznamu 
povolených nových potravín Únie. Návrhy na zníženie administratívnej záťaže členských 
štátov a ich podnikov, skrátenie dĺžky postupu povoľovania a zníženie nákladov naň, ako aj 
na zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho potravinárskeho priemyslu, najmä MSP, 
vrátane stimulov inovácií, sú veľmi vítané.

Návrh okrem toho zavádza rýchlejšie a primeranejšie posudzovanie bezpečnosti tradičných 
potravín z tretích krajín. Tieto osobitné ustanovenia pre potraviny, ktoré neboli uvedené na trh 
v EÚ, ale ktoré majú históriu bezpečného používania v tretích krajinách, uľahčujú prístup na 
trh, a teda majú za cieľ vytvoriť vyváženejší systém a pozitívnejšie prostredie pre obchod. 
Reaguje sa tak nimi na znepokojenie vyjadrené na úrovni WTO v súvislosti so svojvoľným a 
s neodôvodneným obmedzením prístupu na trh EÚ.

Okrem toho sa ako cieľ návrhu uvádza objasnenie vymedzenia pojmu nových potravín na 
základe nariadenia, a teda aj zvýšenie právnej istoty. Napriek tomu zazneli obavy, že 
odstránenie kategórií a rozšírenie vymedzenie pojmu by mohlo viesť k opaku, v dôsledku 
čoho by vznikli legislatívne medzery, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť potravín.

Spravodajkyňu zaujíma predovšetkým nové vymedzenie pojmu a presné požiadavky 
notifikácie tradičných potravín z tretích krajín. Pojem „história bezpečného používania 
potraviny“ je však v návrhu aj naďalej vymedzený pomerne voľne a bude potrebné ho doplniť 
o jasné usmernenia a normy pre zhromažďovanie údajov a dôkazov, ktoré majú žiadatelia 
predkladať. Toto je predpokladom na to, aby bol nový centralizovaný systém účinný, aby 
nevznikalo riziko častých bezdôvodných námietok voči bezpečnosti zo strany členských 
štátov. Okrem toho musia byť tieto požiadavky v súlade s medzinárodnými záväzkami EÚ, 
aby nedochádzalo k vytváraniu neodôvodnených obmedzení hospodárskych subjektov tretích 
krajín.
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Spravodajkyňa si je vedomá toho, že Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) 
v súčasnosti pracuje na aktualizácii existujúcich pokynov z roku 1997 týkajúcich sa 
vedeckých aspektov a informácií potrebných na podporu žiadostí o uvedenie nových potravín 
a nových zložiek potravín na trh, a že sa podľa nariadenia (ES) č. 258/97 pripravujú prvotné 
hodnotiace správy. Nový centralizovaný systém celkovo viac zaťaží úrad EFSA, ktorému 
bude, samozrejme, potrebné poskytnúť zodpovedajúce zdroje. 

V nadväznosti na uvedené usmernenia spravodajkyňa považuje za dôležité, aby sa 
hospodárskym subjektom z tretích krajín, ktorí chcú umiestniť tradičné potraviny na trh EÚ, 
včas sprístupnila dostatočná technická pomoc.

V neposlednom rade spravodajkyňa považuje za dôležité, aby sa vykonalo náležité 
monitorovanie implementácie a dosahu nových predpisov, najmä pokiaľ ide o nový 
zjednodušený postup v prípade tradičných potravín z tretích krajín. Výsledky tohto 
monitorovania by mali byť Parlamentu oznámené päť rokov po nadobudnutí účinnosti nového 
nariadenia.

To sú niektoré z hľadísk, na ktorých spočívajú návrhy, ktoré spravodajkyňa predloží Výboru 
pre medzinárodný obchod. Čo sa týka konkrétnych pozmeňujúcich návrhov, návrhy sa 
zamerajú na ustanovenia týkajúce sa tradičného tovaru z tretích krajín a nevyhnutné 
delegovanie právomoci v tejto oblasti.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

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, životného 
prostredia a záujmov spotrebiteľov, ako aj 
účinné fungovanie vnútorného trhu, 
a zároveň by sa mala zabezpečiť 
transparentnosť a podporovať inovácia 
a tvorivosť v malých a stredných 
podnikoch v oblasti agropotravinárstva.
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Mala by sa uplatňovať zásada predbežnej 
opatrnosti v zmysle nariadenia (ES) č. 
178/2002.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(11) Malo by sa rozlišovať medzi 
tradičnými potravinami z tretích krajín 
a novými potravinami. 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, ako je 
uvedené vo vedeckých a technických 
usmerneniach, ktoré vydá Európsky úrad 
pre bezpečnosť potravín („úrad EFSA“). 
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 bezpečného používania 
potraviny by nemalo patriť nepotravinárske 
použitie alebo spôsoby použitia, ktoré 
nesúvisia s bežnou stravou.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 
nanomateriálov v potravinách, EFSA v 
stanovisku zo 6. apríla 2011 o pokynoch na 
hodnotenie rizík využitia nanovedy a 
nanotechnológií v potravinovom a 
krmivovom reťazci21 dospel k záveru, že v 
súvislosti s nanotoxikokinetikou a 
toxikológiou umelo vyrobených 

(21) Pokiaľ ide o prípadné používanie 
nanomateriálov v potravinách, EFSA 
v stanovisku zo 6. apríla 2011 o pokynoch 
na hodnotenie rizík využitia nanovedy 
a nanotechnológií v potravinovom a 
krmivovom reťazci21 dospel k záveru, 
že v súvislosti s nanotoxikokinetikou 
a toxikológiou umelo vyrobených 
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nanomateriálov sú dostupné len sporé 
informácie a že súčasné metódy testovania 
toxicity možno bude treba metodologicky 
upraviť. Komisia v záujme dôkladnejšieho 
posúdenia bezpečnosti nanomateriálov 
používaných v potravinách pracuje na 
metódach, ktoré budú zohľadňovať 
osobitné vlastnosti umelo vyrobených 
nanomateriálov.

nanomateriálov sú dostupné len sporé 
informácie a že súčasné metódy testovania 
toxicity možno bude treba metodologicky 
upraviť. Komisia v záujme dôkladnejšieho 
posúdenia bezpečnosti nanomateriálov 
používaných v potravinách, prihliadajúc 
na zásadu predbežnej opatrnosti, pracuje 
na metódach, ktoré budú zohľadňovať 
osobitné vlastnosti umelo vyrobených 
nanomateriálov.

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

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

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(24) Nové potraviny podliehajú 
všeobecným požiadavkám na označovanie 
stanoveným v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 
o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom a iným príslušným 
požiadavkám potravinového práva Únie. 
Treba poskytnúť dodatočné informácie 
o označovaní, najmä pokiaľ ide o opis 
potravín, ich pôvod, zloženie a podmienky 
použitia, aby boli spotrebitelia dostatočne 
informovaní o povahe novej potraviny, a to 
aj takých, ktoré pochádzajú z tretích 
krajín. Preto pri zaraďovaní novej 
potraviny do zoznamu Únie alebo 
do zoznamu tradičných potravín z tretích 
krajín sa môžu uložiť osobitné podmienky 
používania alebo požiadavky označovania, 
ktoré sa môžu okrem iného týkať 
akejkoľvek špecifickej charakteristiky 
alebo vlastnosti potraviny, ako napr. 
zloženia, výživovej hodnoty alebo 
výživových účinkov a plánovaného 
použitia potraviny, alebo etického 
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hľadiska alebo dôsledkov pre zdravie 
osobitných skupín obyvateľstva. Je 
vhodné v tomto nariadení stanoviť 
osobitné požiadavky na označovanie 
v súvislosti so zložkami potravín vo forme 
umelých nanomateriálov, na ktoré sa toto 
nariadenie tiež vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 
na porušenia ustanovení tohto nariadenia 
a prijať všetky opatrenia potrebné 
na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto 
sankcie by mali byť účinné, primerané 
a odrádzajúce.

(26) Členské štáty by mali stanoviť 
pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných 
na porušenia ustanovení tohto nariadenia 
a prijať všetky opatrenia potrebné 
na zabezpečenie ich vykonávania. Tieto 
sankcie by mali byť účinné, primerané 
a odrádzajúce a mali by prispieť 
k zabezpečeniu rovnakých podmienok 
pre všetkých.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno 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 
alebo je spracovaným derivátom v zmysle 
nariadenia (ES) č. 178/2002 a má históriu 
bezpečného používania potraviny v tretej 
krajine; 
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno 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;

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia má v súvislosti s vymedzením 
pojmu „značná časť obyvateľstva tretej 
krajiny“ právomoc prijať delegované akty 
v súlade s článkom 27a.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) „žiadateľ“ je členský štát, tretia krajina 
alebo zainteresovaná strana, ktorá môže 
zastupovať viacero zainteresovaných strán, 
ktorá predložila Komisii žiadosť v súlade s 
článkom 9 alebo článkom 15 alebo 
notifikáciu v súlade s článkom 13;

(d) „žiadateľ“ je členský štát, tretia krajina 
alebo zainteresovaná strana, ktorá môže 
zastupovať viacero zainteresovaných strán
alebo malý či stredný podnik, ktorý 
predložil Komisii žiadosť v súlade 
s článkom 9 alebo článkom 15 alebo 
notifikáciu v súlade s článkom 13;
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Delegovanie právomoci

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 27a prijímať delegované akty 
týkajúce sa rozhodnutia o tom, či 
konkrétna potravina môže alebo nemôže 
byť považovaná za „novú potravinu“ 
podľa článku 2 ods. 2 písm. a), ako aj 
povoľovania tradičnej potraviny z tretej 
krajiny a aktualizácie únijného zoznamu 
uvedeného v článku 17.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa považuje za vhodné používať režim delegovaných aktov na doplnenie alebo 
pozmenenie nariadenia v tomto zmysle. Ak by bol tento pozmeňujúci návrh prijatý, bolo by 
potrebné uviesť v texte odôvodnenie s uvedením delegovania právomocí. 
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia zriadi a aktualizuje únijný 
zoznam nových potravín povolených na 
umiestňovanie na trhu v rámci Únie v 
súlade s článkami 6, 7 a 8 (ďalej len 
„únijný zoznam“).

1. Komisia zriadi, aktualizuje a zverejňuje
únijný zoznam nových potravín 
povolených na umiestňovanie na trhu 
v rámci Únie v súlade s článkami 6, 7 a 8 
(ďalej len „únijný zoznam“), ako sa 
uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.
Únijný zoznam zahŕňa tradičné potraviny 
z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) ak je možné zabezpečiť 
vysledovateľnosť materiálov použitých 
pri výrobe.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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;

(c) doplňujúce špecifické požiadavky 
na označovanie v záujme informovania 
konečného spotrebiteľa o akýchkoľvek 
špecifických charakteristických znakoch 
alebo vlastnostiach potraviny 
a zabezpečenia jeho vysledovateľnosti, 
napr. o zložení potraviny, jej pôvode, 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;

Odôvodnenie

The labelling of novel foods must enable the final consumer to determine their origin.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) jej krajinu pôvodu; (c) jej krajinu pôvodu a krajiny pôvodu 
materiálov využitých pri jej výrobe;

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(d) zdokladované údaje preukazujúce 
históriu bezpečného používania potraviny 
v tretej krajine, ako je uvedené 
v európskych usmerneniach, ktoré 
podliehajú kontrole Európskeho úradu 
pre bezpečnosť potravín (EFSA);
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(e) podmienky používania a špecifické 
požiadavky na označovanie, ktoré 
nezavádzajú spotrebiteľa.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – pododsek 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 prijme delegovaný akt, ktorým sa 
povoľuje umiestňovanie tradičnej 
potraviny z tretej krajiny na trhu v rámci 
Únie a aktualizuje únijný zoznam, 
zohľadňujúc:

Odôvodnenie

Spravodajkyňa považuje za vhodné používať režim delegovaných aktov na doplnenie 
nariadenia v tomto zmysle. Ak by bol tento pozmeňujúci návrh prijatý, bolo by potrebné 
zaviesť odôvodnenie s uvedením delegovania právomocí.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 19 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(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 
na základe usmernení úradu EFSA;

Odôvodnenie

Úrad EFSA by mal okrem aktualizácie existujúcich vedeckých usmernení vypracovať 
technické usmernenia a nástroje na pomoc prevádzkovateľom potravinárskych podnikov 
v tretích krajinách pri podávaní žiadosti alebo oznámenia.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov bezodkladne informujú Komisiu 
o:

2. Prevádzkovatelia potravinárskych 
podnikov a zdravotnícke orgány členských 
štátov bezodkladne informujú Komisiu o

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie 
uplatniteľné na porušenie ustanovení tohto 
nariadenia a prijmú všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie ich 
vykonávania. Stanovené sankcie musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce. Členské 
štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii 
najneskôr do ...26 a bezodkladne ju 
informujú o každej následnej zmene, ktorá 
sa ich týka.

Členské štáty stanovia pravidlá pre sankcie 
uplatniteľné na porušenie ustanovení tohto 
nariadenia a prijmú všetky potrebné 
opatrenia na zabezpečenie ich 
vykonávania. Stanovené sankcie musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce 
a zabezpečia rovnaké podmienky pre 
všetkých. Členské štáty oznámia tieto 
ustanovenia Komisii najneskôr do ...26

a bezodkladne ju informujú o každej 
následnej zmene, ktorá sa ich týka.

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

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

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 27 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Vykonávanie delegovania právomoci

1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 
delegované akty  za podmienok 
stanovených v tomto článku.

2. Delegovanie právomoci uvedené 
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v článkoch 3 a 17 sa Komisii udeľuje 
na obdobie piatich rokov od ...*. Komisia 
vypracuje správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov 
pred uplynutím tohto 5-ročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

3. Delegovanie právomoci uvedené 
v článkoch 3 a 17 môže Európsky 
parlament alebo Rada kedykoľvek 
odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa 
ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa 
v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho 
uverejnenia v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním 
dotknutá platnosť delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
hneď po prijatí súčasne Európskemu 
parlamentu a Rade.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 3 
a 17 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči 
nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade 
alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

_____________

* Ú. v.: vložte, prosím, dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Spravodajkyňa považuje za vhodné obmedziť trvanie delegovania právomocí na Komisiu. 
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Týmto obmedzením sa posilní parlamentná kontrola, pretože sa od Komisie vyžaduje, aby 
správu týkajúcu sa delegovania právomocí vypracovala najneskôr deväť mesiacov pred 
koncom stanoveného obdobia. Na druhej strane automatické predĺženie delegovania 
právomocí na rovnako dlhé obdobie zamedzuje nadmernému administratívnemu zaťaženiu 
zákonodarcov a uľahčuje vykonávanie nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 29 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Podávanie správ

Päť rokov po dátume uplatňovania tohto 
nariadenia Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o vykonávaní 
tohto nariadenia, v ktorej sa zameria 
najmä na vplyv nového zjednodušeného 
postupu na nové a tradičné potraviny 
z tretích krajín. Táto správa sa zverejní.
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