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Komisii 
článok 138 rokovacieho poriadku
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Vec: Plány Komisie na posilnenie verejného zdravia v Európe a zabezpečenie rovnakých 
podmienok pre MSP v odvetví priemyselného konope

1. V roku 1997 stály výbor Komisie rozhodol, že potraviny obsahujúce časti rastliny konopy sa 
nemajú považovať za nové v rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) 258/97. V roku 2019 sa však 
jeho postoj zmenil pri aktualizácii katalógu nových potravín, ktorou sa zahrnuli zápisy týkajúce sa 
Cannabis sativa L. (konopa) a kanabinoidov (vrátane CBD), čím sa kvety a listy konopy a 
výťažky z nich dostali do rozsahu pôsobnosti nariadenia 2015/2283 (nové potraviny). Aké 
vedecké a historické dôkazy sa v tejto súvislosti použili na to, aby stály výbor zmenil svoj postoj?

2. Na uvedenie výrobkov obsahujúcich CBD na trh sa v súčasnosti vyžaduje posúdenie 
bezpečnosti, ako sa stanovuje v nariadení 2015/2283. Tieto posúdenia bezpečnosti stoja od 350 
000 do 500 000 EUR. Plánuje Komisia poskytnúť pomoc v súvislosti s týmito neúnosne vysokými 
nákladmi, najmä malým a stredným podnikom, ktoré sú hlavnými hospodárskymi subjektmi v 
danom odvetví?

3. Vzhľadom na stále rastúcu verejnú spotrebu kanabinoidov (prevažne CBD): plánuje Komisia v 
úsilí o zabezpečenie ochrany verejného zdravia a podporu vedy, ktorá musí byť základom 
odvetvia konopy, ak má súťažiť na celosvetovej úrovni, vyčleniť finančné prostriedky v rámci 
príslušných výskumných programov v rámci súčasného viacročného finančného rámca na 
podporu vedeckých zistení týkajúcich sa terapeutických účinkov kanabinoidov?


