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Pozměňovací návrh  94 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Právní východisko 2 a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 s ohledem na postoj Rady a postoj 

Evropského parlamentu ze dne 29. března 

2011, kdy dohodovací řízení ve věci 

nových potravin nebylo úspěšně završeno, 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  95 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Volný pohyb bezpečných a zdravých 

potravin je důležitým hlediskem 

vnitřního trhu a významně přispívá ke 

zdraví a blahu občanů, jakož i k jejich 

sociálním a ekonomickým zájmům. 

Rozdíly mezi vnitrostátními právními 

předpisy týkajícími se posuzování 

bezpečnosti a povolování nových potravin 

mohou být překážkou jejich volného 

pohybu, a mohou tak vytvářet nerovné 

podmínky hospodářské soutěže. 

 

(1) Volný pohyb potravin nesmí být a 

priori legitimní a fungování vnitřního 

trhu se musí řídit požadavkem veřejného 

zdraví, který si může každý členský stát 

volně stanovit. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Pokud jde o hlavní evropské hodnoty, při vytváření integrovaného a konkurenčního trhu je 

třeba uplatňovat zájem občanů a subsidiaritu. 
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Pozměňovací návrh  96 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Při provádění politik Unie v oblasti 

potravin by měla být zajištěna vysoká 

úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů 

spotřebitelů a také účinné fungování 

vnitřního trhu, přičemž by měla být 

zaručena také transparentnost. 

(2) Při provádění politik Unie v oblasti 

potravin by měla být zajištěna vysoká 

úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů 

spotřebitelů, životního prostředí a dobrých 

životních podmínek zvířat a také účinné 

fungování vnitřního trhu, přičemž by měla 

být zaručena také transparentnost. V 

každém případě by se navíc měla 

uplatňovat zásada předběžné opatrnosti 

stanovená nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze 

dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví 

obecné zásady a požadavky potravinového 

práva, zřizuje se Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin a stanoví postupy 

týkající se bezpečnosti potravin[1]. 
 

Or. en 

([1]           Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.) 

Odůvodnění 

Tyto pozměňovací návrhy, které Evropský parlament uplatnil již dříve, v roce 2010, v rámci 

svého stanoviska ve druhém čtení, by měly být do textu opět začleněny. 

 

Pozměňovací návrh  97 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Při provádění politik Unie v oblasti 

potravin by měla být zajištěna vysoká 

úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů 

spotřebitelů a také účinné fungování 

vnitřního trhu, přičemž by měla být 

zaručena také transparentnost. 

(2) Při provádění politik Unie v oblasti 

potravin by měla být zajištěna vysoká 

úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů 

spotřebitelů, životního prostředí a dobrých 

životních podmínek zvířat a také účinné 

fungování vnitřního trhu, přičemž by měla 

být zaručena také transparentnost. V 

každém případě by se navíc měla 

uplatňovat zásada předběžné opatrnosti 

stanovená nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze 

dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví 

obecné zásady a požadavky potravinového 

práva, zřizuje se Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin a stanoví postupy 

týkající se bezpečnosti potravin.1 a 

 ____________ 

 1 a Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. 

Or. en 

Odůvodnění 

Opětovné začlenění pozměňovacího návrhu, který Evropský parlament uplatnil již dříve, v 

roce 2010, v rámci svého stanoviska ve druhém čtení. 

 

Pozměňovací návrh  98 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Při provádění politik Unie v oblasti 

potravin by měla být zajištěna vysoká 

úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů 

spotřebitelů a také účinné fungování 

vnitřního trhu, přičemž by měla být 

zaručena také transparentnost. 

(2) Při provádění politik Unie v oblasti 

potravin musí být zajištěna vysoká úroveň 

ochrany lidského zdraví podle zásady 

předběžné opatrnosti a zájmů spotřebitelů 

a také účinné fungování vnitřního trhu, 

přičemž by měla být zaručena také 

transparentnost. 



 

PE539.826v01-00 6/73 AM\1037316CS.doc 

CS 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  99 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Pravidla Unie pro nové potraviny byla 

stanovena v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/978  a v 

nařízení Komise (ES) č. 1852/20019. 

Uvedená pravidla musí být aktualizována, 

aby se zjednodušila stávající povolovací 

řízení a aby byl zohledněn nedávný vývoj 

práva Unie. V zájmu přehlednosti právních 

předpisů Unie by měla být nařízení (ES) 

č. 258/97 a (ES) č. 1852/2001 zrušena 

a nařízení (ES) č. 258/97 by mělo být 

nahrazeno tímto nařízením. 

(3) Pravidla Unie pro nové potraviny byla 

stanovena v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 258/978  a v 

nařízení Komise (ES) č. 1852/20019. 

Uvedená pravidla musí být aktualizována, 

aby se zjednodušila stávající povolovací 

řízení a zároveň se zlepšila bezpečnost 

spotřebitelů a aby byl zohledněn nedávný 

vývoj práva Unie. V zájmu přehlednosti 

právních předpisů Unie by měla být 

nařízení (ES) č. 258/97 a (ES) 

č. 1852/2001 zrušena a nařízení (ES) 

č. 258/97 by mělo být nahrazeno tímto 

nařízením. 

__________________ __________________ 

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 

o nových potravinách a nových složkách 

potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1). 

8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 

o nových potravinách a nových složkách 

potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1). 

9 Nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 ze 

dne 20. září 2001, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla pro zveřejňování 

některých informací a pro ochranu 

informací poskytovaných podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 258/97 (Úř. věst. L 253, 21.9.2001, s. 

17). 

9 Nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 ze 

dne 20. září 2001, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla pro zveřejňování 

některých informací a pro ochranu 

informací poskytovaných podle nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 258/97 (Úř. věst. L 253, 21.9.2001, s. 

17). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  100 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Potraviny určené pro technologické 

použití a geneticky modifikované 

potraviny by do oblasti působnosti tohoto 

nařízení spadat neměly, jelikož se na ně již 

vztahují jiná pravidla Unie. Z oblasti 

působnosti tohoto nařízení by proto měly 

být vyňaty geneticky modifikované 

potraviny spadající do oblasti působnosti 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1829/200310, enzymy spadající do 

oblasti působnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1332/200811, 

potraviny používané výhradně jako 

potravinářské přídatné látky spadající do 

oblasti působnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1333/200812, 

aromata spadající do oblasti působnosti 

nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1334/200813 a extrakční 

rozpouštědla spadající do oblasti 

působnosti směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/32/ES14. 

(4) Potraviny určené pro technologické 

použití a geneticky modifikované 

potraviny nesmí spadat do oblasti 

působnosti tohoto nařízení, jelikož se na ně 

již vztahují jiná pravidla Unie. Z oblasti 

působnosti tohoto nařízení by proto měly 

být vyňaty geneticky modifikované 

potraviny spadající do oblasti působnosti 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1829/200310, enzymy spadající do 

oblasti působnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1332/200811, 

potraviny používané výhradně jako 

potravinářské přídatné látky spadající do 

oblasti působnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1333/200812, 

aromata spadající do oblasti působnosti 

nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1334/200813 a extrakční 

rozpouštědla spadající do oblasti 

působnosti směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/32/ES14. 

__________________ __________________ 

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o 

geneticky modifikovaných potravinách a 

krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 

1). 

10Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o 

geneticky modifikovaných potravinách a 

krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 

1). 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1332/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o potravinářských 

enzymech (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 

7). 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1332/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o potravinářských 

enzymech (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 

7). 

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 

2008 o potravinářských přídatných látkách 

(Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16). 

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 

2008 o potravinářských přídatných látkách 

(Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16). 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1334/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o aromatech a některých 

složkách potravin s aromatickými 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1334/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o aromatech a některých 

složkách potravin s aromatickými 
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vlastnostmi pro použití v potravinách nebo 

na jejich povrchu (Úř. věst. L 354, 

31.12.2008, s. 34). 

vlastnostmi pro použití v potravinách nebo 

na jejich povrchu (Úř. věst. L 354, 

31.12.2008, s. 34). 

14 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o 

sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se extrakčních rozpouštědel 

používaných při výrobě potravin a složek 

potravin (přepracované znění) (Úř. věst. L 

141, 6.6.2009, s. 3). 

14 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o 

sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se extrakčních rozpouštědel 

používaných při výrobě potravin a složek 

potravin (přepracované znění) (Úř. věst. L 

141, 6.6.2009, s. 3). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  101 

Eleonora Evi 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Potraviny určené pro technologické 

použití a geneticky modifikované 

potraviny by do oblasti působnosti tohoto 

nařízení spadat neměly, jelikož se na ně již 

vztahují jiná pravidla Unie. Z oblasti 

působnosti tohoto nařízení by proto měly 

být vyňaty geneticky modifikované 

potraviny spadající do oblasti působnosti 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1829/200310, enzymy spadající do 

oblasti působnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1332/200811, 

potraviny používané výhradně jako 

potravinářské přídatné látky spadající do 

oblasti působnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1333/200812, 

aromata spadající do oblasti působnosti 

nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1334/200813 a extrakční 

rozpouštědla spadající do oblasti 

působnosti směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/32/ES14. 

(4) Potraviny určené pro technologické 

použití a geneticky modifikované 

potraviny by do oblasti působnosti tohoto 

nařízení spadat neměly, jelikož se na ně již 

vztahují jiná pravidla Unie. Z oblasti 

působnosti tohoto nařízení by proto měly 

být vyňaty geneticky modifikované 

potraviny spadající do oblasti působnosti 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1829/200310 a směrnice 

2011/18/ES, enzymy spadající do oblasti 

působnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1332/200811, 

potraviny používané výhradně jako 

potravinářské přídatné látky spadající do 

oblasti působnosti nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1333/200812, 

aromata spadající do oblasti působnosti 

nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1334/200813 a extrakční 

rozpouštědla spadající do oblasti 

působnosti směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/32/ES14. 

__________________ __________________ 
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10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 

o geneticky modifikovaných potravinách a 

krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 

1). 

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 

o geneticky modifikovaných potravinách a 

krmivech (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 

1). 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1332/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o potravinářských 

enzymech (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 

7). 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1332/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o potravinářských 

enzymech (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 

7). 

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1333/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o potravinářských 

přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 

31.12.2008, s. 16). 

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1333/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o potravinářských 

přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 

31.12.2008, s. 16). 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1334/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o aromatech a některých 

složkách potravin s aromatickými 

vlastnostmi pro použití v potravinách nebo 

na jejich povrchu (Úř. věst. L 354, 

31.12.2008, s. 34). 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1334/2008 ze dne 

16. prosince 2008 o aromatech a některých 

složkách potravin s aromatickými 

vlastnostmi pro použití v potravinách nebo 

na jejich povrchu (Úř. věst. L 354, 

31.12.2008, s. 34). 

14 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o 

sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se extrakčních rozpouštědel 

používaných při výrobě potravin a složek 

potravin (přepracované znění) (Úř. věst. L 

141, 6.6.2009, s. 3). 

14 Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o 

sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se extrakčních rozpouštědel 

používaných při výrobě potravin a složek 

potravin (přepracované znění) (Úř. věst. L 

141, 6.6.2009, s. 3). 

Or. it 

Odůvodnění 

GMO jsou upraveny jak uvedeným nařízením, tak směrnicí 2001/18. 

 

Pozměňovací návrh  102 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Stávající kategorie nových potravin 

stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 

258/97 by měly být vyjasněny a 

aktualizovány tak, že se nahradí odkazem 

na obecnou definici potraviny stanovenou 

v článku 2 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 178/200215 . 

vypouští se 

__________________  

15 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 

2002, kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1). 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  103 

Françoise Grossetête 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Stávající kategorie nových potravin 

stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 

258/97 by měly být vyjasněny a 

aktualizovány tak, že se nahradí odkazem 

na obecnou definici potraviny stanovenou 

v článku 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 178/200215. 

(5) Stávající kategorie nových potravin 

stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 

258/97 by měly být vyjasněny a 

aktualizovány tak, že se doplní o nové 

vhodné kategorie a o odkaz na obecnou 

definici potraviny stanovenou v článku 2 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/200215. 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
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potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1). potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  104 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Stávající kategorie nových potravin 

stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 

258/97 by měly být vyjasněny a 

aktualizovány tak, že se nahradí odkazem 

na obecnou definici potraviny stanovenou 

v článku 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 178/2002.15 

(5) Kategorie nových potravin stanovené v 

článku 1 nařízení (ES) č. 258/97 by měly 

být zachovány a v případě potřeby 

aktualizovány tak, že se doplní o nové 

příslušné kategorie a o odkaz na obecnou 

definici potraviny stanovenou v článku 2 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002.15 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).  

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  105 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Stávající kategorie nových potravin 

stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 

258/97 by měly být vyjasněny a 

aktualizovány tak, že se nahradí odkazem 

(5) Kategorie nových potravin uvedené v 

článku 1 nařízení (ES) č. 258/97 by měly 

být zachovány a v případě potřeby 

aktualizovány tak, že se doplní o nové 
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na obecnou definici potraviny stanovenou 

v článku 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 178/2002.15 

příslušné kategorie a o odkaz na obecnou 

definici potraviny stanovenou v článku 2 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002.15 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).  

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).  

Or. en 

Odůvodnění 

Změna z důvodu jednotnosti. 

 

Pozměňovací návrh  106 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Stávající kategorie nových potravin 

stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 

258/97 by měly být vyjasněny a 

aktualizovány tak, že se nahradí odkazem 

na obecnou definici potraviny stanovenou 

v článku 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 178/200215. 

(5) Stávající kategorie nových potravin 

vyjmenované v článku 1 nařízení (ES) č. 

258/97 by měly být vyjasněny a 

aktualizovány prostřednictvím odkazu na 

obecnou definici potraviny stanovenou v 

článku 2 nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 178/200215. Před datem 

použitelnosti tohoto nařízení by měla 

Komise po konzultaci se zúčastněnými 

stranami přijmout pokyny týkající se 

kategorií nových potravin, jež by 

žadatelům a členským státům pomohly 

stanovit, zda určitá potravina spadá do 

oblasti působnosti tohoto nařízení a do 

které kategorie nových potravin daná 

potravina patří. 

__________________ __________________ 
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15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1). 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  107 

Julie Girling 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Stávající kategorie nových potravin 

stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 

258/97 by měly být vyjasněny a 

aktualizovány tak, že se nahradí odkazem 

na obecnou definici potraviny stanovenou 

v článku 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 178/2002.15 

 

(5) Stávající kategorie nových potravin 

uvedené v článku 1 nařízení (ES) č. 258/97 

by měly být vyjasněny a aktualizovány tak, 

že se nahradí odkazem na obecnou definici 

potraviny stanovenou v článku 2 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

178/2002.15 Před datem použitelnosti 

tohoto nařízení by měla Komise po 

konzultaci se zúčastněnými stranami 

přijmout pokyny týkající se kategorií 

nových potravin, jež by žadatelům a 

členským státům pomohly porozumět 

tomu, zda určitá potravina spadá do 

oblasti působnosti tohoto nařízení a do 

které kategorie nových potravin daná 

potravina patří. 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).  

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  108 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Stávající kategorie nových potravin 

stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 

258/97 by měly být vyjasněny a 

aktualizovány tak, že se nahradí odkazem 

na obecnou definici potraviny stanovenou 

v článku 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 178/200215. 

(5) Stávající kategorie nových potravin 

stanovené v článku 1 nařízení (ES) č. 

258/97 by měly být vyjasněny a 

aktualizovány tak, že se nahradí odkazem 

na obecnou definici potraviny stanovenou 

v článku 2 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 178/200215. Kategorie, 

které mají být stanoveny, by měly 

zohledňovat možnosti technologických 

inovací, aby bylo zajištěno, že se na tyto 

inovace, byť by byly inovacemi 

přelomovými, vztahují stejné schvalovací 

postupy. 

__________________ __________________ 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1). 

15 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 

kterým se stanoví obecné zásady a 

požadavky potravinového práva, zřizuje se 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 

stanoví postupy týkající se bezpečnosti 

potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  109 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) Toto nařízení by se mělo vztahovat na 

potraviny a složky potravin, které spadají 

do těchto kategorií: potraviny a složky 
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potravin s novou nebo záměrně 

modifikovanou primární molekulární 

strukturou; potraviny a složky potravin 

skládající se z mikroorganismů, hub nebo 

řas nebo z nich izolované; potraviny a 

složky potravin, u nichž se použil výrobní 

postup, který není běžně používán, pokud 

tento postup způsobuje významné změny 

ve složení nebo struktuře potravin nebo 

složek potravin, což ovlivňuje jejich 

výživovou hodnotu, metabolismus nebo 

obsah nežádoucích látek. Tento seznam 

by měl zůstat otevřený, aby mohl být 

doplňován v souladu s vědeckým 

pokrokem a vývojem nových produktů. 

Pokud v něm budou vytvořeny nové 

kategorie, měly by být dobře definovány, 

odůvodněny z hlediska bezpečnosti a 

posouzeny z hlediska dopadů. 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  110 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Za účelem zajištění návaznosti na 

pravidla stanovená v nařízení (ES) 

č. 258/97 by se měla jako kritérium 

pro určování novosti potravin zachovat 

skutečnost, že se tyto potraviny v Unii ve 

významné míře nepoužívaly k lidské 

spotřebě před vstupem uvedeného nařízení 

v platnost, tj. 15. květnem 1997. Za 

používání v Unii by se mělo považovat 

rovněž používání v členských státech bez 

ohledu na den přistoupení jednotlivých 

členských států k Unii. 

(6) Za účelem zajištění návaznosti na 

pravidla stanovená v nařízení (ES) 

č. 258/97 by se měla jako kritérium 

pro určování novosti potravin zachovat 

skutečnost, že se tyto potraviny v Unii ve 

významné míře nepoužívaly k lidské 

spotřebě před vstupem uvedeného nařízení 

v platnost, tj. 15. květnem 1997, přičemž 

významnou měrou se rozumí dostupnost 

v supermarketech, u běžných 

maloobchodních prodejců nebo v 

lékárnách. Za používání v Unii by se mělo 

považovat rovněž používání v členských 

státech bez ohledu na den přistoupení 

jednotlivých členských států k Unii. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  111 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mohou mít 

dopad na potraviny, a tedy i na jejich 

bezpečnost. Proto by se mělo také vyjasnit, 

že potravina by se měla považovat za 

novou potravinu, pokud se na uvedenou 

potravinu uplatní výrobní postup, který se 

v Unii k produkci potravin dříve 

nepoužíval, nebo pokud potravina 

obsahuje umělé nanomateriály podle 

definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1169/201116 nebo z nich sestává16. 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mají dopad 

na potraviny, a tedy i na jejich bezpečnost, 

na zdraví spotřebitelů a na životní 

prostředí. Proto by se mělo také vyjasnit, 

že potravina by se měla považovat za 

novou potravinu, pokud se na uvedenou 

potravinu uplatní výrobní postup, který se 

v Unii k produkci potravin dříve 

nepoužíval. 

__________________  

16 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 

2011 o poskytování informací 

o potravinách spotřebitelům, o změně 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o 

zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 

směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice 

Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 

Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES 

a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 

(Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  112 

Elisabetta Gardini 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mohou mít 

dopad na potraviny, a tedy i na jejich 

bezpečnost. Proto by se mělo také vyjasnit, 

že potravina by se měla považovat za 

novou potravinu, pokud se na uvedenou 

potravinu uplatní výrobní postup, který se 

v Unii k produkci potravin dříve 

nepoužíval, nebo pokud potravina 

obsahuje umělé nanomateriály podle 

definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

1169/201116 nebo z nich sestává. 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mohou mít 

dopad na potraviny, a tedy i na jejich 

bezpečnost. Proto by toto nařízení mělo 

blíže upřesnit, že potravina by se měla 

považovat za novou potravinu, pokud se na 

uvedenou potravinu uplatní výrobní 

postup, který se v Unii k produkci potravin 

dříve nepoužíval a jehož výsledkem je 

odlišná struktura, složení a výživové 

vlastnosti hotového produktu, nebo pokud 

produkty obsahují umělé nanomateriály 

podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) 

nařízení a Rady (EU) č. 1169/201116 nebo 

z nich sestává. 

__________________ __________________ 

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 

o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům, o změně nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o 

zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 

směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice 

Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 

Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení 

Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 

22.11.2011, s. 18). 

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 

o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům, o změně nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o 

zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 

směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice 

Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 

Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení 

Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 

22.11.2011, s. 18). 

Or. it 

Odůvodnění 

Podle našeho mínění by bylo vhodnější upřesnit, že nová potravina nespočívá pouze v nových 

výrobních postupech nebo v rozměrové škále „nano“, ale spočívá právě v odlišné struktuře, 

složení a výživových vlastnostech, které má hotový výrobek díky těmto postupům, jak ostatně 

vyplývá ze znění návrhu nařízení v jeho dalších částech. 
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Pozměňovací návrh  113 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mohou mít 

dopad na potraviny, a tedy i na jejich 

bezpečnost. Proto by se mělo také vyjasnit, 

že potravina by se měla považovat za 

novou potravinu, pokud se na uvedenou 

potravinu uplatní výrobní postup, který se 

v Unii k produkci potravin dříve 

nepoužíval, nebo pokud potravina obsahuje 

umělé nanomateriály podle definice v čl. 2 

odst. 2 písm. t) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201116 
nebo z nich sestává. 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mohou mít 

dopad na potraviny, a tedy i na jejich 

bezpečnost. Proto by se mělo také vyjasnit, 

že potravina by se měla považovat za 

novou potravinu, pokud se na uvedenou 

potravinu uplatní výrobní postup, který se 

v Unii k produkci potravin dříve 

nepoužíval, nebo pokud potravina obsahuje 

umělé nanomateriály nebo z nich sestává. 

__________________  

16 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 

2011 o poskytování informací 

o potravinách spotřebitelům, o změně 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o 

zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 

směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice 

Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 

Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES 

a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 

(Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18). 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jde o definici nanomateriálů, není vhodné odkazovat na nařízení (EU) č. 1169/2011, 

které se týká označování, zatímco toto nařízení se zabývá posouzením rizik. Úřad EFSA 

uznává, že přetrvávají pochybnosti, a doporučuje uplatňovat u žádostí o použití 
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nanomateriálů, které se týkají potravin, hranici 10 %. Pokud by se dokonce i pro účely 

posouzení rizik použila hranice 50 %, existovalo by značné riziko, že na některé nanosložky se 

tato definice vztahovat nebude, a tudíž by nepodléhaly posouzení rizik. 

 

Pozměňovací návrh  114 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mohou mít 

dopad na potraviny, a tedy i na jejich 

bezpečnost. Proto by se mělo také vyjasnit, 

že potravina by se měla považovat za 

novou potravinu, pokud se na uvedenou 

potravinu uplatní výrobní postup, který se 

v Unii k produkci potravin dříve 

nepoužíval, nebo pokud potravina obsahuje 

umělé nanomateriály podle definice v čl. 2 

odst. 2 písm. t) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201116 
nebo z nich sestává. 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mohou mít 

dopad na potraviny, a tedy i na jejich 

bezpečnost. Proto by se mělo také vyjasnit, 

že potravina by se měla považovat za 

novou potravinu, pokud se na uvedenou 

potravinu uplatní výrobní postup, který se 

v Unii k produkci potravin dříve 

nepoužíval, nebo pokud potravina obsahuje 

umělé nanomateriály nebo z nich sestává. 

__________________  

16 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 

2011 o poskytování informací 

o potravinách spotřebitelům, o změně 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o 

zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 

směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice 

Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 

Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES 

a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 

(Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18). 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  115 

Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mohou mít 

dopad na potraviny, a tedy i na jejich 

bezpečnost. Proto by se mělo také vyjasnit, 

že potravina by se měla považovat za 

novou potravinu, pokud se na uvedenou 

potravinu uplatní výrobní postup, který se 

v Unii k produkci potravin dříve 

nepoužíval, nebo pokud potravina obsahuje 

umělé nanomateriály podle definice v čl. 2 

odst. 2 písm. t) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201116 
nebo z nich sestává. 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mohou mít 

dopad na potraviny, a tedy i na jejich 

bezpečnost. Proto by se mělo také vyjasnit, 

že potravina by se měla považovat za 

novou potravinu, pokud se na uvedenou 

potravinu uplatní výrobní postup, který se 

v Unii k produkci potravin dříve 

nepoužíval, nebo pokud potravina obsahuje 

umělé nanomateriály nebo z nich sestává. 

__________________  

16 Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 

2011 o poskytování informací 

o potravinách spotřebitelům, o změně 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o 

zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 

směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice 

Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 

Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES 

a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 

(Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18). 

 

Or. en 

Odůvodnění 

S ohledem na současné pochybnosti ohledně bezpečnosti ve věci žádostí týkajících se potravin 

a vzhledem k nynějšímu nedostatku ověřených analytických metod pro nanomateriály a metod 

zjišťování pro nižší hranici pro nanočástice je třeba v souvislosti s jakýmikoli rámci 

upravujícími potraviny a při revizi definice nanomateriálů zvážit vědecký pokrok a současnou 

situaci v otázce dostupnosti a platnosti analytické technologie. 
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Pozměňovací návrh  116 

Eleonora Evi 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mohou mít 

dopad na potraviny, a tedy i na jejich 

bezpečnost. Proto by se mělo také vyjasnit, 

že potravina by se měla považovat za 

novou potravinu, pokud se na uvedenou 

potravinu uplatní výrobní postup, který se 

v Unii k produkci potravin dříve 

nepoužíval, nebo pokud potravina obsahuje 

umělé nanomateriály podle definice v čl. 2 

odst. 2 písm. t) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201116 

nebo z nich sestává. 

(7) Nové technologie používané při 

postupech produkce potravin mohou mít 

dopad na potraviny, a tedy i na jejich 

bezpečnost. Proto by se mělo také vyjasnit, 

že potravina by se měla považovat za 

novou potravinu, pokud se na uvedenou 

potravinu uplatní výrobní postup, který se 

v Unii k produkci potravin dříve 

nepoužíval, nebo pokud potravina obsahuje 

umělé nanomateriály podle definice v čl. 2 

odst. 2 písm. t) nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1169/201116 

nebo z nich sestává ve stejném procentním 

podílu nebo v množství vyšším než 10 % 

hmotnosti nebo objemu vypočteného jako 

souhrn procentních podílů v jednotlivých 

složkách. 

__________________ __________________ 

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 

o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům, o změně nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o 

zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 

směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice 

Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 

Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení 

Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 

22.11.2011, s. 18). 

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 

o poskytování informací o potravinách 

spotřebitelům, o změně nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o 

zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, 

směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice 

Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic 

Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení 

Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 

22.11.2011, s. 18). 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  117 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (7a) V souladu s doporučením Komise o 

definici nanomateriálů (2011/696/EU) 

může být hranice 50 % ve velikostním 

rozdělení ve zvláštních případech a, 

opravňují-li k tomu obavy týkající se 

životního prostředí, zdraví, bezpečnosti 

nebo konkurenceschopnosti, nahrazena 

hranicí mezi 1 a 50 %. Vzhledem 

k současným pochybnostem ohledně 

bezpečnosti je třeba v případě žádostí 

týkajících se potravin zvážit místo nynější 

navrhované hranice (50 %) nižší hranici 

ve velikostním rozdělení nanočástic, např. 

10 %, jak navrhuje vědecký výbor úřadu 

EFSA. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  118 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Na vitaminy, minerální látky a jiné 

látky, které jsou určené k použití v 

doplňcích stravy nebo které mají být 

přidávány do potravin, včetně počáteční a 

pokračovací kojenecké výživy, obilných a 

ostatních příkrmů pro kojence a malé děti, 

potravin pro zvláštní léčebné účely a 

náhrad celodenní stravy pro regulaci 

hmotnosti, se vztahují pravidla stanovená 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2002/46/ES17, nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1925/200618 a v 

(8) Na vitaminy, minerální látky a jiné 

látky, které jsou určené k použití v 

doplňcích stravy nebo které mají být 

přidávány do potravin a náhrad celodenní 

stravy pro regulaci hmotnosti, se vztahují 

pravidla stanovená ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2002/46/ES17, nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1925/200618 a v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 609/201319. 

Uvedené látky by rovněž měly být 

posuzovány v souladu s pravidly 



 

AM\1037316CS.doc 23/73 PE539.826v01-00 

 CS 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 609/201319. Uvedené látky by 

rovněž měly být posuzovány v souladu s 

pravidly stanovenými v tomto nařízení, 

pokud spadají do definice nových potravin 

stanovené v tomto nařízení. 

stanovenými v tomto nařízení, pokud 

spadají do definice nových potravin 

stanovené v tomto nařízení. Počáteční a 

pokračovací kojenecká výživa, obilné a 

ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a 

potraviny pro zvláštní léčebné účely 

budou upraveny zvláštním nařízením 

vzhledem k mimořádné zranitelnosti 

dotčených spotřebitelů. 

__________________ __________________ 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 

o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. 

L 183, 12.7.2002, s. 51). 

17 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 

o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. 

L 183, 12.7.2002, s. 51). 

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 

2006 o přidávání vitaminů a minerálních 

látek a některých dalších látek do potravin 

(Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26). 

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1925/2006 ze dne 20. prosince 

2006 o přidávání vitaminů a minerálních 

látek a některých dalších látek do potravin 

(Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26). 

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o 

potravinách určených pro kojence a malé 

děti, potravinách pro zvláštní lékařské 

účely a náhradě celodenní stravy pro 

regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice 

Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 

96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 

2006/141/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení 

Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 

(Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35). 

19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o 

potravinách určených pro kojence a malé 

děti, potravinách pro zvláštní lékařské 

účely a náhradě celodenní stravy pro 

regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice 

Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 

96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 

2006/141/ES, směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení 

Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 

(Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35). 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  119 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Za nové potraviny podle tohoto 
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nařízení by se měly považovat potraviny 

s novou či záměrně modifikovanou 

primární molekulární strukturou, 

potraviny, které obsahují 

mikroorganismy, houby a řasy, sestávají 

z nich nebo jsou z nich vyrobeny, 

potraviny pocházející z tkáňové či 

buněčné kultury, potraviny, které 

obsahují rostliny nebo živočichy nebo 

jejich části, sestávají z nich, jsou z nich 

izolované nebo jsou z nich vyrobeny, 

s výjimkou těch živočichů a rostlin, které 

byly získány tradičními rozmnožovacími či 

chovatelskými postupy a mají historii 

bezpečného používání jako potraviny na 

trhu Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Změna z důvodu jednotnosti. 

 

Pozměňovací návrh  120 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Za nové potraviny se podle tohoto 

nařízení považují potraviny s novou nebo 

záměrně modifikovanou primární 

molekulární strukturou, potraviny 

sestávající nebo izolované 

z mikroorganismů, hub či řas, nových 

kmenů mikroorganismů, u kterých nebyla 

prokázána historie bezpečného používání, 

a koncentráty látek, které se přirozeně 

vyskytují v rostlinách. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh, který Evropský parlament uplatnil již dříve, v roce 2010, v rámci 

svého stanoviska ve druhém čtení, by měl být do textu opět vrácen. 

 

Pozměňovací návrh  121 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Významná změna výrobního postupu u 

látky, která se používá v souladu se 

směrnicí 2002/46/ES, nařízením (ES) č. 

1925/2006 nebo nařízením (EU) č. 

609/2013, nebo změna velikosti částic této 

látky, například prostřednictvím 

nanotechnologie, může mít dopad na 

potraviny, a tedy i na jejich bezpečnost. 

Uvedená látka by se proto měla považovat 

za novou potravinu podle tohoto nařízení a 

měla by být nejprve znovu přehodnocena v 

souladu s tímto nařízením a poté v souladu 

s příslušnými specifickými právními 

předpisy. 

(9) Významná změna výrobního postupu u 

látky, která se používá v souladu se 

směrnicí 2002/46/ES, nařízením (ES) č. 

1925/2006 nebo nařízením (EU) č. 

609/2013 má dopad na potraviny, a tedy i 

na jejich bezpečnost, na zdraví 

spotřebitelů a na životní prostředí. 

Uvedená látka by se proto měla považovat 

za novou potravinu podle tohoto nařízení a 

měla by být nejprve znovu přehodnocena v 

souladu s tímto nařízením a poté v souladu 

s příslušnými specifickými právními 

předpisy. Dojde-li ke změně velikosti 

částic této látky, například 

prostřednictvím nanotechnologie, bude 

tato látka zakázána. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  122 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Pokud se potravina před 15. květnem 

1997 používala výlučně jako doplněk 

(10) Pokud se potravina před 15. květnem 

1997 používala výlučně jako doplněk 
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stravy nebo jeho složka podle definice v čl. 

2 písm. a) směrnice 2002/46/ES, mělo by 

být povoleno uvádět ji po uvedeném datu 

na trh v Unii k témuž použití, aniž by se 

pro účely tohoto nařízení považovala 

za novou potravinu. Toto používání jako 

doplněk stravy nebo jako jeho složka by 

však nemělo být bráno v úvahu v případě 

posouzení, zda se potravina používala ve 

významné míře k lidské spotřebě v Unii 

před 15. květnem 1997. Na způsoby 

používání dotčené potraviny jiné než jako 

doplněk stravy nebo jako jeho složka by se 

proto mělo vztahovat toto nařízení. 

 

stravy nebo jeho složka podle definice v čl. 

2 písm. a) směrnice 2002/46/ES, mělo by 

být povoleno uvádět ji po uvedeném datu 

na trh v Unii k témuž použití, aniž by se 

pro účely tohoto nařízení považovala 

za novou potravinu. Toto používání jako 

doplněk stravy nebo jako jeho složka by 

však nemělo být bráno v úvahu v případě 

posouzení, zda se potravina používala ve 

významné míře k lidské spotřebě v Unii 

před 15. květnem 1997, přičemž 

významnou měrou se rozumí dostupnost 

v supermarketech, u běžných 

maloobchodních prodejců nebo v 

lékárnách. Na způsoby používání dotčené 

potraviny jiné než jako doplněk stravy 

nebo jako jeho složka by se proto mělo 

vztahovat toto nařízení. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  123 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (10a) Potraviny pocházející z klonovaných 

zvířat upravuje nařízení (ES) č. 258/1997. 

Je naprosto nezbytné, aby v souvislosti s 

uváděním potravin pocházejících ze 

zvířecích klonů a/nebo jejich potomků na 

trh nevznikla žádná právní nejistota. 

Dokud nevstoupí v platnost zvláštní právní 

předpis upravující potraviny pocházející 

z klonovaných zvířat a jejich potomků, 

měly by tyto potraviny spadat do oblasti 

působnosti tohoto nařízení pod 

podmínkou, že v případě uvedení na trh 

Unie budou pro konečného spotřebitele 

náležitě označeny. 
 

Or. en 
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Odůvodnění 

Změna z důvodu jednotnosti. 

 

Pozměňovací návrh  124 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 

zemí na trh v Unii by mělo být 

zjednodušeno, pokud byla prokázána 

historie bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi. Uvedené potraviny 

by měly být konzumovány ve třetí zemi po 

dobu nejméně 25 let jako součást obvyklé 

výživy velké části obyvatelstva dané země. 

Historie bezpečného používání jako 

potraviny by neměla zahrnovat 

nepotravinářské používání ani používání, 

které nesouvisí s běžnou výživou. 

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 

zemí na trh v Unii by mělo být omezeno a 

měla by být posílena kontrola těchto 

potravin, přestože byla prokázána historie 

bezpečného používání jako potraviny ve 

třetí zemi. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  125 

Sirpa Pietikäinen 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 

zemí na trh v Unii by mělo být 

zjednodušeno, pokud byla prokázána 

historie bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi. Uvedené potraviny 

by měly být konzumovány ve třetí zemi po 

dobu nejméně 25 let jako součást obvyklé 

výživy velké části obyvatelstva dané země. 

Historie bezpečného používání jako 

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 

zemí, například hmyzu, na trh v Unii by 

mělo být zjednodušeno, pokud byla 

prokázána historie bezpečného používání 

jako potraviny ve třetí zemi. Uvedené 

potraviny by měly být konzumovány ve 

třetí zemi po dobu nejméně 25 let jako 

součást obvyklé výživy velké části 

obyvatelstva dané země. Historie 
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potraviny by neměla zahrnovat 

nepotravinářské používání ani používání, 

které nesouvisí s běžnou výživou. 

bezpečného používání jako potraviny by 

neměla zahrnovat nepotravinářské 

používání ani používání, které nesouvisí 

s běžnou výživou. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  126 

Eleonora Evi 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 

zemí na trh v Unii by mělo být 

zjednodušeno, pokud byla prokázána 

historie bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi. Uvedené potraviny 

by měly být konzumovány ve třetí zemi po 

dobu nejméně 25 let jako součást obvyklé 

výživy velké části obyvatelstva dané země. 

Historie bezpečného používání jako 

potraviny by neměla zahrnovat 

nepotravinářské používání ani používání, 

které nesouvisí s běžnou výživou. 

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 

zemí na trh v Unii by mělo být 

zjednodušeno, pokud byla prokázána 

historie bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi. Uvedené potraviny 

by měly být konzumovány ve třetí zemi po 

dobu nejméně 50 let jako součást obvyklé 

výživy podstatné části obyvatelstva dané 

země. Historie bezpečného používání jako 

potraviny by neměla zahrnovat 

nepotravinářské používání ani používání, 

které nesouvisí s běžnou výživou. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  127 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 

zemí na trh v Unii by mělo být 

zjednodušeno, pokud byla prokázána 

historie bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi. Uvedené potraviny 

by měly být konzumovány ve třetí zemi po 

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 

zemí na trh v Unii by mělo být 

zjednodušeno, pokud byla prokázána 

historie bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi. Uvedené potraviny 

by měly být konzumovány ve třetí zemi po 
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dobu nejméně 25 let jako součást obvyklé 

výživy velké části obyvatelstva dané země. 

Historie bezpečného používání jako 

potraviny by neměla zahrnovat 

nepotravinářské používání ani používání, 

které nesouvisí s běžnou výživou. 

dobu nejméně 25 let, jak je stanoveno ve 

vědeckých a technických pokynech, které 

budou vydány Evropským úřadem pro 

bezpečnost potravin („EFSA“). Historie 

bezpečného používání jako potraviny by 

neměla zahrnovat nepotravinářské 

používání ani používání, které nesouvisí 

s běžnou výživou. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jde o „historii bezpečného používání potraviny“, musí být stanoveny požadavky na 

údaje a úřad EFSA by měl navrhnout jednoznačná kritéria „historie bezpečného používání 

potraviny“. 

 

Pozměňovací návrh  128 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 

zemí na trh v Unii by mělo být 

zjednodušeno, pokud byla prokázána 

historie bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi. Uvedené potraviny 

by měly být konzumovány ve třetí zemi po 

dobu nejméně 25 let jako součást obvyklé 

výživy velké části obyvatelstva dané země. 

Historie bezpečného používání jako 

potraviny by neměla zahrnovat 

nepotravinářské používání ani používání, 

které nesouvisí s běžnou výživou. 

(11) Uvádění tradičních potravin ze třetích 

zemí na trh v Unii by mělo být 

zjednodušeno, pokud byla prokázána 

historie bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi. Uvedené potraviny 

by měly být konzumovány ve třetí zemi po 

dobu nejméně 25 let jako součást obvyklé 

výživy velké části obyvatelstva dané země. 

Historie bezpečného používání jako 

potraviny by neměla zahrnovat 

nepotravinářské používání ani používání, 

které nesouvisí s běžnou výživou. Tradiční 

potraviny ze třetích zemí by měly být 

automaticky předmětem úplného 

posouzení rizik, které na začátku postupu 

provádí Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin (EFSA), a to i tehdy, když nejsou 

vzneseny odůvodněné námitky, které se 

týkají bezpečnosti. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  129 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 11 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (11a) Určení, zda je potravina podstatnou 

součástí výživy obyvatelstva třetí země, by 

se mělo zakládat na informacích 

předložených hospodářskými subjekty 

provozujícími potravinářské podniky 

a případně podložených jinými 

informacemi, které jsou k dispozici 

v třetích zemích. Nejsou-li informace o 

lidské spotřebě některé potraviny 

dostatečné, měl by být pro shromažďování 

těchto informací stanoven jednoduchý 

a transparentní postup za účasti Komise, 

Evropského úřadu pro bezpečnost 

potravin a hospodářských subjektů 

provozujících potravinářské podniky. 

Komisi by měly být svěřeny prováděcí 

pravomoci k tomu, aby mohla určit 

procedurální kroky tohoto konzultačního 

postupu. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je vyjasnění pojmu „podstatné“ spotřeby. 

 

Pozměňovací návrh  130 

Lynn Boylan 
za skupinu GUE/NGL 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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(12) Mělo by se objasnit, že potraviny ze 

třetích zemí, které se v Unii považují za 

nové potraviny, by se měly považovat za 

tradiční potraviny ze třetích zemí pouze 

tehdy, pokud pocházejí z prvovýroby podle 

definice v článku 3 nařízení (ES) 

č. 178/2002, bez ohledu na to, zda se jedná 

o zpracované či nezpracované potraviny. 

Z toho vyplývá, že pokud byl u potraviny 

uplatněn nový výrobní postup nebo pokud 

potravina obsahuje umělé nanomateriály 

podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) 

nařízení (EU) č. 1169/2011 nebo z nich 

sestává, neměla by se již považovat za 

tradiční potravinu. 

(12) Mělo by se objasnit, že potraviny ze 

třetích zemí, které se v Unii považují za 

nové potraviny, by se měly považovat za 

tradiční potraviny ze třetích zemí pouze 

tehdy, pokud pocházejí z prvovýroby podle 

definice v článku 3 nařízení (ES) 

č. 178/2002 a jedná se o potraviny, které 

jsou buď nezpracované, nebo byl u nich 

uplatněn primární postup. Pokud však byl 

u potraviny uplatněn sekundární postup, 

při němž byly zvláštním způsobem 

kombinovány potraviny, a došlo tak ke 

změně vlastností potraviny, nebo nový 

výrobní postup nebo pokud potravina 

obsahuje umělé nanomateriály podle 

definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) nařízení 

(EU) č. 1169/2011 nebo z nich sestává, 

neměla by se již považovat za tradiční 

potravinu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Téměř všechny potraviny pocházejí z prvovýroby. Účelem této kategorie je umožnit tradičním 

potravinám, jako je ovoce, džusy a semínka, vstup na trh EU na základě méně zatěžujícího 

postupu pro podávání žádostí. Z toho důvodu je třeba v zájmu průmyslových podniků a 

spotřebitelů upřesnit, který postup, jenž nemění vlastnosti této potraviny, je povolen. 

 

Pozměňovací návrh  131 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Mělo by se objasnit, že potraviny ze 

třetích zemí, které se v Unii považují za 

nové potraviny, by se měly považovat za 

tradiční potraviny ze třetích zemí pouze 

tehdy, pokud pocházejí z prvovýroby podle 

definice v článku 3 nařízení (ES) 

č. 178/2002, bez ohledu na to, zda se jedná 

o zpracované či nezpracované potraviny. Z 

(12) Mělo by se objasnit, že potraviny ze 

třetích zemí, které se v Unii považují za 

nové potraviny, by se měly považovat za 

tradiční potraviny ze třetích zemí pouze 

tehdy, pokud pocházejí z prvovýroby podle 

definice v článku 3 nařízení (ES) 

č. 178/2002, bez ohledu na to, zda se jedná 

o zpracované či nezpracované potraviny. Z 
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toho vyplývá, že pokud byl u potraviny 

uplatněn nový výrobní postup nebo pokud 

potravina obsahuje umělé nanomateriály 

podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) 

nařízení (EU) č. 1169/2011 nebo z nich 

sestává, neměla by se již považovat za 

tradiční potravinu. 

toho vyplývá, že pokud se uplatní postup, 

který u tohoto typu potraviny nebyl dosud 

použit, nebo pokud potravina obsahuje 

umělé nanomateriály podle definice v čl. 2 

odst. 2 písm. t) nařízení (EU) č. 1169/2011 

nebo z nich sestává, neměla by se již 

považovat za tradiční potravinu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  132 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan, Stefan Eck 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Mělo by se objasnit, že potraviny ze 

třetích zemí, které se v Unii považují za 

nové potraviny, by se měly považovat za 

tradiční potraviny ze třetích zemí pouze 

tehdy, pokud pocházejí z prvovýroby podle 

definice v článku 3 nařízení (ES) 

č. 178/2002, bez ohledu na to, zda se jedná 

o zpracované či nezpracované potraviny. Z 

toho vyplývá, že pokud byl u potraviny 

uplatněn nový výrobní postup nebo pokud 

potravina obsahuje umělé nanomateriály 

podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) 

nařízení (EU) č. 1169/2011 nebo z nich 

sestává, neměla by se již považovat za 

tradiční potravinu. 

(12) Mělo by se objasnit, že potraviny ze 

třetích zemí, které se v Unii považují za 

nové potraviny, by se měly považovat za 

tradiční potraviny ze třetích zemí pouze 

tehdy, pokud pocházejí z prvovýroby podle 

definice v článku 3 nařízení (ES) 

č. 178/2002, bez ohledu na to, zda se jedná 

o zpracované či nezpracované potraviny. Z 

toho vyplývá, že pokud byl u potraviny 

uplatněn nový výrobní postup nebo pokud 

potravina obsahuje umělé nanomateriály 

nebo z nich sestává, neměla by se již 

považovat za tradiční potravinu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pokud jde o definici nanomateriálů, není vhodné odkazovat na nařízení (EU) č. 1169/2011, 

které se týká označování, zatímco toto nařízení se zabývá posouzením rizik. Úřad EFSA 

uznává, že přetrvávají pochybnosti, a doporučuje uplatňovat u žádostí o použití 

nanomateriálů, které se týkají potravin, hranici 10 %. Pokud by se dokonce i pro účely 
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posouzení rizik použila hranice 50 %, existovalo by značné riziko, že na některé nanosložky se 

tato definice vztahovat nebude, a tudíž by nepodléhaly posouzení rizik. 

 

Pozměňovací návrh  133 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Mělo by se objasnit, že potraviny ze 

třetích zemí, které se v Unii považují za 

nové potraviny, by se měly považovat za 

tradiční potraviny ze třetích zemí pouze 

tehdy, pokud pocházejí z prvovýroby podle 

definice v článku 3 nařízení (ES) 

č. 178/2002, bez ohledu na to, zda se jedná 

o zpracované či nezpracované potraviny. Z 

toho vyplývá, že pokud byl u potraviny 

uplatněn nový výrobní postup nebo pokud 

potravina obsahuje umělé nanomateriály 

podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) 

nařízení (EU) č. 1169/2011 nebo z nich 

sestává, neměla by se již považovat za 

tradiční potravinu. 

(12) Mělo by se objasnit, že potraviny ze 

třetích zemí, které se v Unii považují za 

nové potraviny, by se měly považovat za 

tradiční potraviny ze třetích zemí pouze 

tehdy, pokud pocházejí z prvovýroby podle 

definice v článku 3 nařízení (ES) 

č. 178/2002, bez ohledu na to, zda se jedná 

o zpracované či nezpracované potraviny. Z 

toho vyplývá, že pokud byl u potraviny 

uplatněn nový výrobní postup nebo pokud 

potravina obsahuje umělé nanomateriály 

nebo z nich sestává, neměla by se již 

považovat za tradiční potravinu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  134 

Eleonora Evi 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Mělo by se objasnit, že potraviny ze 

třetích zemí, které se v Unii považují za 

nové potraviny, by se měly považovat za 

tradiční potraviny ze třetích zemí pouze 

tehdy, pokud pocházejí z prvovýroby podle 

definice v článku 3 nařízení (ES) 

č. 178/2002, bez ohledu na to, zda se jedná 

(12) Mělo by se objasnit, že potraviny ze 

třetích zemí, které se v Unii považují za 

nové potraviny, by se měly považovat za 

tradiční potraviny ze třetích zemí pouze 

tehdy, pokud pocházejí z prvovýroby podle 

definice v článku 3 nařízení (ES) 

č. 178/2002, bez ohledu na to, zda se jedná 
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o zpracované či nezpracované potraviny. Z 

toho vyplývá, že pokud byl u potraviny 

uplatněn nový výrobní postup nebo pokud 

potravina obsahuje umělé nanomateriály 

podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) 

nařízení (EU) č. 1169/2011 nebo z nich 

sestává, neměla by se již považovat za 

tradiční potravinu. 

o zpracované či nezpracované potraviny. Z 

toho vyplývá, že pokud byl u potraviny 

uplatněn nový výrobní postup nebo pokud 

potravina obsahuje umělé nanomateriály 

podle definice v čl. 2 odst. 2 písm. t) 

nařízení (EU) č. 1169/2011 ve stejném 

procentním podílu nebo v množství vyšším 

než 10 % hmotnosti nebo objemu 

vypočteného jako souhrn procentních 

podílů v jednotlivých složkách nebo z nich 

sestává, neměla by se již považovat za 

tradiční potravinu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  135 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Potraviny vyrobené ze složek 

potravin, které nespadají do oblasti 

působnosti tohoto nařízení, zejména 

změnou složek potravin, jejich složení 

nebo obsahu, by neměly být považovány za 

nové potraviny. Změny složky potravin, 

například selektivní extrakty nebo 

používání jiných částí rostliny, které 

nebyly dosud v Unii ve významné míře 

používány k lidské spotřebě, by však měly 

nadále spadat do oblasti působnosti tohoto 

nařízení. 

(13) Potraviny vyrobené ze složek 

potravin, které nespadají do oblasti 

působnosti tohoto nařízení, zejména 

změnou složek potravin, jejich složení 

nebo obsahu, by neměly být považovány za 

nové potraviny. Změny složky potravin, 

například selektivní extrakty nebo 

používání jiných částí rostliny, které 

nebyly dosud v Unii ve významné míře 

používány k lidské spotřebě, by však měly 

nadále spadat do oblasti působnosti tohoto 

nařízení, přičemž významnou měrou se 

rozumí dostupnost v supermarketech, u 

běžných maloobchodních prodejců nebo v 

lékárnách. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  136 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 
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Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Komisi by měly být svěřeny prováděcí 

pravomoci k tomu, aby mohla rozhodnout 

o tom, zda se na určitou potravinu 

vztahuje definice nové potraviny, a zda se 

tedy na ni použijí pravidla pro nové 

potraviny stanovená v tomto nařízení. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Rozhodování o oblasti působnosti má pro nařízení zásadní význam, a nemělo se proto 

přijímat formou prováděcích aktů. 

 

Pozměňovací návrh  137 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Komisi by měly být svěřeny prováděcí 

pravomoci k tomu, aby mohla rozhodnout 

o tom, zda se na určitou potravinu 

vztahuje definice nové potraviny, a zda se 

tedy na ni použijí pravidla pro nové 

potraviny stanovená v tomto nařízení. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Rozhodování o oblasti působnosti má pro nařízení zásadní význam, a nemělo se proto 

přijímat formou prováděcích aktů. 
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Pozměňovací návrh  138 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Určení, zda se potravina v Unii před 

15. květnem 1997 ve významné míře 

používala k lidské spotřebě, by se mělo 

zakládat na informacích předložených 

provozovateli potravinářských podniků 

a případně podložených jinými 

informacemi, které jsou k dispozici 

v členských státech. Provozovatelé 

potravinářských podniků by měli 

konzultovat členské státy v případě, že 

nemají jistotu, jaký status má potravina, 

kterou hodlají uvést na trh. Nejsou-li 

k dispozici žádné informace o lidské 

spotřebě před 15. květnem 1997 nebo jsou-

li tyto informace nedostatečné, měl by být 

pro shromažďování těchto informací 

stanoven jednoduchý a transparentní 

postup za účasti Komise, členských států 

a provozovatelů potravinářských podniků. 

Komisi by měly být svěřeny prováděcí 

pravomoci k tomu, aby mohla určit 

procedurální kroky tohoto konzultačního 

postupu. 

(16) Určení, zda se potravina v Unii před 

15. květnem 1997 ve významné míře 

používala k lidské spotřebě, by se mělo 

zakládat na informacích předložených 

provozovateli potravinářských podniků 

a případně podložených jinými 

informacemi, které jsou k dispozici 

v členských státech. Provozovatelé 

potravinářských podniků by měli 

konzultovat členské státy v případě, že 

nemají jistotu, jaký status má potravina, 

kterou hodlají uvést na trh. Nejsou-li 

k dispozici žádné informace o lidské 

spotřebě před 15. květnem 1997 nebo jsou-

li tyto informace nedostatečné, měl by být 

pro shromažďování těchto informací 

stanoven jednoduchý a transparentní 

postup. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jedná se o zásadní rozhodnutí, a proto by nemělo být přijímáno formou prováděcích aktů. 

 

Pozměňovací návrh  139 

Eleonora Evi 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Určení, zda se potravina v Unii před 

15. květnem 1997 ve významné míře 

používala k lidské spotřebě, by se mělo 

zakládat na informacích předložených 

provozovateli potravinářských podniků 

a případně podložených jinými 

informacemi, které jsou k dispozici 

v členských státech. Provozovatelé 

potravinářských podniků by měli 

konzultovat členské státy v případě, že 

nemají jistotu, jaký status má potravina, 

kterou hodlají uvést na trh. Nejsou-li 

k dispozici žádné informace o lidské 

spotřebě před 15. květnem 1997 nebo jsou-

li tyto informace nedostatečné, měl by být 

pro shromažďování těchto informací 

stanoven jednoduchý a transparentní 

postup za účasti Komise, členských států 

a provozovatelů potravinářských podniků. 

Komisi by měly být svěřeny prováděcí 

pravomoci k tomu, aby mohla určit 

procedurální kroky tohoto konzultačního 

postupu. 

(16) Určení, zda se potravina v Unii před 

15. květnem 1997 ve významné míře 

používala k lidské spotřebě, by se mělo 

zakládat na informacích předložených 

provozovateli potravinářských podniků 

a informacích, které jsou k dispozici 

v členských státech. Provozovatelé 

potravinářských podniků by měli 

konzultovat členské státy v případě, že 

nemají jistotu, jaký status má potravina, 

kterou hodlají uvést na trh. Nejsou-li 

k dispozici žádné informace o lidské 

spotřebě před 15. květnem 1997 nebo jsou-

li tyto informace nedostatečné, musí být 

uvedený produkt považován za novou 

potravinu. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  140 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Určení, zda se potravina v Unii před 

15. květnem 1997 ve významné míře 

používala k lidské spotřebě, by se mělo 

zakládat na informacích předložených 

provozovateli potravinářských podniků 
a případně podložených jinými 

informacemi, které jsou k dispozici 

(16) Určení, zda se potravina v Unii před 

15. květnem 1997 ve významné míře 

používala k lidské spotřebě, by se mělo 

zakládat na informacích předložených 

hospodářskými subjekty provozujícími 
potravinářské podniky a případně 

podložených jinými informacemi, které 
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v členských státech. Provozovatelé 

potravinářských podniků by měli 

konzultovat členské státy v případě, že 

nemají jistotu, jaký status má potravina, 

kterou hodlají uvést na trh. Nejsou-li 

k dispozici žádné informace o lidské 

spotřebě před 15. květnem 1997 nebo jsou-

li tyto informace nedostatečné, měl by být 

pro shromažďování těchto informací 

stanoven jednoduchý a transparentní 

postup za účasti Komise, členských států 

a provozovatelů potravinářských podniků. 

Komisi by měly být svěřeny prováděcí 

pravomoci k tomu, aby mohla určit 

procedurální kroky tohoto konzultačního 

postupu. 

jsou k dispozici v členských státech. 

Hospodářské subjekty provozující 
potravinářské podniky by měly 

konzultovat členské státy v případě, že 

nemají jistotu, jaký status má potravina, 

kterou hodlají uvést na trh. Nejsou-li 

k dispozici žádné informace o lidské 

spotřebě před 15. květnem 1997 nebo jsou-

li tyto informace nedostatečné, měl by být 

pro shromažďování těchto informací 

stanoven jednoduchý a transparentní 

postup za účasti Komise, členských států 

a hospodářských subjektů provozujících 

potravinářské podniky. Komisi by měly 

být svěřeny prováděcí pravomoci k tomu, 

aby mohla určit procedurální kroky tohoto 

konzultačního postupu. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Termín „provozovatel“ je v jednotlivých členských státech Unie vykládán různě. V zájmu větší 

právní jistoty je vhodné používat termín „hospodářský subjekt“. 

 

Pozměňovací návrh  141 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Určení, zda se potravina v Unii před 

15. květnem 1997 ve významné míře 

používala k lidské spotřebě, by se mělo 

zakládat na informacích předložených 

provozovateli potravinářských podniků 

a případně podložených jinými 

informacemi, které jsou k dispozici 

v členských státech. Provozovatelé 

potravinářských podniků by měli 

konzultovat členské státy v případě, že 

nemají jistotu, jaký status má potravina, 

kterou hodlají uvést na trh. Nejsou-li 

(16) Určení, zda se potravina v Unii před 

15. květnem 1997 ve významné míře 

používala k lidské spotřebě, by se mělo 

zakládat na informacích předložených 

provozovateli potravinářských podniků 

a případně podložených jinými 

informacemi, které jsou k dispozici 

v členských státech, přičemž významnou 

měrou se rozumí dostupnost 

v supermarketech, u běžných 

maloobchodních prodejců nebo v 

lékárnách. Provozovatelé potravinářských 
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k dispozici žádné informace o lidské 

spotřebě před 15. květnem 1997 nebo jsou-

li tyto informace nedostatečné, měl by být 

pro shromažďování těchto informací 

stanoven jednoduchý a transparentní 

postup za účasti Komise, členských států 

a provozovatelů potravinářských podniků. 

Komisi by měly být svěřeny prováděcí 

pravomoci k tomu, aby mohla určit 

procedurální kroky tohoto konzultačního 

postupu. 

podniků by měli konzultovat členské státy 

v případě, že nemají jistotu, jaký status má 

potravina, kterou hodlají uvést na trh. 

Nejsou-li k dispozici žádné informace 

o lidské spotřebě před 15. květnem 1997 

nebo jsou-li tyto informace nedostatečné, 

měl by být pro shromažďování těchto 

informací stanoven jednoduchý 

a transparentní postup za účasti Komise, 

členských států a provozovatelů 

potravinářských podniků. Komisi by měly 

být svěřeny prováděcí pravomoci k tomu, 

aby mohla určit procedurální kroky tohoto 

konzultačního postupu. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  142 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Nové potraviny by měly být povoleny 

a používány pouze tehdy, pokud splňují 

kritéria stanovená v tomto nařízení. Nové 

potraviny by měly být bezpečné a jejich 

používání by nemělo spotřebitele uvádět v 

omyl. Pokud je tedy nová potravina určena 

k tomu, aby nahradila jinou potravinu, 

neměla by se od uvedené potraviny lišit 

tak, aby byla pro spotřebitele z hlediska 

výživy méně prospěšná. 

(17) Nové potraviny by měly být povoleny 

a používány pouze tehdy, pokud splňují 

kritéria stanovená v tomto nařízení. Nové 

potraviny by měly být bezpečné a jejich 

používání by nemělo spotřebitele uvádět v 

omyl. Pokud je tedy nová potravina určena 

k tomu, aby nahradila jinou potravinu, 

neměla by se od uvedené potraviny lišit 

tak, aby byla pro spotřebitele méně 

prospěšná. 

Or. it 

Odůvodnění 

Prospěch je ve skutečnosti komplexní a vzhledem k samotné povaze nových potravin se 

nemůže v žádném případě omezovat na oblast výživovou, ale musí nutně zahrnovat širší 

aspekty, jako je složení potraviny. Proto navrhujeme vypustit výraz „z hlediska výživy“, který, 

jak se zdá, neodráží všechny faktory novosti, jež může nová potravina zavádět. 
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Pozměňovací návrh  143 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Nové potraviny by měly být povoleny 

a používány pouze tehdy, pokud splňují 

kritéria stanovená v tomto nařízení. Nové 

potraviny by měly být bezpečné a jejich 

používání by nemělo spotřebitele uvádět v 

omyl. Pokud je tedy nová potravina určena 

k tomu, aby nahradila jinou potravinu, 

neměla by se od uvedené potraviny lišit 

tak, aby byla pro spotřebitele z hlediska 

výživy méně prospěšná. 

(17) Nové potraviny by měly být povoleny 

a používány pouze tehdy, pokud splňují 

kritéria stanovená v tomto nařízení. Nové 

potraviny by měly být bezpečné, přínosné 

pro spotřebitele a jejich používání by 

nemělo spotřebitele uvádět v omyl. Pokud 

je tedy nová potravina určena k tomu, aby 

nahradila jinou potravinu, neměla by se od 

uvedené potraviny lišit tak, aby byla pro 

spotřebitele z hlediska výživy méně 

prospěšná. Posuzování bezpečnosti nových 

potravin by mělo být založeno na zásadě 

předběžné opatrnosti stanovené v článku 7 

nařízení (ES) č. 178/2002. 

Or. en 

Odůvodnění 

Je vhodné začlenit do textu opět zásadu předběžné opatrnosti, kterou Evropský parlament 

uplatnil již dříve, v roce 2010, v rámci svého stanoviska ve druhém čtení. Požadavek, aby 

nová potravina byla pro spotřebitele přínosná, odpovídá požadavku uvedenému v čl. 6 odst. 2 

nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. 

 

Pozměňovací návrh  144 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Nové potraviny by neměly být 

uváděny na trh ani používány v 

potravinách k lidské spotřebě, pokud 

nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 

potraviny, které byly povoleny k uvádění 

na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“). 

Proto je vhodné zřídit prostřednictvím 

prováděcího aktu seznam nových potravin 

Unie, a sice tím způsobem, že nové 

potraviny, které již byly povoleny nebo 

oznámeny v souladu s článkem 4, 5 nebo 7 

nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 

seznam Unie, včetně veškerých stávajících 

podmínek povolení. Jelikož uvedené nové 

potraviny již byly hodnoceny z hlediska 

bezpečnosti, jsou vyráběny a uváděny na 

trh v Unii v souladu s právními předpisy a 

nepředstavovaly riziko pro zdraví v 

minulosti, měl by se pro počáteční zřízení 

seznamu Unie použít poradní postup. 
 

(18) Nové potraviny by neměly být 

uváděny na trh ani používány v 

potravinách k lidské spotřebě, pokud 

nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 

potraviny, které byly povoleny k uvádění 

na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“). 

Proto je vhodné zřídit seznam nových 

potravin Unie, a sice tím způsobem, že 

nové potraviny, které již byly povoleny 

nebo oznámeny v souladu s článkem 4, 5 

nebo 7 nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 

seznam Unie, včetně veškerých stávajících 

podmínek povolení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Seznam nových potravin by měl být uveden v příloze tohoto nařízení a aktualizován 

prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. 

 

Pozměňovací návrh  145 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Nové potraviny by neměly být 

uváděny na trh ani používány v 

potravinách k lidské spotřebě, pokud 

nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 

potraviny, které byly povoleny k uvádění 

na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“). 

(18) Nové potraviny by neměly být 

uváděny na trh ani používány v 

potravinách k lidské spotřebě, pokud 

nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 

potraviny, které byly povoleny k uvádění 

na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“). 
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Proto je vhodné zřídit prostřednictvím 

prováděcího aktu seznam nových potravin 

Unie, a sice tím způsobem, že nové 

potraviny, které již byly povoleny nebo 

oznámeny v souladu s článkem 4, 5 nebo 7 

nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 

seznam Unie, včetně veškerých stávajících 

podmínek povolení. Jelikož uvedené nové 

potraviny již byly hodnoceny z hlediska 

bezpečnosti, jsou vyráběny a uváděny na 

trh v Unii v souladu s právními předpisy a 

nepředstavovaly riziko pro zdraví v 

minulosti, měl by se pro počáteční zřízení 

seznamu Unie použít poradní postup. 

Proto je vhodné zřídit seznam nových 

potravin Unie, a sice tím způsobem, že 

nové potraviny, které již byly povoleny 

nebo oznámeny v souladu s článkem 4, 5 

nebo 7 nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 

seznam Unie, včetně veškerých stávajících 

podmínek povolení. Jelikož uvedené nové 

potraviny již byly hodnoceny z hlediska 

bezpečnosti, jsou vyráběny a uváděny na 

trh v Unii v souladu s právními předpisy a 

nepředstavovaly riziko pro zdraví v 

minulosti, měl by se pro počáteční zřízení 

seznamu Unie použít poradní postup. 

Tento seznam Unie musí být schválen 

každým členským státem a veškerá 

harmonizace právních předpisů 

vycházejících z tohoto nařízení se řídí 

ustanoveními čl. 114 odst. 4 SFEU. Tento 

seznam musí být transparentní, snadno 

dostupný a pravidelně aktualizovaný. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  146 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Nové potraviny by neměly být 

uváděny na trh ani používány v 

potravinách k lidské spotřebě, pokud 

nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 

potraviny, které byly povoleny k uvádění 

na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“). 

Proto je vhodné zřídit prostřednictvím 

prováděcího aktu seznam nových potravin 

Unie, a sice tím způsobem, že nové 

potraviny, které již byly povoleny nebo 

oznámeny v souladu s článkem 4, 5 nebo 7 

nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 

seznam Unie, včetně veškerých stávajících 

podmínek povolení. Jelikož uvedené nové 

potraviny již byly hodnoceny z hlediska 

(18) Nové potraviny by neměly být 

uváděny na trh ani používány v 

potravinách k lidské spotřebě, pokud 

nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 

potraviny, které byly povoleny k uvádění 

na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“). 

Proto je vhodné zřídit prostřednictvím 

prováděcího aktu seznam nových potravin 

Unie, a sice tím způsobem, že nové 

potraviny, které již byly povoleny nebo 

oznámeny v souladu s článkem 4, 5 nebo 7 

nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 

seznam Unie, včetně veškerých stávajících 

podmínek povolení. Jelikož uvedené nové 

potraviny již byly hodnoceny z hlediska 
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bezpečnosti, jsou vyráběny a uváděny na 

trh v Unii v souladu s právními předpisy a 

nepředstavovaly riziko pro zdraví v 

minulosti, měl by se pro počáteční zřízení 

seznamu Unie použít poradní postup. 

bezpečnosti, jsou vyráběny a uváděny na 

trh v Unii v souladu s právními předpisy a 

nepředstavovaly riziko pro zdraví v 

minulosti, měl by se pro počáteční zřízení 

seznamu Unie použít poradní postup. 

 Seznam by měl být pravidelně a flexibilně 

aktualizován a v případě potřeby i 

rozšiřován, aby zohledňoval nejnovější 

technologické inovace a vědecký pokrok. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  147 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Nové potraviny by neměly být 

uváděny na trh ani používány v 

potravinách k lidské spotřebě, pokud 

nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 

potraviny, které byly povoleny k uvádění 

na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“). 

Proto je vhodné zřídit prostřednictvím 

prováděcího aktu seznam nových potravin 

Unie, a sice tím způsobem, že nové 

potraviny, které již byly povoleny nebo 

oznámeny v souladu s článkem 4, 5 nebo 7 

nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 

seznam Unie, včetně veškerých stávajících 

podmínek povolení. Jelikož uvedené nové 

potraviny již byly hodnoceny z hlediska 

bezpečnosti, jsou vyráběny a uváděny na 

trh v Unii v souladu s právními předpisy a 

nepředstavovaly riziko pro zdraví v 

minulosti, měl by se pro počáteční zřízení 

seznamu Unie použít poradní postup. 

(18) Nové potraviny by neměly být 

uváděny na trh ani používány v 

potravinách k lidské spotřebě, pokud 

nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 

potraviny, které byly povoleny k uvádění 

na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“). 

Proto je vhodné zřídit seznam nových 

potravin Unie, a sice tím způsobem, že 

nové potraviny, které již byly povoleny 

nebo oznámeny v souladu s článkem 4, 5 

nebo 7 nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 

seznam Unie, včetně veškerých stávajících 

podmínek povolení. Počáteční seznam 

Unie povolených nových potravin by měl 

být jakožto klíčová součást uveden 

v příloze tohoto nařízení a tento seznam 

by měl být aktualizován prostřednictvím 

aktů v přenesené pravomoci. 

 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  148 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Nové potraviny by neměly být 

uváděny na trh ani používány v 

potravinách k lidské spotřebě, pokud 

nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 

potraviny, které byly povoleny k uvádění 

na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“). 

Proto je vhodné zřídit prostřednictvím 

prováděcího aktu seznam nových potravin 

Unie, a sice tím způsobem, že nové 

potraviny, které již byly povoleny nebo 

oznámeny v souladu s článkem 4, 5 nebo 7 

nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 

seznam Unie, včetně veškerých stávajících 

podmínek povolení. Jelikož uvedené nové 

potraviny již byly hodnoceny z hlediska 

bezpečnosti, jsou vyráběny a uváděny na 

trh v Unii v souladu s právními předpisy a 

nepředstavovaly riziko pro zdraví v 

minulosti, měl by se pro počáteční zřízení 

seznamu Unie použít poradní postup. 

(18) Nové potraviny by neměly být 

uváděny na trh ani používány v 

potravinách k lidské spotřebě, pokud 

nejsou zařazeny na seznam Unie pro nové 

potraviny, které byly povoleny k uvádění 

na trh v Unii (dále jen „seznam Unie“). 

Proto je vhodné zřídit prostřednictvím aktu 

v přenesené pravomoci seznam nových 

potravin Unie, a sice tím způsobem, že 

nové potraviny, které již byly povoleny 

nebo oznámeny v souladu s článkem 4, 5 

nebo 7 nařízení (ES) č. 258/97, se zařadí na 

seznam Unie, včetně veškerých stávajících 

podmínek povolení. 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Za účelem aktualizace seznamu Unie by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci podle článku 290 SFEU. 

 

Pozměňovací návrh  149 

Jan Huitema 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Nové technologie a inovace, jako 



 

AM\1037316CS.doc 45/73 PE539.826v01-00 

 CS 

jsou biotechnologie a nanotechnologie 

v produkci potravin, by měly být 

podporovány, protože by tak bylo možné 

omezit environmentální dopady produkce 

potravin, zvýšit jejich bezpečnost a zajistit 

přínosy pro spotřebitele. Vývoj v oblasti 

produkce potravin by tak měl být vždy 

posuzován na základě nejnovějších 

vědeckých poznatků, které jsou dostupné, 

protože to je způsob, jak zajistit řádné 

vědecké potvrzení bezpečnosti evropských 

potravin. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  150 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

historii bezpečného používání, je vhodné 

stanovit rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 

vzneseny odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti. Jelikož aktualizace seznamu 

Unie znamená uplatňování kritérií 

stanovených v tomto nařízení, měly by být 

Komisi svěřeny související prováděcí 

pravomoci. 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

historii bezpečného používání, je vhodné 

stanovit rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 

vzneseny odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti. Komise by tudíž měla být 

v souladu s článkem 290 SFEU zmocněna 

přijímat akty v přenesené pravomoci, aby 

aktualizovala seznam Unie. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Jelikož tato opatření jsou obecně použitelná a jsou navrhována za účelem doplnění nebo 

změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, měla by být Komise zmocněna přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby 

mohla aktualizovat seznam Unie. 

 

Pozměňovací návrh  151 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

historii bezpečného používání, je vhodné 

stanovit rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 

vzneseny odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti. Jelikož aktualizace seznamu 

Unie znamená uplatňování kritérií 

stanovených v tomto nařízení, měly by být 

Komisi svěřeny související prováděcí 

pravomoci. 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude transparentní. Pokud jde o 

tradiční potraviny ze třetích zemí, které 

mají historii bezpečného používání, je 

vhodné stanovit přísnější postup 

aktualizace seznamu Unie. Každý členský 

stát musí při aktualizaci seznamu Unie 

týkající se potraviny ze třetí země vyjádřit 

kladné stanovisko. V případě negativního 

stanoviska může členský stát rozhodnout o 

volném pohybu či o zákazu této potraviny 

ze třetí země na svém území. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  152 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 
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základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

historii bezpečného používání, je vhodné 

stanovit rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 

vzneseny odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti. Jelikož aktualizace seznamu 

Unie znamená uplatňování kritérií 

stanovených v tomto nařízení, měly by být 

Komisi svěřeny související prováděcí 

pravomoci. 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

historii bezpečného používání, je vhodné 

stanovit rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 

vzneseny odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti. Komisi jsou tudíž v souladu 

s článkem 290 SFEU svěřeny přenesené 

pravomoci, aby aktualizovala seznam 

Unie. 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  153 

Elisabetta Gardini 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

historii bezpečného používání, je vhodné 

stanovit rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 

vzneseny odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti. Jelikož aktualizace seznamu 

Unie znamená uplatňování kritérií 

stanovených v tomto nařízení, měly by být 

Komisi svěřeny související prováděcí 

pravomoci. 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

historii bezpečného používání, žadatelé by 

měli mít možnost rozhodnout se pro 
rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie tak, aby měli 

podobné přístupové lhůty, jako mají 

shodné produkty z EU. Tento postup by 

měl být povolen, pokud nebyly vzneseny 

odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti. Jelikož aktualizace seznamu 

Unie znamená uplatňování kritérií 

stanovených v tomto nařízení, měly by být 

Komisi svěřeny související prováděcí 

pravomoci. 
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Or. it 

 

Pozměňovací návrh  154 

Eleonora Evi 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

historii bezpečného používání, je vhodné 

stanovit rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 

vzneseny odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti. Jelikož aktualizace seznamu 

Unie znamená uplatňování kritérií 

stanovených v tomto nařízení, měly by být 

Komisi svěřeny související prováděcí 

pravomoci. 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

historii bezpečného používání, je vhodné 

stanovit případ od případu rychlejší a 

zjednodušený postup aktualizace seznamu 

Unie, pokud nebyly vzneseny odůvodněné 

námitky týkající se bezpečnosti. Jelikož 

aktualizace seznamu Unie znamená 

uplatňování kritérií stanovených v tomto 

nařízení, měly by být Komisi svěřeny 

související prováděcí pravomoci. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  155 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 19 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 

(19) Je vhodné povolovat nové potraviny 

tím, že se aktualizuje seznam Unie na 

základě kritérií a postupů stanovených v 

tomto nařízení. Měl by být zaveden postup, 

který bude účinný, časově omezený a 

transparentní. Pokud jde o tradiční 

potraviny ze třetích zemí, které mají 
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historii bezpečného používání, je vhodné 

stanovit rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 

vzneseny odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti. Jelikož aktualizace seznamu 

Unie znamená uplatňování kritérií 

stanovených v tomto nařízení, měly by být 

Komisi svěřeny související prováděcí 

pravomoci. 

historii bezpečného používání, je vhodné 

stanovit rychlejší a zjednodušený postup 

aktualizace seznamu Unie, pokud nebyly 

vzneseny odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti. Komisi by tudíž měly být 

v souladu s článkem 290 SFEU svěřeny 

pravomoci přijímat akty, aby 

aktualizovala seznam Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Za účelem aktualizace seznamu Unie by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci podle článku 290 SFEU. 

 

Pozměňovací návrh  156 

Eleonora Evi 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Měla by být také stanovena kritéria 

pro hodnocení bezpečnostních rizik, která 

mohou nové potraviny představovat. 

S cílem zajistit harmonizované vědecké 

posouzení nových potravin by toto 

posouzení měl provádět Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“ 

nebo „úřad EFSA“). 

(20) Měla by být také stanovena kritéria 

pro hodnocení bezpečnostních rizik, která 

mohou nové potraviny představovat. 

S cílem zajistit harmonizované vědecké 

posouzení nových potravin by toto 

posouzení měl transparentním a aktivním 

způsobem provádět Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“ 

nebo „úřad EFSA“) na základě konzultace 

se zdravotnickými orgány členských států 

a po konzultaci s nositeli kolektivních 

zájmů. 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  157 

Nicola Caputo 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 20 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(20) Měla by být také stanovena kritéria 

pro hodnocení bezpečnostních rizik, která 

mohou nové potraviny představovat. 

S cílem zajistit harmonizované vědecké 

posouzení nových potravin by toto 

posouzení měl provádět Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin (dále jen „EFSA“ 

nebo „úřad EFSA“). 

(20) Měla by být také jasně vymezena a 

stanovena kritéria pro hodnocení 

bezpečnostních rizik, která mohou nové 

potraviny představovat. S cílem zajistit 

harmonizované vědecké posouzení nových 

potravin by toto posouzení měl provádět 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin 

(dále jen „EFSA“ nebo „úřad EFSA“). 

EFSA, jehož posouzení by mělo probíhat 

transparentním způsobem, by měl vytvořit 

síť, která by zajišťovala spojení s 

členskými státy a Poradním výborem pro 

nové potraviny a postupy (ACNFP). 

Každá nová vlastnost, která by mohla mít 

vliv na zdraví, by měla být posuzována 

individuálně. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  158 

Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Pokud jde o možné používání 

nanomateriálů pro použití v potravinách, 

dospěl EFSA ve svém stanovisku ze dne 6. 

dubna 201121 nazvaném „Pokyny týkající 

se posouzení rizik využití nanovědy a 

nanotechnologií v potravinovém a 

krmivovém řetězci“ k závěru, že jsou k 

dispozici pouze omezené informace o 

aspektech nanotoxikokinetiky a 

toxikologie umělých nanomateriálů a že 

stávající metody pro zkoušení toxicity 

mohou vyžadovat metodické úpravy. S 

cílem lépe posoudit bezpečnost 

nanomateriálů pro použití v potravinách 

vypouští se 
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vyvíjí Komise zkušební metody, které 

zohlední specifické vlastnosti umělých 

nanomateriálů. 

__________________  

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

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  159 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Pokud jde o možné používání 

nanomateriálů pro použití v potravinách, 

dospěl EFSA ve svém stanovisku ze dne 6. 

dubna 201121 nazvaném „Pokyny týkající 

se posouzení rizik využití nanovědy a 

nanotechnologií v potravinovém a 

krmivovém řetězci“ k závěru, že jsou k 

dispozici pouze omezené informace o 

aspektech nanotoxikokinetiky a toxikologie 

umělých nanomateriálů a že stávající 

metody pro zkoušení toxicity mohou 

vyžadovat metodické úpravy. S cílem lépe 

posoudit bezpečnost nanomateriálů pro 

použití v potravinách vyvíjí Komise 

zkušební metody, které zohlední specifické 

vlastnosti umělých nanomateriálů. 

(21) Pokud jde o možné používání 

nanomateriálů pro použití v potravinách, 

uznal EFSA ve svém stanovisku ze dne 6. 

dubna 201121 nazvaném „Pokyny týkající 

se posouzení rizik využití nanovědy a 

nanotechnologií v potravinovém a 

krmivovém řetězci“, že zkušební metody, 

které jsou v současné době k dispozici, 

nemusí být pro posuzování rizik spojených 

s nanomateriály vhodné, a konkrétně 

dospěl k závěru, že jsou k dispozici pouze 

omezené informace o aspektech 

nanotoxikokinetiky a toxikologie umělých 

nanomateriálů a že stávající metody pro 

zkoušení toxicity mohou vyžadovat 

metodické úpravy. S cílem lépe posoudit 

bezpečnost nanomateriálů pro použití v 

potravinách musí Komise bezodkladně 

vyvinout zkušební metody, při nichž 

nejsou používána zvířata a které zohlední 

specifické vlastnosti umělých 

nanomateriálů. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 
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Odůvodnění 

Evropský parlament uplatnil tento pozměňovací návrh již dříve, v roce 2010, v rámci svého 

stanoviska ve druhém čtení. Úřad EFSA ve své zprávě konstatoval: „V současné době panují 

ohledně identifikace umělých nanomateriálů, určení jejich charakteristiky a rozpoznávání 

pochybnosti, které vyvolává nedostatek vhodných a ověřených zkušebních metod, jež by bylo 

možné uplatnit u všech možných způsobů použití umělých nanomateriálů, jejich aspektů a 

vlastností. Pochybnosti panují také v souvislosti s použitelností stávajících standardních 

biologických a toxikologických zkušebních metod u umělých materiálů.” 

 

Pozměňovací návrh  160 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Pokud jde o možné používání 

nanomateriálů pro použití v potravinách, 

dospěl EFSA ve svém stanovisku ze dne 6. 

dubna 201121 nazvaném „Pokyny týkající 

se posouzení rizik využití nanovědy a 

nanotechnologií v potravinovém a 

krmivovém řetězci“ k závěru, že jsou k 

dispozici pouze omezené informace o 

aspektech nanotoxikokinetiky a toxikologie 

umělých nanomateriálů a že stávající 

metody pro zkoušení toxicity mohou 

vyžadovat metodické úpravy. S cílem lépe 

posoudit bezpečnost nanomateriálů pro 

použití v potravinách vyvíjí Komise 

zkušební metody, které zohlední specifické 

vlastnosti umělých nanomateriálů. 

(21) Pokud jde o možné používání 

nanomateriálů pro použití v potravinách, 

dospěl EFSA ve svém stanovisku ze dne 6. 

dubna 201121 nazvaném „Pokyny týkající 

se posouzení rizik využití nanovědy a 

nanotechnologií v potravinovém a 

krmivovém řetězci“ k závěru, že jsou k 

dispozici pouze omezené informace o 

aspektech nanotoxikokinetiky a toxikologie 

umělých nanomateriálů a že stávající 

metody pro zkoušení toxicity mohou 

vyžadovat metodické úpravy. S cílem lépe 

posoudit bezpečnost nanomateriálů pro 

použití v potravinách vyvíjí Komise 

zkušební metody, které zohlední specifické 

vlastnosti umělých nanomateriálů. 

Posuzování nanomateriálů obsažených 

v potravinách či složkách potravin by 

mělo brát v úvahu i údaje o složení, 

výživové hodnotě, metabolizaci, 

zamýšleném použití, obsah mikrobiálních 

a chemických kontaminantů, studie o 

možných toxických, výživových a 

alergenních účincích a údaje o výrobním 

procesu používaném při zpracování dané 

potraviny či složky potravin. Vědecké 
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posuzování bezpečnosti by mělo 

zohledňovat rovněž výhrady spotřebitelů a 

etické otázky. 

__________________ __________________ 

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

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  161 

Eleonora Evi 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Pokud jde o možné používání 

nanomateriálů pro použití v potravinách, 

dospěl EFSA ve svém stanovisku ze dne 6. 

dubna 201121 nazvaném „Pokyny týkající 

se posouzení rizik využití nanovědy a 

nanotechnologií v potravinovém a 

krmivovém řetězci“ k závěru, že jsou k 

dispozici pouze omezené informace o 

aspektech nanotoxikokinetiky a toxikologie 

umělých nanomateriálů a že stávající 

metody pro zkoušení toxicity mohou 

vyžadovat metodické úpravy. S cílem lépe 

posoudit bezpečnost nanomateriálů pro 

použití v potravinách vyvíjí Komise 

zkušební metody, které zohlední specifické 

vlastnosti umělých nanomateriálů. 

(21) Pokud jde o možné používání 

nanomateriálů pro použití v potravinách, 

dospěl EFSA ve svém stanovisku ze dne 6. 

dubna 201121 nazvaném „Pokyny týkající 

se posouzení rizik využití nanovědy a 

nanotechnologií v potravinovém a 

krmivovém řetězci“ k závěru, že jsou k 

dispozici pouze omezené informace o 

aspektech nanotoxikokinetiky a toxikologie 

umělých nanomateriálů a že stávající 

metody pro zkoušení toxicity mohou 

vyžadovat metodické úpravy. S cílem lépe 

posoudit bezpečnost nanomateriálů pro 

použití v potravinách vyvíjí Komise 

zkušební metody, které zohlední specifické 

vlastnosti umělých nanomateriálů. 

S ohledem na stávající nedostatky jak 

z hlediska toxikologického, tak z hlediska 

metodiky měření, je nezbytné uplatňovat 

zásadu obezřetnosti a omezit expozici osob 

nanomateriálům. 

__________________ __________________ 

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

Or. it 
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Pozměňovací návrh  162 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21a) V zájmu ochrany lidského zdraví je 

třeba zakázat používání nanotechnologií 

v produkci potravin, dokud nebude 

schváleno používání vhodných zkušebních 

metod specifických pro nanotechnologie a 

dokud na základě takových zkoušek 

nebude možné provést odpovídající 

posouzení bezpečnosti. 
 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh, který Evropský parlament uplatnil již dříve, v roce 2010, v rámci 

svého stanoviska v druhém čtení, by měl být do textu opět vrácen, neboť od té doby došlo ke 

značnému pokroku a úřad EFSA uznává, že v souvislosti se zkušebními metodami pro 

nanomateriály panují pochybnosti. 

 

Pozměňovací návrh  163 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21b) Existují různé výklady pojmu 

„částice“. Z toho důvodu je třeba 

upřesnit, že definice „nových potravin“ se 

vztahuje i na potraviny obsahující jemné 

nanomateriály, jako jsou micely či 
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lipozomy. 
 

Or. en 

Odůvodnění 

It has to be specified that the term 'particle' in the context of the definition of nanomaterials in 

this Regulation does not only cover pieces of matter with defined physical boundaries, as this 

would imply that according to current interpretation all 'soft' nanomaterials (e.g. micelles) 

were not covered and would therefore not be subject to pre-market-approval. However, these 

are exactly the applications which are relevant from a regulatory perspective because their 

use is being envisaged in applications for food (e.g. as carriers for vitamins and other 

substances with a nutritional or physiological effect). 

 

Pozměňovací návrh  164 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21c) Uplatňují-li se metody zkoušek na 

nanomateriály, poskytne se vysvětlení 

jejich vhodnosti pro nanomateriály 

z vědeckého hlediska a případně se 

uvedou technická přizpůsobení, která byla 

provedena s cílem reagovat na specifické 

vlastnosti těchto materiálů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto znění bylo již dohodnuto v rámci nařízení 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na 

trh a jejich používání (viz přílohu II bod 5). 

 

Pozměňovací návrh  165 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 
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za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 d (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (21d) V potravinových obalech by měly 

být přítomny pouze nanomateriály 

uvedené na seznamu povolených látek 

spolu s uvedením nejvyššího povoleného 

množství pro migraci do potravinářských 

produktů zabalených v takovém obalu 

nebo na tyto produkty. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k tomu, že se toto nařízení týká mimo jiné i nanomateriálů v potravinách, je důležité 

zajistit, aby byly zohledněny také nanočástice, u nichž může dojít k náhodné migraci do 

potraviny. Je naléhavě nutné přijmout opatření, neboť dosud nebyl přijat žádný zvláštní 

právní předpis, a tudíž nebyly stanoveny žádné požadavky na zkoušky a používají se nevhodné 

zkušební metody. Evropský parlament uplatnil tento pozměňovací návrh již dříve, v roce 2010, 

v rámci svého stanoviska ve druhém čtení. 

 

Pozměňovací návrh  166 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(22) Když je nová potravina povolena a 

zařazena na seznam Unie, měla by mít 

Komise pravomoc zavést požadavky 

monitorování po uvedení na trh, aby bylo 

možné sledovat používání této povolené 

nové potraviny, a zajistit tak, že je 

používána v bezpečných mezích 

stanovených v posouzení bezpečnosti 

provedeném úřadem EFSA. 

(22) Když je nová potravina povolena a 

zařazena na seznam Unie, je třeba zavést 

požadavky monitorování po uvedení na trh, 

aby bylo možné sledovat používání této 

povolené nové potraviny, a zajistit tak, že 

je používána v bezpečných mezích 

stanovených v posouzení bezpečnosti 

provedeném úřadem EFSA. Provozovatelé 

potravinářských podniků by v každém 

případě měli Komisi poskytovat veškeré 
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významné informace týkající se potravin, 

které uvedli na trh. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacích návrhů 88 a 89 návrhu zprávy. 

 

Pozměňovací návrh  167 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Za zvláštních okolností je za účelem 

podpory výzkumu a vývoje, a tím i inovací, 

v zemědělsko-potravinářském průmyslu 

vhodné chránit investice inovátorů do 

shromažďování informací a údajů 

poskytovaných na podporu žádosti o 

povolení nové potraviny předložené v 

souladu s tímto nařízením. Nově vytvořené 

vědecké důkazy a údaje, které jsou 

předmětem průmyslového vlastnictví, 

poskytnuté na podporu žádosti o zařazení 

nové potraviny na seznam Unie by měly 

být chráněny. Tyto informace a údaje by 

po určitou omezenou dobu neměly být bez 

souhlasu původního žadatele použity ve 

prospěch dalšího žadatele. Ochrana 

vědeckých údajů poskytnutých jedním 

žadatelem by ostatním žadatelům neměla 

bránit v úsilí o zařazení určitého produktu 

na seznam Unie na základě jejich vlastních 

vědeckých údajů nebo na základě odkazu 

na chráněné údaje se souhlasem 

původního žadatele. Pětileté období 

ochrany údajů, které bylo uděleno 

původnímu žadateli, by však nemělo být 

prodlužováno v důsledku udělení ochrany 

údajů dalším žadatelům. 

(23) Za zvláštních okolností je za účelem 

podpory výzkumu a vývoje, a tím i inovací, 

v zemědělsko-potravinářském průmyslu 

vhodné chránit investice inovátorů do 

shromažďování informací a údajů 

poskytovaných na podporu žádosti o 

povolení nové potraviny předložené v 

souladu s tímto nařízením. Údaje, které 

jsou předmětem průmyslového vlastnictví, 

poskytnuté na podporu žádosti o zařazení 

nové potraviny na seznam Unie by měly 

být chráněny. Tyto informace a údaje by 

po určitou omezenou dobu neměly být bez 

souhlasu původního žadatele použity ve 

prospěch dalšího žadatele. Ochrana 

vědeckých údajů poskytnutých jedním 

žadatelem by ostatním žadatelům neměla 

bránit v úsilí o zařazení určitého produktu 

na seznam Unie na základě jejich vlastních 

vědeckých údajů nebo na základě odkazu 

na údaje původního žadatele s jeho 

souhlasem. Pětileté období ochrany údajů, 

které bylo uděleno původnímu žadateli, by 

však nemělo být prodlužováno v důsledku 

udělení ochrany údajů dalším žadatelům. 
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Pozměňovací návrh  168 

Julie Girling 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(23) Za zvláštních okolností je za účelem 

podpory výzkumu a vývoje, a tím i inovací, 

v zemědělsko-potravinářském průmyslu 

vhodné chránit investice inovátorů do 

shromažďování informací a údajů 

poskytovaných na podporu žádosti o 

povolení nové potraviny předložené v 

souladu s tímto nařízením. Nově vytvořené 

vědecké důkazy a údaje, které jsou 

předmětem průmyslového vlastnictví, 

poskytnuté na podporu žádosti o zařazení 

nové potraviny na seznam Unie by měly 

být chráněny. Tyto informace a údaje by 

po určitou omezenou dobu neměly být bez 

souhlasu původního žadatele použity ve 

prospěch dalšího žadatele. Ochrana 

vědeckých údajů poskytnutých jedním 

žadatelem by ostatním žadatelům neměla 

bránit v úsilí o zařazení určitého produktu 

na seznam Unie na základě jejich vlastních 

vědeckých údajů nebo na základě odkazu 

na chráněné údaje se souhlasem původního 

žadatele. Pětileté období ochrany údajů, 

které bylo uděleno původnímu žadateli, by 

však nemělo být prodlužováno v důsledku 

udělení ochrany údajů dalším žadatelům. 

(23) Za zvláštních okolností je za účelem 

podpory výzkumu a vývoje, a tím i inovací, 

v zemědělsko-potravinářském průmyslu 

vhodné chránit investice inovátorů do 

shromažďování informací a údajů 

poskytovaných na podporu žádosti o 

povolení nové potraviny předložené v 

souladu s tímto nařízením. Nově vytvořené 

vědecké důkazy a údaje, které jsou 

předmětem průmyslového vlastnictví, 

poskytnuté na podporu žádosti o zařazení 

nové potraviny na seznam Unie by měly 

být chráněny. Tyto informace a údaje by 

po určitou omezenou dobu neměly být bez 

souhlasu původního žadatele použity ve 

prospěch dalšího žadatele. Ochrana 

vědeckých údajů poskytnutých jedním 

žadatelem by ostatním žadatelům neměla 

bránit v úsilí o zařazení určitého produktu 

na seznam Unie na základě jejich vlastních 

vědeckých údajů nebo na základě odkazu 

na chráněné údaje se souhlasem původního 

žadatele. Desetileté období ochrany údajů, 

které bylo uděleno původnímu žadateli, by 

však nemělo být prodlužováno v důsledku 

udělení ochrany údajů dalším žadatelům. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  169 

Biljana Borzan 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 23 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (23a) Komise by měla zúčastněným 

stranám poskytnout orientační seznam 

žádostí obsahující základní informace, 

přičemž dbá na důvěrný charakter žádostí. 

Účelem tohoto seznamu je zamezit 

opakovanému předkládání stejných či 

duplicitních žádostí, a tím snížit 

administrativní zátěž potenciálních 

žadatelů a Unie. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  170 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(24) Na nové potraviny se vztahují obecné 

požadavky na označování stanovené v 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1169/2011 o poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům a 

další příslušné požadavky na označování 

stanovené v právních předpisech Unie 

týkajících se potravin. V určitých 

případech může být nezbytné poskytnout 

dodatečné informace pro účely označení, 

zejména pokud jde o popis potraviny, její 

zdroj nebo její podmínky použití, aby se 

zajistilo, že spotřebitelé budou dostatečně 

informováni o povaze nové potraviny. 

(24) Na nové potraviny se vztahují obecné 

požadavky na označování stanovené v 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1169/2011 o poskytování 

informací o potravinách spotřebitelům a 

další příslušné požadavky na označování 

stanovené v právních předpisech Unie 

týkajících se potravin. V určitých 

případech může být nezbytné poskytnout 

dodatečné informace pro účely označení, 

zejména pokud jde o popis potraviny, její 

zdroj nebo její podmínky použití, aby se 

zajistilo, že spotřebitelé budou dostatečně 

informováni o povaze nové potraviny. Na 

označení by měly být uvedeny rovněž 

materiály, které jsou z etického hlediska 

problematické ve smyslu nařízení (ES) 

č. 258/97, aby spotřebitelé měli možnost 

informované volby. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  171 

Dita Charanzová 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (24a) Na nové potraviny se vztahují 

požadavky stanovené v právním předpisu 

Unie o materiálech a předmětech 

určených pro styk s potravinami, 

konkrétně v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1935/20041 a, 

jakož i zvláštní opatření přijatá podle 

uvedeného nařízení. 

 __________________ 

 1 a Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 

27. října 2004 o materiálech a předmětech 

určených pro styk s potravinami 

a o zrušení směrnic 80/590/EHS 

a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 

13.11.2004, s. 4). 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento bod odůvodnění má zajistit informace a znovu potrvdit, že nové potraviny a potraviny 

ze třetí země nepodléhají pouze požadavkům EU na označování, ale take požadavkům EU na 

balení. V tomto nařízení nevzniká na jeho základě žádná nová právní povinnost. 

 

Pozměňovací návrh  172 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 24 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (24b) Evropský parlament během druhého 

čtení předpisu o nových potravinách v 

roce 2010 naprostou většinou hlasů 
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požadoval zákaz uvádění potravin 

pocházejících z klonovaných zvířat a 

jejich potomků na trh. Poté, co 

dohodovací řízení o nových potravinách 

skončilo v roce 2011 neúspěchem, se 

Komise zavázala, že předloží konkrétní 

návrh týkající se klonovaných zvířat a 

jejich potomků a zohlední v něm postoj 

Rady i postoj Evropského parlamentu. 

Návrh týkající se klonování ani návrh 

týkající se potravin pocházejících 

z klonovaných zvířat, jež byly předloženy 

v prosinci 2013, však nestanoví 

v souvislosti s potomky klonovaných zvířat 

žádná opatření, dokonce ani za účelem 

informování spotřebitelů. Navíc 

Evropskému parlamentu neumožňuje 

vykonávat svá práva spolutvůrce právních 

předpisů. Je tudíž vhodné, aby Komise 

využila příležitosti, kterou skýtá 

jmenování nového sboru členů Komise, ke 

stažení návrhů předložených v roce 2013 

a k předložení nových návrhů v souladu 

s řádným legislativním postupem, aby byly 

zohledněny požadavky Parlamentu. 
 

Or. en 

Odůvodnění 

I přes všechny sliby ze strany Komise nezohledňuje „návrh týkající se potravin pocházejích 

z klonovaných zvířat“ požadavky EP a nestanoví žádná opatření týkající se potomků 

klonovaných zvířat. Je to závažný krok zpět, srovnáme-li nynější situaci se situací v březnu 

2011, kdy se všechny orgány shodly aslepoň na označování čerstvého hovězího masa, a 

rovněž políček do tváře poslanců EP, kteří naprostou většinou požadovali zákaz potravin 

pocházejících z klonovaných zvířat a jejich potomků. Právní základ předpisu navíc 

nepřipouští postup spolurozhodování, čímž EU zbavuje pravomocí, jež mu jako spolutvůrci 

právních předpisů náležejí. 

 

Pozměňovací návrh  173 

Renate Sommer 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a) Aby bylo možné upravit seznam 

Unie v případě schválení dalších nových 

potravin, je třeba Komisi svěřit pravomoc 

přijímat akty v souladu s článkem 290 

SFEU za účelem aktualizace seznamu 

Unie. Je obzvláště důležité, aby Komise 

během přípravné činnosti vedla patřičné 

konzultace, včetně konzultací s odborníky. 

Při přípravě a vypracování aktu v 

přenesené pravomoci by Komise měla 

zajistit, aby byly příslušné dokumenty 

předány současně, včas a vhodným 

způsobem Evropskému parlamentu a 

Radě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek provádění tohoto nařízení, 

pokud jde o aktualizaci seznamu Unie 

doplněním tradiční potraviny ze třetí země 

v případě, že nebyly předloženy žádné 

odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti, by Komisi měly být svěřeny 

prováděcí pravomoci. 

vypouští se 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  175 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 
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Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek provádění tohoto nařízení, 

pokud jde o aktualizaci seznamu Unie 

doplněním tradiční potraviny ze třetí země 

v případě, že nebyly předloženy žádné 

odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti, by Komisi měly být svěřeny 

prováděcí pravomoci. 

(27) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek provádění tohoto nařízení, 

pokud jde o aktualizaci seznamu Unie 

doplněním tradiční potraviny ze třetí země 

v případě, že nebyly předloženy žádné 

odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti, by Komise měla být v souladu 

s článkem 290 SFEU zmocněna přijímat 

akty v přenesené pravomoci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Jelikož tato opatření jsou obecně použitelná a jsou navrhována za účelem doplnění nebo 

změny jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, měla by být Komise zmocněna přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, aby 

mohla aktualizovat seznam Unie. 

 

Pozměňovací návrh  176 

Eleonora Evi 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek provádění tohoto nařízení, 

pokud jde o aktualizaci seznamu Unie 

doplněním tradiční potraviny ze třetí země 

v případě, že nebyly předloženy žádné 

odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti, by Komisi měly být svěřeny 

prováděcí pravomoci. 

(27) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek provádění tohoto nařízení, 

pokud jde o aktualizaci seznamu Unie 

doplněním tradiční potraviny ze třetí země 

v případě, že nebyly předloženy žádné 

námitky týkající se bezpečnosti, by Komisi 

měly být svěřeny prováděcí pravomoci. 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  177 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek provádění tohoto nařízení, 

pokud jde o aktualizaci seznamu Unie 

doplněním tradiční potraviny ze třetí země 

v případě, že nebyly předloženy žádné 

odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti, by Komisi měly být svěřeny 

prováděcí pravomoci. 

(27) Počáteční seznam Unie pro tradiční 

potraviny ze třetí země musí být uveden 

v příloze tohoto nařízení a tento seznam 

musí být aktualizován prostřednictvím 

aktů v přenesené pravomoci. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  178 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 27 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(27) Za účelem zajištění jednotných 

podmínek provádění tohoto nařízení, 

pokud jde o aktualizaci seznamu Unie 

doplněním tradiční potraviny ze třetí země 

v případě, že nebyly předloženy žádné 

odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti, by Komisi měly být svěřeny 

prováděcí pravomoci. 

(27) Pokud jde o aktualizaci seznamu Unie 

doplněním tradiční potraviny ze třetí země 

v případě, že nebyly předloženy žádné 

odůvodněné námitky týkající se 

bezpečnosti, měla by být Komise v souladu 

s článkem 26 zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci. 

Or. en 

Odůvodnění 

Za účelem aktualizace seznamu Unie by Komise měla být zmocněna přijímat akty v přenesené 

pravomoci podle článku 290 SFEU. 
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Pozměňovací návrh  179 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Prováděcí pravomoci týkající se 

definice nových potravin, konzultačního 

postupu pro určení statusu nových 

potravin, jiných aktualizací seznamu 

Unie, vypracovávání a předkládání žádostí 

nebo oznámení za účelem zařazení 

potravin na seznam Unie, způsobů 

kontroly platnosti žádostí nebo oznámení, 

důvěrného zacházení a přechodných 

ustanovení by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/201122. 

vypouští se 

__________________  

22 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 

2011, kterým se stanoví pravidla a obecné 

zásady způsobu, jakým členské státy 

kontrolují Komisi při výkonu prováděcích 

pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 

13). 

 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  180 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Prováděcí pravomoci týkající se 

definice nových potravin, konzultačního 

postupu pro určení statusu nových 

(28) Prováděcí pravomoci týkající se 

definice nových potravin, vypracovávání a 

předkládání žádostí nebo oznámení za 
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potravin, jiných aktualizací seznamu 

Unie, vypracovávání a předkládání žádostí 

nebo oznámení za účelem zařazení 

potravin na seznam Unie, způsobů kontroly 

platnosti žádostí nebo oznámení, 

důvěrného zacházení a přechodných 

ustanovení by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.22 

účelem zařazení potravin na seznam Unie, 

způsobů kontroly platnosti žádostí nebo 

oznámení by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.22 

__________________ __________________ 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  181 

Nicola Caputo 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Prováděcí pravomoci týkající se 

definice nových potravin, konzultačního 

postupu pro určení statusu nových 

potravin, jiných aktualizací seznamu 

Unie, vypracovávání a předkládání žádostí 

nebo oznámení za účelem zařazení 

potravin na seznam Unie, způsobů kontroly 

platnosti žádostí nebo oznámení, 

důvěrného zacházení a přechodných 

ustanovení by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.22 

(28) Prováděcí pravomoci týkající se 

konzultačního postupu pro určení statusu 

nových potravin, vypracovávání a 

předkládání žádostí nebo oznámení za 

účelem zařazení potravin na seznam Unie, 

způsobů kontroly platnosti žádostí nebo 

oznámení a důvěrného zacházení by měly 

být vykonávány v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

182/2011.22 

__________________ __________________ 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 



 

AM\1037316CS.doc 67/73 PE539.826v01-00 

 CS 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  182 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Prováděcí pravomoci týkající se 

definice nových potravin, konzultačního 

postupu pro určení statusu nových 

potravin, jiných aktualizací seznamu 

Unie, vypracovávání a předkládání žádostí 

nebo oznámení za účelem zařazení 

potravin na seznam Unie, způsobů kontroly 

platnosti žádostí nebo oznámení, 

důvěrného zacházení a přechodných 

ustanovení by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.22 

(28) Prováděcí pravomoci týkající se 

vypracovávání a předkládání žádostí nebo 

oznámení za účelem zařazení potravin na 

seznam Unie, způsobů kontroly platnosti 

žádostí nebo oznámení a důvěrného 

zacházení by měly být vykonávány v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.22 

__________________ __________________ 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

Odůvodnění 

Rozhodování o oblasti působnosti má pro nařízení zásadní význam, a nemělo se proto 

přijímat formou prováděcích aktů. 

 

Pozměňovací návrh  183 

Bart Staes 



 

PE539.826v01-00 68/73 AM\1037316CS.doc 

CS 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28a) Komise by měla být v souladu s 

článkem 290 SFEU zmocněna přijímat 

akty v přenesené pravomoci, pokud jde o 

povolování nových potravin a tradičních 

potravin ze třetí země, aktualizaci 

seznamu Unie a konzultační postup pro 

určení statusu nových potravin. Je 

obzvláště důležité, aby Komise během 

přípravné činnosti vedla patřičné 

konzultace, včetně konzultací s odborníky. 

Při přípravě a vypracování aktu v 

přenesené pravomoci by Komise měla 

zajistit, aby byly příslušné dokumenty 

předány současně, včas a vhodným 

způsobem Evropskému parlamentu a 

Radě. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  184 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28b) Za účelem doplnění nebo změny 

určitých prvků tohoto nařízení by Komisi 

měla být svěřena pravomoc přijímat akty 

v souladu s článkem 290 Smlouvy o 

fungování Evropské unie, pokud jde o 

vymezení „nových potravin“, povolování 

nových potravin a tradičních potravin ze 

třetí země, vytvoření a aktualizaci 

seznamu Unie a přijímání přechodných 

opatření. Je obzvláště důležité, aby 
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Komise během přípravné činnosti vedla 

patřičné konzultace, včetně konzultací s 

odborníky. Při přípravě a vypracování 

aktu v přenesené pravomoci by Komise 

měla zajistit, aby byly příslušné 

dokumenty předány současně, včas a 

vhodným způsobem Evropskému 

parlamentu a Radě. 

Or. en 

Odůvodnění 

Rozhodování o oblasti působnosti má pro nařízení zásadní význam, a nemělo se proto 

přijímat formou prováděcích aktů. Za účelem aktualizace seznamu Unie by Komise měla být 

zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci podle článku 290 SFEU. 

 

Pozměňovací návrh  185 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

Lynn Boylan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 28 c (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (28c) Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 

2004 o úředních kontrolách za účelem 

ověření dodržování právních předpisů 

týkajících se krmiv a potravin a pravidel o 

zdraví zvířat a dobrých životních 

podmínkách zvířat[1] stanoví obecná 

pravidla pro provádění úředních kontrol 

sloužících k ověření toho, zda jsou 

dodržovány právní předpisy týkající se 

potravin. Členské státy mají tudíž 

povinnost provádět úřední kontroly v 

souladu s nařízením (ES) č. 882/2004 

s cílem prosadit dodržování tohoto 

nařízení. 

Or. en 
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([1] Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1. Opravené znění (Úř. věst. L 191, 28.5.2004, s. 1). 

Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (Úř. věst. L 363, 

20.12.2006, s. 1). 

Odůvodnění 

Konkrétní odkaz na nařízení o úředních kontrolách byl obsažen již v návrhu Komise z roku 

2008 a je vhodné jej zachovat. 

 

Pozměňovací návrh  186 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 

uvádění nových potravin na trh v Unii, aby 

se zajistilo účinné fungování vnitřního trhu 

a zároveň vysoká úroveň ochrany lidského 

zdraví a zájmů spotřebitelů. 

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 

uvádění nových potravin na trh v Unii, aby 

se zajistilo účinné fungování vnitřního trhu 

a zároveň vysoká úroveň ochrany lidského 

zdraví a zdraví zvířat a zájmů spotřebitelů. 

Dále uvedená ustanovení by se tak měla 

týkat potravin a krmiv bez ohledu na to, 

zda se jedná o hospodářská zvířata nebo o 

zvířata v zájmovém chovu. 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  187 

Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 

uvádění nových potravin na trh v Unii, aby 

se zajistilo účinné fungování vnitřního trhu 

a zároveň vysoká úroveň ochrany lidského 

zdraví a zájmů spotřebitelů. 

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 

uvádění nových potravin na trh v Unii, aby 

se zajistilo účinné fungování vnitřního trhu 

a zároveň vysoká úroveň ochrany lidského 

zdraví, životního prostředí a zájmů 

spotřebitelů. 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  188 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 

uvádění nových potravin na trh v Unii, aby 

se zajistilo účinné fungování vnitřního trhu 

a zároveň vysoká úroveň ochrany lidského 

zdraví a zájmů spotřebitelů. 

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro 

uvádění nových potravin na trh v Unii, aby 

se zajistilo účinné fungování vnitřního trhu 

a zároveň vysoká úroveň ochrany lidského 

zdraví a zájmů spotřebitelů a zákaz 

uvádění potravin, v nichž jsou využity 

nanomateriály, na trh. 

Or. fr 

Odůvodnění 

V současnosti neexistuje žádná spolehlivá metoda uznávaná vědeckou obcí, která by 

umožňovala vyhodnotit dopad nanotechnologií na zdraví a životní prostředí, ať už v 

krátkodobém, střednědobém či dlouhodobém horizontu. 

 

Pozměňovací návrh  189 

Renate Sommer 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Účelem tohoto nařízení je poskytnout 

vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a 

zájmů spotřebitelů a zároveň zajistit 

efektivní fungování vnitřního trhu. 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  190 

Bart Staes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1b. Účelem tohoto nařízení je poskytnout 

vysokou úroveň ochrany zájmů 

spotřebitelů, dobrých životních podmínek 

zvířat a životního prostředí a zároveň 

zajistit efektivní fungování vnitřního trhu. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh spojuje 28. pozměňovací návrh k návrhu zprávy s pozměňovacím 

návrhem Evropského parlamentu z druhého čtení z roku 2010. 

 

Pozměňovací návrh  191 

Eleonora Evi 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) geneticky modifikované potraviny 

spadající do oblasti působnosti nařízení 

(ES) č. 1829/2003; 

a) geneticky modifikované potraviny 

spadající do oblasti působnosti nařízení 

(ES) č. 1829/2003 a směrnice 2001/18/ES; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  192 

Pavel Poc 

 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) potraviny spadající do oblasti 

působnosti směrnice Rady XXX/XX/EU [o 

uvádění potravin získaných ze zvířecích 

klonů na trh]. 

vypouští se 

Or. en 

 


