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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Souvislosti 

 

Navrhované nařízení EU je druhým pokusem Komise o reformu režimu nových potravin 

v EU, jenž byl zaveden v roce 1997. Stávající regulační rámec je předmětem kritiky kvůli 

tomu, že získat povolení pro nové potraviny je příliš zatěžující, zdlouhavé a nákladné. To je 

problematické zejména pro podniky, které mají hlavní odbytiště v Evropě, ve srovnání s 

rychlejším schvalovacím řízením před uvedením na trh ve Spojených státech amerických a v 

Kanadě. V důsledku toho nechce mnoho potravinářských podniků z EU, zejména malých a 

středních podniků, vyvíjet a uvádět na trh nové potraviny nebo složky potravin, které by 

spadaly do kategorie nových potravin. 

 

Na mezinárodní úrovni byla EU v rámci Světové obchodní organizace opakovaně kritizována 

třetími zeměmi, které se domnívají, že povolování nových potravin představuje překážku 

obchodu a brání potravinám, které mají ve své zemi původu historii bezpečného používání 

jako potraviny, v přístupu na trh EU. 

 

Hlediska 

 

Vedle obecného cíle zajistit bezpečnost potravin si nové nařízení klade za cíl zefektivnit a 

zjednodušit postup povolování nových potravin tím, že stanoví unijní seznam povolených 

nových potravin. Návrhy na snížení administrativní zátěže jak pro členské státy, tak pro jejich 

podniky, na zkrácení délky povolovacího postupu a jeho zlevnění, jakož i návrhy na zvýšení 

konkurenceschopnosti evropského potravinářství, zejména malých a středních podniků, 

včetně podpory inovace, jsou tedy velmi vítány. 

 

Tento návrh také zavádí rychlejší a přiměřenější posuzování bezpečnosti tradičních potravin 

ze třetích zemí. Tato zvláštní ustanovení usnadňující přístup na trh pro potraviny, které dosud 

nebyly uvedeny na trh EU, avšak mají ve třetích zemích historii bezpečného používání jako 

potraviny, usilují o vytvoření vyváženějšího systému a pozitivního prostředí pro obchod, čímž 

reagují na obavy vznesené na úrovni Světové obchodní organizace ohledně svévolných a 

neodůvodněných omezení v přístupu na trh EU. 

 

Dalším uváděným cílem návrhu je vyjasnit definici nových potravin v rámci nařízení, a posílit 

tak právní jistotu. Byly však vzneseny obavy týkající se zejména toho, že by odstranění 

kategorií a rozšíření definic mohlo mít opačný důsledek a vytvořit mezery v právních 

předpisech, které by měly dopad na bezpečnost potravin. 

 

Navrhovatel se zaměřuje zejména na novou definici a přesné oznamovací povinnosti 

stanovené pro tradiční potraviny ze třetích zemí. Pojem „historie bezpečného používání jako 

potraviny“ je v návrhu definován spíše vágně a bude muset být doplněn jasnými pokyny a 

normami pro shromažďování údajů a důkazů, které budou žadatelé povinni předložit. To je 

nezbytným předpokladem pro to, aby byl nový centralizovaný systém efektivní, tedy aby 

členské státy nevznášely časté neodůvodněné námitky ohledně bezpečnosti. Tyto požadavky 

musí také být v souladu s mezinárodními závazky EU, aby neodůvodněně neomezovaly 

provozovatele ze třetích zemí. 
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Navrhovatel si je vědom toho, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin v současnosti 

pracuje na aktualizaci stávajících pokynů z roku 1997 o vědeckých aspektech a informacích 

nezbytných k podpoře žádostí o uvádění nových potravin a nových složek potravin na trh a že 

jsou připravovány zprávy o prvním posouzení podle nařízení (ES) č. 258/97. Nový 

centralizovaný systém bude v souhrnu představovat větší zátěž pro úřad EFSA, kterému je 

tudíž zapotřebí poskytnout za tímto účelem odpovídající zdroje. 

 

Vedle výše uvedených pokynů se navrhovatel domnívá, že je nezbytné poskytnout 

provozovatelům ze třetích zemí, kteří usilují o uvedení tradičních potravin na trh EU, 

dostatečnou a včasnou technickou pomoc. 

 

Navrhovatel dále považuje za důležité, aby bylo vhodným způsobem monitorováno provádění 

a dopady nových předpisů, zejména pokud jde o nový zjednodušený postup pro tradiční 

potraviny ze třetích zemí. Zpráva o výsledcích tohoto monitorování by měla být předložena 

Parlamentu pět let po vstupu nového nařízení v platnost. 

 

To jsou některé z úvah, na nichž jsou založeny návrhy, které předloží navrhovatel Výboru pro 

mezinárodní obchod. Pokud jde o konkrétní pozměňovací návrhy, ty se zaměřují na 

ustanovení týkající se tradičních potravin ze třetích zemí a nezbytného přenesení pravomocí v 

tomto ohledu. 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 

bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací 

návrhy: 

 

 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Při provádění politik Unie v oblasti 

potravin by měla být zajištěna vysoká 

úroveň ochrany lidského zdraví a zájmů 

spotřebitelů a také účinné fungování 

vnitřního trhu, přičemž by měla být 

zaručena také transparentnost. 

(2) Při provádění politik Unie v oblasti 

potravin by měla být zajištěna vysoká 

úroveň ochrany lidského zdraví, zájmů 

spotřebitelů a životního prostředí a také 

účinné fungování vnitřního trhu, přičemž 

by měla být zaručena také transparentnost 

a povzbuzována inovace a kreativita v 

zemědělsko-potravinářských malých a 

středních podnicích. Měla by se 

uplatňovat zásada předběžné opatrnosti 
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stanovená v nařízení (ES) č. 178/2002. 

 

Pozměňovací návrh  2 

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) Mělo by se rozlišovat mezi tradičními 

potravinami ze třetích zemí a novými 

potravinami. 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, jak je stanoveno ve 

vědeckých a technických pokynech, které 

budou vydány Evropským úřadem pro 

bezpečnost potravin („EFSA“). Uvedené 

potraviny by měly být konzumovány ve 

třetí zemi po dobu nejméně 25 let jako 

součást obvyklé výživy významné části 

obyvatelstva dané země. Historie 

bezpečného používání jako potraviny by 

neměla zahrnovat nepotravinářské 

používání ani používání, které nesouvisí 

s běžnou výživou. 

 

 

Pozměňovací návrh  3 

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 

(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 
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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. 

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 s 

přihlédnutím k zásadě předběžné 

opatrnosti zkušební metody, které zohlední 

specifické vlastnosti umělých 

nanomateriálů. 

__________________ __________________ 

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

 

 

Pozměňovací návrh  4 

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. Označení by mělo 

obsahovat dodatečné informace, zejména 

pokud jde o popis potraviny, její původ, 

složení a její podmínky použití, aby se 

zajistilo, že spotřebitelé budou dostatečně 

informováni o povaze nové potraviny, 

včetně potravin pocházejících ze třetích 

zemí. Při zařazení nové potraviny na 

unijní seznam nových potravin nebo na 

seznam tradičních potravin ze třetích zemí 

by proto mělo být možné uložit zvláštní 

podmínky použití nebo požadavky na 

označování, které by se mimo jiné mohly 

týkat jakékoli zvláštní vlastnosti nebo 

charakteristického znaku potraviny, jako 

je složení, výživová hodnota nebo výživové 

účinky a zamýšlené použití potraviny, 

nebo etických úvah či dopadů na zdraví 

určitých skupin obyvatelstva. V tomto 
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nařízení je vhodné stanovit zvláštní 

požadavky na označování složek potravin 

obsažených ve formě umělých 

nanomateriálů, jež spadají do oblasti 

působnosti tohoto nařízení. 

 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Členské státy by měly stanovit 

pravidla pro ukládání sankcí použitelná v 

případě porušení ustanovení tohoto 

nařízení a měly by přijmout veškerá 

opatření nezbytná k zajištění jejich 

provádění. Tyto sankce by měly být 

účinné, přiměřené a odrazující. 

(26) Členské státy by měly stanovit 

pravidla pro ukládání sankcí použitelná v 

případě porušení ustanovení tohoto 

nařízení a měly by přijmout veškerá 

opatření nezbytná k zajištění jejich 

provádění. Tyto sankce by měly být 

účinné, přiměřené a odrazující a měly by 

pomoci zajistit rovné podmínky. 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) „tradiční potravinou ze třetí země“ se 

rozumí nová potravina, jiná než 

nové potraviny uvedené v písm. a) bodech 

i) až iii), která pochází z prvovýroby a má 

ve třetí zemi historii bezpečného používání 

jako potravina;  

b) b) „tradiční potravinou ze třetí země“ se 

rozumí nová potravina, jiná než 

nové potraviny uvedené v písm. a) bodech 

i) až iii), která pochází z prvovýroby a 

zpracovaných následných produktů podle 

definice v nařízení (ES) č. 178/2002 a má 

ve třetí zemi historii bezpečného používání 

jako potravina;  
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „historií bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi“ se rozumí 

skutečnost, že bezpečnost dané potraviny 

byla potvrzena údaji o jejím složení 

a zkušenostmi s jejím soustavným 

používáním v obvyklé výživě velké části 

obyvatelstva třetí země po dobu alespoň 25 

let před oznámením podle článku 13; 

c) „historií bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi“ se rozumí 

skutečnost, že bezpečnost dané potraviny 

byla potvrzena údaji o jejím složení 

a zkušenostmi s jejím soustavným 

používáním v obvyklé výživě významné 

části obyvatelstva třetí země po dobu 

alespoň 25 let před oznámením podle 

článku 13; 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Komise je zmocněna k přijímání aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

27a za účelem definice pojmu „významná 

část obyvatelstva třetí země“. 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) „žadatelem“ se rozumí členský stát, třetí 

země nebo zúčastněná strana, které mohou 

zastupovat několik zúčastněných stran a 

které předložily Komisi žádost v souladu s 

článkem 9 nebo 15 nebo oznámení v 

souladu s článkem 13; 

d) „žadatelem“ se rozumí členský stát, třetí 

země nebo zúčastněná strana, které mohou 

zastupovat několik zúčastněných stran, 

nebo MSP, který předložil Komisi žádost v 

souladu s článkem 9 nebo 15 nebo 

oznámení v souladu s článkem 13; 
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Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – nadpis 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Prováděcí pravomoci týkající se definice 

nových potravin v čl. 2 odst. 2 písm. a) 

Přenesení pravomoci 

 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S cílem zajistit jednotné provádění tohoto 

nařízení může Komise prostřednictvím 

prováděcích aktů rozhodnout, zda se na 

konkrétní potravinu vztahuje definice 

nových potravin, jak je stanovena v čl. 2 

odst. 2 písm. a). 

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 

přenesené pravomoci v souladu s článkem 

27a za účelem rozhodnutí o tom, zda 

určitá potravina spadá do definice 

„nových potravin“ stanovených v čl. 2 

odst. 2 písm. a), i povolování tradičních 

potravin ze třetí země a aktualizace 

seznamu Unie uvedeného v článku 17. 

Odůvodnění 

Navrhovatel považuje za vhodné použít režim aktů v přenesené pravomoci k doplnění nebo 

pozměnění nařízení v tomto směru. Pokud by byl tento pozměňovací návrh přijat, musel by být 

doplněn bod odůvodnění podrobně popisující přenesení pravomocí.  

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tyto prováděcí akty se přijmou 

přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 

3. 

vypouští se 

 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise zřídí a aktualizuje seznam Unie 

pro nové potraviny, které byly povoleny k 

uvádění na trh v Unii v souladu s články 6, 

7 a 8 (dále jen „seznam Unie“). 

1. Komise zřídí, aktualizuje a zveřejní 

seznam Unie pro nové potraviny, které 

byly povoleny k uvádění na trh v Unii v 

souladu s články 6, 7 a 8 (dále jen „seznam 

Unie“), jak je stanoveno v příloze k 

tomuto nařízení. Seznam Unie zahrnuje 

tradiční potraviny ze třetích zemí. 

 

 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – písm. c a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca)  je možné ověřit vysledovatelnost látek 

použitých k výrobě této potraviny. 

 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 3 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) dodatečné zvláštní požadavky na 

označování sloužící k tomu, aby byl 

konečný spotřebitel informován o 

c) dodatečné zvláštní požadavky na 

označování sloužící k tomu, aby byla 

zajištěna její vysledovatelnost a aby byl 
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veškerých specifických vlastnostech nebo 

znacích dané potraviny, jako je její složení, 

výživová hodnota nebo výživové účinky a 

zamýšlené použití potraviny, kvůli nimž 

nová potravina již není rovnocenná 

stávající potravině, nebo o zdravotních 

důsledcích pro konkrétní skupiny 

obyvatelstva; 

konečný spotřebitel informován o 

veškerých specifických vlastnostech nebo 

znacích dané potraviny, jako je její složení, 

původ, výživová hodnota nebo výživové 

účinky a zamýšlené použití potraviny, 

kvůli nimž nová potravina již není 

rovnocenná stávající potravině, nebo o 

zdravotních důsledcích pro konkrétní 

skupiny obyvatelstva; 

Odůvodnění 

Označování nových potravin musí konečnému spotřebiteli umožnit určit původ produktu. 

 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 – písm. c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

látek použitých k výrobě této potraviny; 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) dokumentované údaje prokazující 

historii jejího bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi; 

d) dokumentované údaje prokazující 

historii jejího bezpečného používání jako 

potraviny ve třetí zemi, jak stanoví 

evropské pokyny, kterou kontroluje  

evropský úřad pro bezpečnost potravin 

(EFSA); 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 – písm. e 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) případně podmínky použití a zvláštní 

požadavky na označování, které neuvádějí 

spotřebitele v omyl. 

e) podmínky použití a zvláštní požadavky 

na označování, které neuvádějí spotřebitele 

v omyl. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do tří měsíců ode dne zveřejnění 

stanoviska EFSA předloží Komise výboru 

uvedenému v čl. 27 odst. 1 návrh 
prováděcího aktu, kterým se povoluje 

uvedení tradiční potraviny ze třetí země na 

trh v Unii a kterým se aktualizuje seznam 

Unie, s přihlédnutím k: 

1. Do tří měsíců ode dne zveřejnění 

stanoviska EFSA přijme Komise akt v 

přenesené pravomoci, kterým se povoluje 

uvedení tradiční potraviny ze třetí země na 

trh v Unii a kterým se aktualizuje seznam 

Unie, s přihlédnutím k: 

Odůvodnění 

Navrhovatel považuje za vhodné použít režim aktů v přenesené pravomoci k doplnění nařízení 

v tomto směru. Pokud by byl tento pozměňovací návrh přijat, musel by být doplněn bod 

odůvodnění podrobně popisující přenesení pravomocí. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tento prováděcí akt se přijme 

přezkumným postupem podle čl. 27 odst. 

3. 

vypouští se 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 19 − písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) obsahu, vypracovávání a předkládání 

oznámení stanoveného v článku 13 a 

žádosti stanovené v čl. 14 odst. 5;  

a) obsahu, vypracovávání a předkládání 

oznámení stanoveného v článku 13 a 

žádosti stanovené v čl. 14 odst. 5 na 

základě pokynů úřadu EFSA;  

Odůvodnění 

Vedle aktualizace stávajících vědeckých pokynů by měl úřad EFSA vytvořit technické pokyny 

a nástroje na pomoc provozovatelům potravinářských podniků ve třetích zemích při 

předkládání žádostí nebo oznámení. 

 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Provozovatelé potravinářských podniků 

neprodleně uvědomí Komisi: 

2. Provozovatelé potravinářských podniků 

a vnitrostátní orgány pro veřejné zdraví 

neprodleně uvědomí Komisi: 

 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 
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Čl. 26 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 

za porušení ustanovení tohoto nařízení a 

přijmou veškerá opatření nezbytná pro 

zajištění jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. Členské státy oznámí Komisi 

uvedená ustanovení do … 26a neprodleně jí 

oznámí i veškeré následné změny, které se 

jich týkají. 

Členské státy stanoví pravidla pro sankce 

za porušení ustanovení tohoto nařízení a 

přijmou veškerá opatření nezbytná pro 

zajištění jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené 

a odrazující a musí zajistit rovné 

podmínky. Členské státy oznámí Komisi 

uvedená ustanovení do …26 a neprodleně jí 

oznámí i veškeré následné změny, které se 

jich týkají. 

__________________ __________________ 

26 Úřad pro publikace: prosím vložte 

datum: 24 měsíců ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost. 

26 Úřad pro publikace: prosím vložte 

datum: 24 měsíců ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost. 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Článek 27a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Výkon přenesené pravomoci 

 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v článku 3 a článku 

17 je Komisi svěřena na dobu pěti let 

počínaje dnem ….* Komise vypracuje 

zprávu o přenesené pravomoci nejpozději 

devět měsíců před koncem tohoto 

pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v článcích 3 
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a 17 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 

zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 

v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 

účinku prvním dnem po zveřejnění v 

Úředním věstníku Evropské unie nebo k 

pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 

 4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle článku 3 a článku 17 vstoupí 

v platnost, pouze pokud proti němu 

Evropský parlament nebo Rada nevysloví 

námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, 

kdy jim byl tento akt oznámen, nebo 

pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o 

tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato 

lhůta prodlouží o dva měsíce. 

 _____________ 

 * Úř. věst.: Vložte prosím den vstupu 

tohoto nařízení v platnost. 

Odůvodnění 

Navrhovatel považuje za vhodné dobu přenesení pravomoci na Komisi časově omezit. Takové 

omezení přináší větší parlamentní kontrolu, neboť zavazuje Komisi vypracovat nejpozději 

devět měsíců před koncem daného období zprávu o výkonu přenesené pravomoci. Na druhé 

straně automatické prodloužení přenesení pravomocí na stejně dlouhé období chrání 

zákonodárce před nadměrnou administrativní zátěží a usnadňuje provádění tohoto nařízení. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Článek 29 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Podávání zpráv 

 Pět let od nabytí účinku tohoto nařízení 

podá Evropská komise Evropskému 
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parlamentu a Radě zprávu o jeho 

provádění a zaměří se zejména na dopad 

nového zjednodušeného postupu na nové 

potraviny a tradiční potraviny ze třetích 

zemí. Tato zpráva bude zveřejněna. 
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