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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cílem návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění 
nařízení (ES) č. XXX/XXXX [společný postup], je zajistit bezpečnost potravin, chránit lidské 
zdraví a zajistit fungování vnitřního trhu s potravinami. Schvalování a používání nových 
potravin a nových složek je v Evropské unii harmonizováno od roku 1997, kdy bylo přijato 
nařízení (ES) č. 258/97. V tomto nařízení jsou stanoveny obecné pokyny pro schvalování 
nových potravin a nových složek. Tento návrh nařízení má zmodernizovat stávající pravidla 
pro postupy schvalování, označování a používání nových potravin a pro dohled nad nimi 
a jasně stanovit definici nových potravin.

Navrhovatelka návrh podporuje, doporučuje však některá zlepšení:

 Navrhovatelka se domnívá, že při posuzování schvalování nových potravin by měly 
být zohledněny i etické otázky, a navrhuje také, aby v etických otázkách týkajících se 
vědy a nových technologií byla případně konzultována skupina pro etiku a nové 
technologie.

 Navrhovatelka chce dále zajistit, aby prováděcí opatření byly přijata dříve, než toto 
nařízení vstoupí v platnost. Snížila by se tak nejistota podniků a nejasnosti v tom, 
kterými pravidly se řídit. Pokud by prováděcí opatření nebyla přijata, přetrvávaly by 
rovněž obtíže s výkladem a případné rozdíly týkající se administrativy v jednotlivých 
členských státech, které by měly negativní dopad na fungování vnitřního trhu. 
Navrhovatelka dále navrhuje, aby se nařízení začalo používat dvanáct měsíců po datu 
zveřejnění, nikoli šest. Bude tak možné přijmout prováděcí opatření před použitím 
tohoto nařízení.

 Navrhovatelka chce v návrhu jasně stanovit hranici pro léčivé přípravky. Jasné 
vymezení toho, zda jde o novou potravinu, či o léčebnou potravinu, ulehčí výklad 
těchto pravidel v potravinářském průmyslu a částečně odstraní nejistotu ohledně toho, 
jaká pravidla mají být v dané oblasti použita.

 U tradičních potravin ze třetích zemí je upřesněn požadavek používání z alespoň jedné 
generace na dvacet let z toho důvodu, že formulace jedna generace představuje právně 
příliš vágní pojem. 

 Užívání potravin ve Společenství je posuzováno nezávisle na vstupu jednotlivých 
členských států do EU, což by mělo pomoci vyjasnit situaci zejména pro nové členské 
státy.

 Cíle nařízení se rozšiřují o podporu inovací v potravinářském odvětví a snadné 
fungování vnitřního trhu, což jsou opatření, která jsou ku prospěchu podnikatelů 
v tomto sektoru.

 Na několika místech je posílena ochrana spotřebitelů – například tím, že je výslovně 
zakázáno umístit na trh potraviny, které nejsou uvedeny na seznamu Společenství.
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 Zpráva posiluje transparentnost informací poskytovaných veřejnosti tím, že stanovuje 
povinnou dostupnost těchto informací na internetu.

 Je zvýšena právní jistota pro podnikatele, kteří investují nemalé částky do přípravy pro 
uvedení nové či tradiční potraviny na trh, a sice tím, že mají v případě námitek 
v průběhu schvalovacího procesu být vyrozuměni bez zbytečného odkladu a 
prokazatelným způsobem.

 Je rozšířena a konkretizována povinnost Komise poskytovat technickou podporu 
žadatelům, zejména malým a středním podnikům, a to včetně možnosti podat 
jednotnou žádost elektronickou cestou.

 Je blíže specifikován požadavek na monitorování nové potraviny na trhu po jejím 
schválení tím, že se po Komisi vyžaduje stanovení přiměřené přesně časově 
ohraničené doby pro monitorování, což odstraňuje případnou časově neomezenou 
právní nejistotu, která by měla vliv na pozici podnikatelů v konkurenčním prostředí.

 Zpráva specifikuje, jak bude ochrana údajů koexistovat s režimem důvěrnosti 
(neveřejnosti) těchto údajů podle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví jednotné schvalovací řízení pro potravinářské přídatné látky, 
potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci. Tento souběh doby ochrany údajů 
a doby ochrany důvěrnosti by se měl řídit zásadou přiměřenosti, která posílí mimo jiné 
i sdílení vědeckých poznatků a transparentnost informací pro spotřebitele (např. pro 
alergiky apod.).

 Je konkretizován požadavek pro členské státy oznámit sankce podle jejich 
vnitrostátních právních předpisů do 12 měsíců od zveřejnění nařízení v Úředním 
věstníku EU, spolu s požadavkem na Komisi, která kvůli zachování kontinuity bude 
nucena předložit přezkumnou zprávu již do konce roku 2013; cílem je, aby Evropský 
parlament vzešlý z voleb v červnu roku 2009 mohl posoudit efektivitu nařízení. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Pravidla Společenství týkající se 
nových potravin byla stanovena nařízením 
(ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 27. ledna 1997 o nových 
potravinách a nových složkách potravin a 
nařízením 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. V zájmu jasnosti je vhodné zrušit 
nařízení (ES) č. 258/97 a nahradit ho tímto 
nařízením. Toto nařízení by mělo zahrnout 
i opatření, která v současnosti spadají do 
oblasti působnosti nařízení (ES) č. 
1852/2001.

(3) Pravidla Společenství týkající se 
nových potravin byla stanovena nařízením 
(ES) č. 258/97 Evropského parlamentu a 
Rady ze dne 27. ledna 1997 o nových 
potravinách a nových složkách potravin a 
nařízením 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. V zájmu jasnosti je vhodné zrušit 
nařízení (ES) č. 258/97 a nařízení (ES) č. 
1852/2001. Nařízení (ES) č. 258/97 je 
vhodné nahradit tímto nařízením. 
Doporučení Komise 97/618/ES ze dne 
29. července 1997 ohledně vědeckých 
hledisek a informací, které musí 
obsahovat žádosti o povolení uvádět nové 
potraviny a nové složky potravin na trh, a 
ohledně vypracovávání zpráv o prvním 
hodnocení podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/971 je 
třeba nahradit revidovanými pokyny, které 
se budou vztahovat zejména na nové 
potraviny; doporučení 97/618/ES by však 
mělo i nadále zůstat žadatelům k dispozici 
do té doby, než bude nahrazeno 
revidovanými pokyny.
__________

1 Úř. věst. L 253, 16. 9. 1997, s. 1. 

Odůvodnění

Ustanovení nařízení (ES) č. 1852/2001 ohledně ověřovacího postupu budou v navrhovaném 
znění nařízení pokryta ustanoveními o společném povolovacím řízení, takže nařízení Komise 
(ES) č. 1852/2001 již nebude zapotřebí. Navrhované nové nařízení stanoví zveřejnění nových 
pokynů na podporu žadatelů. Současné pokyny by měly zůstat v platnosti do té doby, než 
budou nahrazeny revidovanými pokyny.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Za účelem zajištění kontinuity s 
nařízením (ES) č. 258/97 by se měla jako 
kritérium pro rozlišování nových potravin 
zachovat skutečnost, že se tyto potraviny v 
rámci Společenství ve významné míře 
nepoužívaly k lidské spotřebě před 15. 
květnem 1997, tedy datem použití nařízení 
(ES) č. 258/97.

(4) Za účelem zajištění kontinuity s 
nařízením (ES) č. 258/97 by se měla jako 
kritérium pro rozlišování nových potravin 
zachovat skutečnost, že se tyto potraviny v 
rámci Společenství ve významné míře 
nepoužívaly k lidské spotřebě před 15. 
květnem 1997, tedy datem použití nařízení 
(ES) č. 258/97. Použití v rámci 
Společenství se posuzuje podle použití 
v členských státech nezávisle na datu 
přistoupení těchto států k Evropské unii. 

Odůvodnění

Tato úprava vyjasní rozsah vlivu tohoto nařízení na vnitřní trh, a tím zvýší právní jistotu 
zainteresovaných subjektů zejména z členských států ve střední a východní Evropě.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Potraviny vyráběné z klonovaných 
zvířat a jejich potomstva by však měly být 
z oblasti působnosti tohoto nařízení 
vyloučeny. Mělo by se na ně vztahovat 
zvláštní nařízení založené na postupu 
spolurozhodování a neměly by spadat do 
na společného postupu. Před vstupem 
tohoto nařízení v platnost by Komise měla 
předložit návrh příslušného právního 
předpisu. Do doby, než vstoupí v platnost 
nařízení o klonovaných zvířatech, by na 
uvádění potravin vyráběných z 
klonovaných zvířat a jejich potomstva na 
trh mělo platit moratorium.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Ustanovení směrnice 2001/83/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků1 by se měla použít pro produkty, 
které s přihlédnutím ke všem jejich 
charakteristikám splňují definici 
„léčivého přípravku“ a definici produktu, 
na který se vztahují jiné právní předpisy 
Společenství. V souladu s právními 
předpisy Společenství mohou v této 
souvislosti členské státy, pokud podle 
směrnice 2001/83/ES stanoví, že látka je 
léčivým přípravkem, omezit umísťování 
takového produktu na trh.
__________

1 Úř. věst. L 311, 28. 11. 2001, s. 67. 

Odůvodnění

Z definice potravin podle nařízení 178/2002 vyplývá, že produkt, který je označen za léčivý 
přípravek, nelze považovat za potravinu. Vzhledem k tomu, že označení produktu za léčivo 
v souladu se směrnicí 2001/83 není v jednotlivých členských státech plně harmonizováno, 
existují v označování produktu za léčivo některé rozdíly. To má důsledky pro harmonizaci 
i v oblasti potravin. Vyvstává řada otázek v souvislosti s nakládáním s novými potravinami. 
Tento bod odůvodnění poskytuje odvětví i spotřebitelům větší jistotu ohledně fungování trhu 
ve vztahu k hraničním produktům.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Zda se potraviny před 15. květnem 
1997 ve významné míře používaly k lidské 
spotřebě, se určí na základě informací, 
které jsou k dispozici v členských státech. 

(13) Zda se potraviny před 15. květnem 
1997 ve významné míře používaly k lidské 
spotřebě, se určí na základě informací, 
které jsou k dispozici v členských státech. 
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Nemá-li Komise k dispozici informace o 
lidské spotřebě před 15. květnem 1997, 
měl by být stanoven jednoduchý a 
transparentní postup pro shromažďování 
těchto informací za účasti členských států a 
všech zúčastněných stran.

Nemá-li Komise k dispozici informace 
o lidské spotřebě před 15. květnem 1997, 
měl by být stanoven postup pro 
shromažďování těchto informací za účasti 
členských států a všech zúčastněných stran. 
Tento postup by měl být jednoduchý a 
transparentní, měl by bránit jakémukoli 
neodůvodněnému narušování trhu a měl 
by být přijat nejpozději šest měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Odůvodnění

Postup shromažďování informací může zahrnovat kladení otázek o produktech, u kterých je 
nakonec konstatováno, že se nejedná o nové potraviny. V průběhu transparentního 
shromažďování údajů by dobré postavení těchto produktů na trhu nemělo být negativně 
ovlivněno nesprávnými závěry o statusu nové potraviny. Postup Komise by tudíž měl být 
k takovým problémům citlivý a měl by bránit jakémukoli neodůvodněnému narušování trhu.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nezbytné uplatnit harmonizovaný 
centralizovaný postup hodnocení 
bezpečnosti a povolování, který je účinný, 
časově omezený a transparentní. Vzhledem 
k další harmonizaci různých povolovacích 
řízení v oblasti potravin by se mělo 
hodnocení bezpečnosti nových potravin a 
jejich zařazení na seznam Společenství
provádět postupem podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ze 
dne […], kterým se stanoví společné 
povolovací řízení pro potravinářské 
přídatné látky, potravinářské enzymy 
a látky určené k aromatizaci potravin.

(15) Je nezbytné uplatnit harmonizovaný 
centralizovaný postup hodnocení 
bezpečnosti a povolování, který je účinný, 
časově omezený a transparentní. Vzhledem 
k další harmonizaci různých povolovacích 
řízení v oblasti potravin by se mělo 
hodnocení bezpečnosti nových potravin a 
jejich zařazení na seznam Společenství 
provádět postupem podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. ze 
dne […], kterým se stanoví společné 
povolovací řízení pro potravinářské 
přídatné látky, potravinářské enzymy 
a látky určené k aromatizaci potravin. 
Schválení nových potravin by mělo brát 
v potaz i další faktory, které jsou pro 
danou věc relevantní, včetně etických 
otázek. 
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Odůvodnění

Je podstatné, aby v procesu schvalování nových potravin (jelikož zahrnuje i nové potraviny 
získané nanotechnologiemi či klonováním) byly vzaty v potaz všechny relevantní faktory 
podstatné pro konečné rozhodnutí, včetně etických otázek.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Za zvláštních okolností by za účelem 
podpory výzkumu a vývoje, a tím i inovací 
v rámci zemědělsko-potravinářského 
průmyslu neměly být nové vědecky 
podložené údaje a údaje, na které se 
vztahuje vlastnické právo, poskytnuté na 
podporu žádosti o zařazení nové potraviny 
na seznam nových potravin Společenství 
po určité omezené období použity ve 
prospěch jiného žadatele bez souhlasu 
prvního žadatele. Ochrana vědeckých 
údajů poskytovaných jedním žadatelem by 
ostatním žadatelům neměla bránit ve snaze 
o zařazení produktu na seznam nových 
potravin Společenství na základě jejich 
vlastních vědeckých údajů.

(20) Za zvláštních okolností je za účelem 
podpory výzkumu a vývoje, a tím i inovací 
v rámci zemědělsko-potravinářského 
průmyslu vhodné chránit investice 
novátorů do shromažďování informací a 
údajů poskytovaných na podporu použití 
tohoto nařízení. Nové vědecky podložené 
údaje a údaje, na které se vztahuje 
vlastnické právo, poskytnuté na podporu 
žádosti o zařazení nové potraviny na 
seznam nových potravin Společenství by 
po určité omezené období neměly být
použity ve prospěch jiného žadatele bez 
souhlasu prvního žadatele. Ochrana 
vědeckých údajů poskytovaných jedním 
žadatelem by ostatním žadatelům neměla 
bránit ve snaze o zařazení produktu na 
seznam nových potravin Společenství na 
základě jejich vlastních vědeckých údajů.

Odůvodnění

Znění bodu odůvodnění 20 by mělo být uvedeno do souladu se zněním bodu odůvodnění 31 
k nařízení 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a 
vlivu na zdraví.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Nové potraviny podléhající obecným 
požadavkům na označování stanoveným 
směrnicí 2000/13/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se označování potravin, 
jejich obchodní úpravy a související 
reklamy. V určitých případech může být 
nezbytné poskytnout dodatečné informace 
pro označení výrobku, zejména pokud jde 
o popis potravin, jejich původ či podmínky 
používání. Zařazení nové potraviny na 
seznam nových potravin Společenství 
může proto ukládat zvláštní podmínky 
používání nebo požadavky týkající se 
označování. 

(21) Nové potraviny podléhající obecným 
požadavkům na označování stanoveným 
směrnicí 2000/13/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 20. března 2000 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se označování potravin, 
jejich obchodní úpravy a související 
reklamy. V určitých případech může být 
nezbytné poskytnout dodatečné informace 
pro označení výrobku, zejména pokud jde 
o popis potravin, jejich původ či podmínky 
používání, které mohou zahrnovat 
informace vztahující se k etickým 
otázkám. Zařazení nové potraviny na 
seznam nových potravin Společenství 
může proto ukládat zvláštní podmínky 
používání nebo požadavky týkající se 
označování. 

Odůvodnění

Je podstatné, aby se i při označování nových potravin (jelikož zahrnují i nové potraviny 
získané nanotechnologiemi či klonováním) v odůvodněných případech vzaly etické otázky 
v potaz, jelikož spotřebitelé potřebují transparentní údaje, aby mohli učinit informovaný výběr 
a koupi.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Nařízením (ES) č. 1924/2006 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. 
prosince 2006 o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin se 
harmonizují předpisy v členských státech 
vztahující se na výživová a zdravotní 
tvrzení. Tvrzení týkající se nových 

(22) Nařízením (ES) č. 1924/2006 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 20. 
prosince 2006 o výživových a zdravotních 
tvrzeních při označování potravin se 
harmonizují předpisy v členských státech 
vztahující se na výživová a zdravotní 
tvrzení. Tvrzení týkající se nových 
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potravin by proto měla být v souladu s 
uvedeným nařízením.

potravin by proto měla být v souladu s 
uvedeným nařízením. Chce-li žadatel 
získat povolení zdravotního tvrzení pro 
novou potravinu v souladu s články 17 
nebo 18 tohoto nařízení a jestliže je žádost 
o povolení nové potraviny a žádost o 
povolení zdravotního tvrzení podána ve 
stejnou dobu a obě obsahují požadavek na 
ochranu údajů, které jsou předmětem 
vlastnických práv, měly by na žádost 
žadatele lhůty pro ochranu údajů začínat 
a běžet současně.

Odůvodnění

Příslušné žádosti o povolení nové potraviny a zdravotního tvrzení, které se týkají stejného 
produktu a obě vycházejí z údajů, které jsou předmětem vlastnických práv, by mohly být 
vyřizovány podle různých časových rozpisů. V důsledku toho by lhůta pro ochranu údajů 
v rámci jednoho povolení mohla z velké části uběhnout dříve, než začne běžet lhůta pro 
ochranu údajů souvisejícího povolení. Je třeba vypracovat ustanovení, která sladí lhůty pro 
ochrany údajů souvisejících povolení v případě, že o to žadatel požádá.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Případně je možné konzultovat 
Evropskou skupinu pro etiku ve vědě a 
nových technologiích zřízenou 
rozhodnutím Komise ze dne 16. prosince 
1997 ve věci poradenství ohledně etických 
otázek souvisejících s uváděním nových 
potravin na trh.

(24) V odůvodněných otázkách je potřeba
konzultovat Evropskou skupinu pro etiku 
ve vědě a nových technologiích zřízenou 
rozhodnutím Komise ze dne 16. prosince 
1997 ve věci poradenství ohledně etických 
otázek souvisejících s uváděním nových 
potravin na trh.

Odůvodnění

V odůvodněných obecných otázkách (např. při využití nanotechnologií či klonovacích technik) 
se jeví jako vhodné, aby etické otázky byly povinně konzultovány s Evropskou skupinou pro 
etiku ve vědě a nových technologiích.

Pozměňovací návrh 11
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Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Nové potraviny uváděné na trh 
Společenství podle nařízení (ES) č. 258/97 
by měly být uváděny na trh i nadále. Nové 
potraviny povolené v souladu s nařízením 
(ES) č. 258/97 by měly být zařazeny na 
seznam nových potravin Společenství 
ustavený tímto nařízením. Kromě toho 
žádosti předložené podle nařízení (ES) č. 
258/97, v jejichž případě nebylo učiněno 
konečné rozhodnutí před datem použití 
tohoto nařízení, by měly být považovány 
za žádosti, na něž se vztahuje toto nařízení.

(25) Nové potraviny uváděné na trh 
Společenství podle nařízení (ES) č. 258/97 
by měly být uváděny na trh i nadále. Nové 
potraviny povolené v souladu s nařízením 
(ES) č. 258/97 by měly být zařazeny na 
seznam nových potravin Společenství 
ustavený tímto nařízením. Kromě toho,
pokud zpráva o prvním hodnocení 
stanovená v čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 
258/97 nebyla dosud předložena Komisi a 
také vždy, když se v souladu s čl. 6 odst. 3 
nebo 4 tohoto nařízení vyžaduje další 
hodnotící zpráva přede dnem použitelnosti 
tohoto nařízení, žádosti předložené podle 
nařízení (ES) č. 258/97 by měly být 
považovány za žádosti, na něž se vztahuje 
toto nařízení. Požaduje-li se od nich 
stanovisko, měly by úřad a členské státy 
zohlednit výsledek prvního hodnocení. 
Jiné žádosti podané podle článku 4 
nařízení (ES) č. 258/97 přede dnem 
použitelnosti tohoto nařízení by se měly 
vyřizovat na základě ustanovení nařízení 
(ES) č. 258/97.

Odůvodnění

Znění navrhované Komisí může znevýhodňovat žádosti, ke kterým již bylo Komisi předloženo 
první hodnocení, protože v případě, že nejsou vzneseny námitky, lze žádost schválit, aniž by 
byla postoupena úřadu EFSA k posouzení. Všechny žádosti, ke kterým již byla Komisi 
předložena zpráva o prvním posouzení, by měly být i nadále vyřizovány v souladu s postupem 
určeným v nařízení 258/97/ES.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla pro uvádění nových potravin na 

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla pro uvádění nových potravin na 
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trh v rámci Společenství, aby se zajistila 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a 
ochrany spotřebitelů a současně účinné 
fungování vnitřního trhu.

trh v rámci Společenství, aby se zajistila 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a 
ochrany spotřebitelů a současně účinné 
fungování vnitřního trhu a podporu 
inovací v příslušných odvětvích.

Odůvodnění

Tento cíl by měl být v předmětu výslovně uveden, jakožto významný cíl Společenství a jeden 
z účelů vyjádřených v bodech odůvodnění.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – bod i – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To, že se potraviny používají výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka, by 
nemělo postačovat k prokázání, že se před 
15. květnem 1997 v rámci Společenství 
používaly ve významné míře k lidské 
spotřebě. Pokud se ale potraviny před 
uvedeným datem používaly výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka, lze je po 
uvedeném datu uvést na trh ke stejnému 
použití, aniž by se považovaly za nové 
potraviny. Další kritéria pro posouzení, zda 
se potraviny před 15. květnem 1997 ve 
významné míře v rámci Společenství 
používaly k lidské spotřebě, určená ke 
změně jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení mj. jejím doplněním mohou být
přijata regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 14 odst. 3.

To, že se potraviny používají výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka, by 
nemělo postačovat k prokázání, že se před 
15. květnem 1997 v rámci Společenství 
používaly ve významné míře k lidské 
spotřebě. Pokud se ale potraviny před 
uvedeným datem používaly výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka, lze je po 
uvedeném datu uvést na trh ke stejnému 
použití, aniž by se považovaly za nové 
potraviny. Kritéria pro posouzení, zda se 
potraviny před 15. květnem 1997 ve 
významné míře v rámci Společenství 
používaly k lidské spotřebě, určená ke 
změně jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení mj. jejím doplněním budou přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 14 odst. 3 před datem 
použití tohoto nařízení.

Odůvodnění

Pro zvýšení právní jistoty pro podnikatele působící v tomto sektoru a harmonizace na 
vnitřním trhu (jelikož dosud se uplatňování tohoto režimu mezi členskými státy velmi lišilo) 
bude mít Evropská komise povinnost vydat přesné podmínky, na jejichž základě se bude 
posuzovat, zda potravina byla používána ve významné míře v rámci Společenství k lidské 
spotřebě.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 - písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „tradičními potravinami ze třetí země“ 
se rozumí nové potraviny, které se 
v minulosti používaly ve třetí zemi, což 
znamená, že dotyčné potraviny byly a 
nadále jsou součástí běžné výživy po 
alespoň jednu generaci ve velké části 
obyvatelstva země;

(b) „tradičními potravinami ze třetí země“ 
se rozumí nové potraviny, které se 
v minulosti používaly ve třetí zemi, což 
znamená, že dotyčné potraviny byly 
součástí běžné výživy po dobu alespoň 
dvaceti let ve velké části obyvatelstva 
země;

Odůvodnění

Jedna generace je po právní stránce nejasný pojem. Jeho nahrazením na 20 let se výrazným 
způsobem zvýší právní jistota všech zainteresovaných subjektů a zároveň tato doba poskytuje 
dostatečný prostor pro získání zkušeností s užíváním, včetně vědeckých podkladů, pro 
rozhodnutí o tom, zda tradiční potravina z třetí země bude moci být uvedena na vnitřní trh 
Společenství.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může shromažďovat informace 
od členských států a/nebo od 
provozovatelů potravinářských podniků za 
účelem zjištění, do jaké míry se potraviny 
před 15. květnem 1997 v rámci 
Společenství používaly k lidské spotřebě.

1. Komise shromažďuje informace od 
členských států a/nebo od provozovatelů 
potravinářských podniků za účelem 
zjištění, do jaké míry se potraviny před 
15. květnem 1997 v rámci Společenství 
používaly k lidské spotřebě.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Zákaz nevyhovujících nových potravin
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Nové potraviny nebudou uváděny na trh, 
pokud jejich použití není v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Odůvodnění

Tento zákaz by měl odradit podvodné podnikatele a zvýšit ochranu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů nepředstavuje při podmínkách 
běžné spotřeby žádné zdravotní riziko pro 
spotřebitele;

(a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů nepředstavuje žádné zdravotní 
riziko pro spotřebitele;

Odůvodnění

Nová potravina by neměla představovat žádné zdravotní riziko pro spotřebitele za každých 
okolností. Dodatečná podmínka ohledně běžné spotřeby je nadbytečná a způsobovala by 
pouze interpretační problémy v praxi a snižovala předvídatelnost rozhodovací praxe pro 
podnikatele v tomto odvětví. Nová formulace představuje zároveň větší ochranu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) neuvádí spotřebitele v omyl ani tím, 
jak je prezentována, ani použitím, k 
němuž je určena;

(b) b) neuvádí spotřebitele v omyl;

Odůvodnění

Definice v původním nařízení 258/97 jsou jasnější a jednoznačnější a měly by být zachovány.

Pozměňovací návrh 19
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Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) v případě, že je určena k tomu, aby 
nahradila jinou potravinu, neodlišuje se od 
uvedené potraviny do té míry, aby její 
běžná spotřeba byla pro spotřebitele z 
hlediska výživy nevhodná.

(c) c) v případě, že je určena k tomu, aby 
nahradila jinou potravinu, neodlišuje se od 
uvedené potraviny tak, aby její běžná 
spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska 
výživy nevhodná.

Odůvodnění

Definice v původním nařízení 258/97 jsou jasnější a jednoznačnější a měly by být zachovány.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy nejsou k dispozici 
vědecké poznatky o dopadu nových 
potravin na zdraví, nemůže být potravina 
zařazena na seznam Společenství.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 6 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nová potravina může být na seznam 
Společenství zařazena pouze tehdy, je-li 
k dispozici stanovisko příslušného orgánu 
o zdravotní nezávadnosti této potraviny.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Seznam Společenství je aktualizován v 
souladu s postupem stanoveným nařízením 
(ES) č. [společný postup]. 

1. Seznam Společenství je aktualizován 
v souladu s postupem stanoveným 
nařízením (ES) č. [společný postup] a 
Komise jej zveřejní na vyhrazeném místě 
na svých internetových stránkách.

Odůvodnění

Obdobně jako seznam potravin ze třetích zemí by i seznam nových potravin Společenství měl
být dán k dispozici na internetu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od třetího odstavce článku 7 
nařízení (ES) č. [společný postup] se 
o aktualizaci seznamu Společenství o 
novou potravinu kromě tradičních 
potravin ze třetí země rozhodne v souladu 
s postupem uvedeném v čl. 14 odst. 2 v 
případech, kdy nové vědecky podložené 
údaje a údaje, na něž se vztahují 
vlastnická práva, podléhají ochraně podle 
článku 12. 

vypouští se

V případech uvedených v prvním 
pododstavci musí být v zápise nové 
potraviny na seznam Společenství kromě 
informací uvedených v odstavci 2 rovněž 
uvedeno:
(a) datum zápisu nových potravin na 
seznam Společenství;
(b) skutečnost, že se zápis zakládá na 
nových vědeckých důkazech a/nebo 
údajích, na něž se vztahují vlastnická 
práva, které podléhají ochraně podle 
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článku 12.;
(c) jméno a adresa žadatele.

Odůvodnění

Je vhodnější toto komplexně upravit v článku 12, kam se tyto odstavce v modifikované podobě 
přesouvají.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Před uplynutím doby uvedené v článku 
12 je seznam Společenství aktualizován za 
účelem změny jiných než podstatných 
prvků tohoto nařízení v souladu s 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 14 odst. 3 stanoveným 
nařízením (ES) č. [společný postup] tak, 
aby za předpokladu, že potravina, na 
kterou se vztahuje povolení, stále splňuje 
podmínky stanovené v tomto nařízení, již 
nebyla zahrnuta zvláštní označení 
uvedená v odst. 3 druhém pododstavci 
tohoto článku.

vypouští se

Odůvodnění
Je vhodnější toto komplexně upravit v článku 12, kam se tyto odstavce v modifikované podobě 
přesouvají.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K oznámení se připojí dokumentace 
prokazující historii bezpečného používání 
potraviny ve třetí zemi.

K oznámení se připojí dokumentace 
prokazující historii bezpečného používání 
potraviny v kterékoli třetí zemi.

Odůvodnění

Vzhledem k nedostatku statistických údajů je důležité brát v úvahu dokumentaci prokazující 
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historii bezpečného používání potraviny, která pochází z kterékoli třetí země.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V uvedeném případě není potravina 
uvedena na trh Společenství a použijí se 
články 5 až 7. Oznámení uvedené v 
odstavci 1 se považuje za žádost uvedenou 
v čl. 3 odst. 1 nařízení XX/XXX [společný 
postup].

V uvedeném případě není potravina 
uvedena na trh Společenství a použijí se 
články 5 až 7. Oznámení uvedené v 
odstavci 1 se považuje za žádost uvedenou 
v čl. 3 odst. 1 nařízení XX/XXX [společný 
postup]. Žadatel se může případně 
rozhodnout, že oznámení stáhne.

Odůvodnění

Ve srovnání s důkazy, které je třeba k prokázání historie bezpečného používání potraviny 
předložit pro oznámení podle článku 8, by byly podklady nutné pro žádost mnohem 
rozsáhlejší. Proto je vhodné, aby měl žadatel možnost oznámení stáhnout, čímž se oznámení 
nezmění automaticky na plnohodnotnou žádost.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise o tom podle odstavce 1 uvědomí 
dotyčného provozovatele potravinářského 
podniku do pěti měsíců od data oznámení.

Komise o tom podle odstavce 1 uvědomí 
bez zbytečného odkladu a prokazatelným 
způsobem dotyčného provozovatele 
potravinářského podniku nejpozději do pěti 
měsíců od data oznámení.

Odůvodnění

Pro zvýšení právní jistoty uvědomí Komise přihlašovatele (provozovatele potravinářského 
podniku) o podaných námitkách k oznámení bez zbytečného odkladu a prokazatelným 
způsobem.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Podrobná pravidla pro provádění tohoto 
článku, jejichž účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, mimo jiné 
jeho doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 14 
odst. 3.

6. Před datem použití článku 8 tohoto 
nařízení se přijmou podrobná pravidla pro 
provádění tohoto článku, jejichž účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, mimo jiné jeho doplněním, 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 14 odst. 3.

Odůvodnění

Pro zvýšení právní jistoty pro podnikatele působící v tomto sektoru bude mít Komise 
povinnost vydat přesné podmínky, na jejichž základě se bude posuzovat, jestli může být 
tradiční potravina ze třetí země uvedena na vnitřní trh Společenství.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise případně v těsné spolupráci s 
úřadem poskytne technickou podporu a 
nástroje za účelem pomoci
provozovatelům potravinářských podniků a 
zejména malým a středním podnikům s 
přípravou a předkládáním žádostí podle 
tohoto nařízení.

Komise v těsné spolupráci s úřadem 
aktivně spolupracuje s provozovateli 
potravinářských podniků a zejména 
s malými a středními podniky na přípravě a 
předkládání jejich žádostí a oznámení
podle tohoto nařízení a poskytuje jim 
maximální technickou podporu a nástroje 
včetně možnosti poslat jednotnou 
elektronickou žádost.

Odůvodnění

Je nutné specifikovat technickou podporu a nástroje pro podnikatele a učinit z toho aktivní 
povinnost Komise. Konkrétním příkladem může být jednotná elektronická přihláška či jiné 
prvky e-governmentu běžné v různých členských státech EU.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad při hodnocení bezpečnosti nových 
potravin: 

Je-li to vhodné, Úřad při hodnocení 
bezpečnosti nových potravin zejména:

Odůvodnění

Právně formálně upřesňuje rozsah použití článku. 

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 10 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) v případě potřeby porovná, zda je 
potravina stejně bezpečná jako jiné 
potraviny ze srovnatelné kategorie 
potravin, které již na trhu Společenství 
existují, nebo jako potravina, kterou má 
nová potravina nahradit;

(a) určí, zda je potravina stejně bezpečná 
jako jiné potraviny ze srovnatelné 
kategorie potravin, které již na trhu 
Společenství existují, nebo jako potravina, 
kterou má nová potravina nahradit;

Odůvodnění

Je zapotřebí přísnější vyjádření povinnosti zkoumat bezpečnost nových potravin s ohledem na 
obdobné kategorie potravin.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může z důvodů bezpečností 
potravin a na základě stanoviska úřadu 
uložit požadavek monitorování po uvedení 
na trh. Za provádění požadavků na 
monitorování po uvedení na trh 
stanovených v zápise příslušných potravin 
na seznam nových potravin Společenství 

1. Komise může z důvodů bezpečnosti 
potravin a na základě stanoviska úřadu 
uložit požadavek přiměřeného časově 
omezeného monitorování po uvedení na 
trh. Přiměřenou dobu omezující 
monitorování potraviny po uvedení na trh 
je možné v odůvodněných případech 
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zodpovídají provozovatelé potravinářských 
podniků uvádějící potravinu na trh 
Společenství.

maximálně jedenkrát prodloužit o další 
přiměřené časově omezené období. Za 
provádění požadavků na monitorování po 
uvedení na trh stanovených v zápise 
příslušných potravin na seznam nových 
potravin Společenství zodpovídají 
provozovatelé potravinářských podniků 
uvádějící potravinu na trh Společenství.

Odůvodnění

Zásah do volného fungování trhu, jakým je monitorování nové potraviny po uvedení na trh, 
musí být brán jako výjimka a jako taková podléhat přiměřené a přesně časově ohraničené 
době, aby podnikatel nebyl neomezeně dlouhou dobu v právní nejistotě ohledně svého 
produktu.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 11 a (nový) (v kapitole II)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Evropská skupina pro etiku a nové 

technologie
Ve věci etických otázek vztahujících se 
k vědě a novým technologiím zásadního 
etického významu může Komise z
vlastního podnětu či na žádost členského 
státu případně konzultovat Evropskou 
skupinu pro etiku a technologie, aby 
získala její stanovisko k etickým otázkám.
Komise toto stanovisko zpřístupní 
veřejnosti a zveřejní jej na vyhrazeném 
místě na svých internetových stránkách.

Odůvodnění

U odůvodněných případů (např. při využití nanotechnologií či klonovacích technik) se jeví 
jako vhodné, aby etické otázky byly povinně konzultovány s Evropskou skupinou pro etiku ve 
vědě a nových technologiích. Tento konzultační postup může zahájit sama Komise či členský 
stát. Z důvodu transparentnosti a zapojení odborné i laické veřejnosti budou muset být 
stanoviska zveřejňována na internetu.
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Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost žadatele podloženou 
odpovídajícími a ověřitelnými údaji 
obsaženými v dokumentaci k žádosti 
nesmějí být nové vědecké důkazy a 
vědecké údaje, na něž se vztahují 
vlastnická práva, poskytnuté jako podklad 
k žádosti po dobu pěti let od data zařazení 
nové potraviny na seznam Společenství bez 
souhlasu žadatele použity ve prospěch jiné 
žádosti.

1. Na žádost žadatele podloženou 
odpovídajícími a ověřitelnými údaji 
obsaženými v dokumentaci k žádosti 
nesmějí být nové vědecké důkazy a 
vědecké údaje, na něž se vztahují 
vlastnická práva, poskytnuté jako podklad 
k žádosti po dobu pěti let od data zařazení 
nové potraviny na seznam Společenství bez 
souhlasu žadatele použity ve prospěch jiné 
žádosti. Pokud tyto nové vědecké důkazy a 
vědecké údaje, na něž se vztahují 
vlastnická práva a jež požívají ochrany 
podle tohoto článku, zároveň podléhají 
režimu důvěrnosti podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
…/…, [kterým se stanoví jednotné 
povolovací řízení pro potravinářské 
přídatné látky, potravinářské enzymy a 
látky určené k aromatizaci potravin]1, 
upraví Komise dobu důvěrnosti přiměřeně 
k této pětileté ochraně údajů.
__________________
1Úř. věst. L ...

Odůvodnění

Zpráva specifikuje, jak bude ochrana údajů koexistovat s režimem důvěrnosti (neveřejnosti) 
těchto údajů podle čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví jednotné 
povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k 
aromatizaci. Tento souběh doby ochrany údajů a doby ochrany důvěrnosti by se měl řídit 
zásadou přiměřenosti, která posílí mimo jiné i sdílení vědeckých znalostí a transparentnost 
informací pro spotřebitele (např. pro alergiky apod.).
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Odchylně od čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) 
č. …/… [společný postup], bude 
o aktualizaci seznamu nových potravin 
Společenství, které nejsou tradičními 
potravinami ze třetích zemí, rozhodnuto 
regulativním postupem uvedeným v čl. 14 
odst. 2 v případě, že jsou nové vědecké 
důkazy a vědecké údaje, na něž se vztahují 
vlastnická práva a jež požívají ochrany 
podle tohoto článku. V takových 
případech by schválení mělo být uděleno 
na dobu uvedenou v prvním odstavci.

(Tento pozměňovací návrh je původním čl. 7 odst. 3 pododst. 1.)

Odůvodnění

Podrobněji upravená ustanovení původně uvedená v čl. 7.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V případech uvedených v odstavci 1a 
se při zařazení nové potraviny na seznam 
Společenství mimo informace uvedené 
v čl. 7 odst. 2 uvádí:
a) datum zápisu nových potravin na 
seznam Společenství;
b) skutečnost, že zařazení vychází 
z nových vědeckých důkazů a/nebo 
vědeckých údajů, na něž se vztahují 
vlastnická práva a jež požívají ochrany 
podle tohoto článku;
c) jméno a adresa žadatele;
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d) skutečnost, že umísťování nové 
potraviny na trh se omezuje na žadatele 
podle písmene c), pokud pozdější žadatel 
neobdrží schválení na potravinu bez 
ohledu na údaje, které jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví podle písmene 
b).

(Tento pozměňovací návrh je původním čl. 7 odst. 3 pododst. 2, kromě písmene d).)

Odůvodnění

Podrobněji upravená ustanovení původně uvedená v čl. 7. Detailněji jsou specifikovány 
zejména informace, které se mají uveřejnit navíc na seznamu Společenství.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Před koncem lhůty uvedené v odstavci 
1 bude seznam Společenství aktualizován 
tak, aby za předpokladu, že potravina, na 
kterou se vztahuje povolení, stále splňuje 
podmínky stanovené v tomto nařízení, již 
neobsahoval zvláštní údaje uvedené 
v odstavci 3.
Toto opatření, jehož účelem je změna 
jiných než podstatných prvků tohoto 
nařízení, se přijme regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

Odůvodnění

Podrobněji upravená ustanovení původně uvedená v čl. 7.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a



PE407.801v02-00 26/30 AD\746151CS.doc

CS

Harmonizovaná ochrana údajů
Bez ohledu na povolení pro novou 
potravinu podle článků 7 a 14 nařízení 
(ES) č. …/… [společný postup] nebo 
povolení zdravotního tvrzení podle článků 
17, 18 a 25 nařízení (ES) č. 1924/2006 v 
případě, že je cílem získat povolení pro 
novou potravinu a povolení zdravotního 
tvrzení pro tuto potravinu a v případě, že 
ochrana údajů je podle ustanovení obou 
nařízení odůvodněná a žadatel o ni 
požádal, shodují se údaje na povolení 
s údaji týkajícími se daného povolení 
zveřejněnými v Úředním věstníku a lhůty 
pro ochranu údajů běží současně.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodu odůvodnění 22.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tato 
ustanovení Komisi nejpozději do [...]
a neprodleně oznámí i všechny následné 
změny, kterými budou tato ustanovení 
dotčena.

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušení tohoto nařízení a 
přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich provádění. Stanovené 
sankce musí být účinné, přiměřené a 
odrazující. Členské státy oznámí tato 
ustanovení Komisi nejpozději do dvanácti 
měsíců a neprodleně oznámí i všechny 
následné změny, kterými budou tato 
ustanovení dotčena.

Odůvodnění

Jasné stanovení termínu (12 měsíců), v němž musí členské státy oznámit pravidla pro 
ukládání sankcí za porušení tohoto nařízení, zvýší právní jistotu. Navíc je tato změna 
v souladu s delšími lhůtami, které byly v jiných článcích stanoveny pro přijetí prováděcích 
opatření Komisí.



AD\746151CS.doc 27/30 PE407.801v02-00

CS

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do [1. ledna 2015] a na základě 
získaných zkušeností předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění tohoto nařízení a zejména 
článku 8, popřípadě spolu s vhodnými 
návrhy. Tato zpráva i veškeré návrhy se 
zpřístupní veřejnosti.

Nejpozději do 31. prosince 2013 a na 
základě získaných zkušeností předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o provádění tohoto nařízení a 
zejména článků 8 a 12, popřípadě spolu 
s vhodnými návrhy. Tato zpráva i veškeré 
návrhy se zpřístupní veřejnosti.

Odůvodnění

Kvůli kontinuitě je vhodnější, aby se přezkumem tohoto nařízení zabýval Evropský parlament 
již v rámci svého příštího legislativního období. Rovněž vzhledem k novému právnímu nástroji 
na ochranu údajů podle článku 12 se zdá být vhodné, aby se Komise při přezkumu zaměřila i 
na jeho provádění v členských státech.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do šesti měsíců od data, kdy 
toto nařízení vstoupí v platnost [datum], 
Komise vytvoří seznam Společenství tak, 
že do tohoto seznamu Společenství zapíše 
nové potraviny povolené podle nařízení 
(ES) č. 258/97, včetně všech případných 
existujících podmínek povolení. 

Nejpozději do šesti měsíců od data, kdy 
toto nařízení vstoupí v platnost [datum], 
Komise vytvoří seznam Společenství tak, 
že do tohoto seznamu Společenství zapíše 
ty nové potraviny, které byly povoleny 
podle nařízení (ES) č. 258/97 a které 
spadají do oblasti působnosti tohoto 
nařízení podle článků 2 a 3, včetně 
případných existujících podmínek 
povolení.

Odůvodnění

Viz změnu článku 16.

Pozměňovací návrh 42



PE407.801v02-00 28/30 AD\746151CS.doc

CS

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny žádosti o uvedení nové 
potraviny na trh předložené některému z 
členských států podle článku 4 nařízení 
(ES) č. 258/97, u nichž nebylo učiněno 
před datem použití tohoto nařízení 
konečné rozhodnutí, se považují za žádosti 
podléhající tomuto nařízení. 

1. Pokud zpráva o prvním hodnocení 
stanovená v čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 
258/97 nebyla předložena Komisi do …+,
všechny žádosti o uvedení nové potraviny 
na trh předložené některému z členských 
států podle článku 4 tohoto nařízení se 
považují za žádosti podléhající tomuto 
nařízení. Jiné žádosti podané podle čl. 3 
odst. 4 a článků 4 a 5 nařízení (ES) č. 
258/97 před …+ se vyřizují podle 
ustanovení tohoto nařízení.
___________

+ Den použitelnosti tohoto nařízení.

Odůvodnění

Znění navrhované Komisí může znevýhodňovat žádosti, ke kterým již bylo Komisi předloženo 
první hodnocení, protože v případě, že nejsou vzneseny námitky, lze žádost schválit, aniž by 
byla postoupena úřadu EFSA k posouzení. Všechny žádosti, ke kterým již byla Komisi 
předložena zpráva o prvním posouzení, by měly být i nadále vyřizovány v souladu s postupem 
určeným v nařízení 258/97/ES.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechna příslušná přechodná opatření 
pro použití odstavce 1, jejichž účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky tohoto 
nařízení, mimo jiné jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem s 
kontrolou uvedeným v čl. 5 odst. 4.

vypouští se

Odůvodnění

Znění navrhované Komisí může znevýhodňovat žádosti, ke kterým již bylo Komisi předloženo 
první hodnocení, protože v případě, že nejsou vzneseny námitky, lze žádost schválit, aniž by 
byla postoupena úřadu EFSA k posouzení. Všechny žádosti, ke kterým již byla Komisi 
předložena zpráva o prvním posouzení, by měly být i nadále vyřizovány v souladu s postupem 
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určeným v nařízení 258/97/ES.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se po uplynutí doby šesti měsíců 
po datu zveřejnění tohoto nařízení [datum].

Použije se po uplynutí doby dvanácti
měsíců po datu zveřejnění tohoto nařízení 
[datum].

Odůvodnění

Posunutí účinnosti tohoto nařízení z 6 na 12 měsíců je nutné, aby Komise mohla přijmout 
přesná prováděcí pravidla pro jednotlivé články, a poskytuje dostatečný čas pro lepší 
přípravu členských států a subjektů v tomto odvětví.
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