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Návrh nařízení (KOM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 27
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Kritéria pro povolování stanovená 
v nařízení (ES) č. XXX/2006, (ES) 
č. YYY/2006 a (ES) č. ZZZ/2006 by měla 
být splněna rovněž při povolování podle 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tato skutečnost je zřejmá sama o sobě, není však výslovně vyjádřena v návrhu Komise.

Pozměňovací návrh, který předkládají David Martin a Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 28
Bod odůvodnění 9
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(9) V souladu s rámcem pro posuzování 
rizika v oblasti bezpečnosti potravin 
stanoveným 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, může být uvedení 
látek na trh povoleno až po důkladném 
vědeckém posouzení rizika, které mohou mít 
látky pro lidské zdraví. Po tomto posouzení, 
které musí být provedeno pod vedením 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
(dále jen „úřad“), musí následovat 
rozhodnutí o řízení rizika, které přijme 
Komise, v rámci regulativního postupu 
zajišťujícího úzkou spolupráci mezi Komisí 
a členskými státy.

(9) V souladu s rámcem pro posuzování 
rizika v oblasti bezpečnosti potravin 
stanoveným 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, může být uvedení 
látek na trh povoleno až po důkladném 
nezávislém vědeckém posouzení rizika, 
které mohou mít látky pro lidské zdraví. Po 
tomto posouzení, které musí být provedeno 
pod vedením Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), musí 
následovat rozhodnutí o řízení rizika, které 
přijme Komise, v rámci regulativního 
postupu zajišťujícího úzkou spolupráci mezi 
Komisí a členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 29
Bod odůvodnění 10

(10) Uznává se, že vědecké posouzení rizika 
nemůže v některých případech poskytnout 
všechny informace, z nichž by mělo 
vycházet rozhodnutí o řízení rizika, a že je 
pro účely posuzování možné zohlednit další 
oprávněné a relevantní faktory.

(10) Uznává se, že vědecké posouzení rizika 
nemůže poskytnout všechny informace, 
z nichž by mělo vycházet rozhodnutí o řízení 
rizika, a že je pro účely posuzování nezbytné
zohlednit další oprávněné a relevantní 
faktory.

Or. en

Odůvodnění

Další oprávněné faktory relevantní v této věci – otázky bezpečnosti týkající se zdraví 
spotřebitelů, odůvodněná technologická potřeba, prospěch a výhody pro spotřebitele – musí 
být zohledněny ve všech případech.
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Pozměňovací návrh, který předkládají David Martin a Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 30
Bod odůvodnění 13

(13) Jednotné povolovací řízení pro látky 
musí splňovat požadavky transparentnosti a 
informovanosti veřejnosti, přičemž musí být 
zajištěno právo žadatele zachovat důvěrnost 
některých informací.

(13) Jednotné povolovací řízení pro látky 
musí splňovat požadavky transparentnosti a 
informovanosti veřejnosti, přičemž musí být 
zajištěno právo žadatele zachovat důvěrnost 
některých informací v příslušných 
případech a ze stanovených důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají David Martin a Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 31
Bod odůvodnění 16

(16) Ve snaze o účinnost a zjednodušení 
právních předpisů je třeba ze střednědobého 
hlediska posoudit možnost rozšířit oblast 
působnosti jednotného řízení na další 
stávající právní předpisy v oblasti potravin.

(16) Ve snaze o účinnost a zjednodušení 
právních předpisů je třeba ze střednědobého 
hlediska posoudit po projednání se všemi 
zúčastněnými stranami možnost rozšířit 
oblast působnosti jednotného řízení na další 
stávající právní předpisy v oblasti potravin.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 18
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(18) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi9,

9 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(18) Opatření nezbytná k provedení tohoto 
nařízení by měla být přijata v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi9. 
Komise náležitým způsobem projedná 
připravovaná opatření se zúčastněnými 
stranami, než je předloží výboru podle výše 
uvedeného rozhodnutí.
9 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutí ve 
znění rozhodnutí 2006/512/ES (Úř. věst. L 200, 
22.7.2006, s. 11).

Or. en

Odůvodnění

Výslovné ustanovení, které umožní, aby každému rozhodnutí Stálého výboru pro potravinový 
řetězec a zdraví zvířat předcházelo neformální projednání se zúčastěnými stranami s cílem 
zajistit co největší transparentnost a otevřenost procesu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter a Bart Staes

Pozměňovací návrh 33
Čl. 1 odst. 1

1. Toto nařízení stanoví jednotné posuzovací 
a povolovací řízení (dále jen „jednotné 
řízení“) pro potravinářské přídatné látky, 
potravinářské enzymy, látky určené 
k aromatizaci potravin a zdroje látek 
určených k aromatizaci používané nebo 
určené k použití v potravinách nebo na jejich 
povrchu (dále jen „látky“), které podporuje 
volný pohyb těchto látek ve Společenství.

1. Toto nařízení stanoví jednotné posuzovací 
a povolovací řízení (dále jen „jednotné 
řízení“) pro potravinářské přídatné látky, 
potravinářské enzymy, látky určené 
k aromatizaci potravin a zdroje látek 
určených k aromatizaci používané nebo 
určené k použití v potravinách nebo na jejich 
povrchu (dále jen „látky“), které podporuje 
lepší ochranu spotřebitelů a veřejného 
zdraví ve Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Cílem nařízení by mělo být zajištění vysoké úrovně ochrany veřejného zdraví a ochrany 
spotřebitelů ve Společenství.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 34
Čl. 1 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Toto nařízení se nepoužije na výrobky 
povolené podle nařízení (ES) č. 2065/2003 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
10. listopadu 2003 o kouřových 
aromatických přípravcích používaných 
nebo určených k použití v potravinách nebo 
na jejich povrchu1.

1  Úř. věst. L 309, 26.11.2003, s. 1.

Or. de

Odůvodnění

Kouřové aromatické přípravky jsou dostatečně a vhodně regulovány nařízením (ES) 
č. 2065/2003. Jejich výslovné vyjmutí z působnosti tohoto nařízení povede k vyjasnění 
právních předpisů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter a Bart Staes

Pozměňovací návrh 35
Čl. 2 odst. 1

1. V rámci jednotlivých právních předpisů 
v odvětvích potravinového práva jsou látky, 
jejichž uvádění na trh ve Společenství je 
povoleno, uvedeny v seznamu, jehož obsah 
je stanoven uvedenými právními předpisy 
(dále jen „seznam Společenství“). Seznam 
Společenství aktualizuje Komise. Zveřejňuje 
se v Úředním věstníku Evropské unie.

1. V rámci jednotlivých právních předpisů 
v odvětvích potravinového práva jsou látky, 
jejichž uvádění na trh ve Společenství je 
povoleno, uvedeny v seznamu, jehož obsah 
je stanoven uvedenými právními předpisy 
(dále jen „seznam Společenství“). Seznam 
Společenství aktualizuje nařízení 
Evropského parlamentu a Rady. Zveřejňuje 
se v Úředním věstníku Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Většina úprav a aktualizací seznamu Společenství byla předmětem ostrých diskusí 
v Evropském parlamentu i v Radě. Třebaže by mohlo být často dosaženo dohody v prvním 
čtení, nemělo by být rozhodnutí ponecháno na Komisi a projednávání ve výboru.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 36
Čl. 2 odst. 1 pododstavec 1a (nový)

Povolené látky na seznamu Společenství 
smějí používat všichni provozovatelé 
potravinářských podniků v souladu 
s podmínkami, které se na ně vztahují, a za 
předpokladu, že použití těchto látek není 
omezeno podle čl. 12 odst. 6 písm. a).

Or. de

Odůvodnění

Zahrnutí látky do seznamu Společenství vyžaduje rozsáhlé toxikologické studie. Je 
pochopitelné, že odpovědní výrobci, kteří provádějí tyto studie a jsou rovněž výrazně finančně 
angažováni v celém procesu, očekávají prospěch, přinejmenším na určitou dobu, z výhody 
spojené s povolením (viz pozměňovací návrh 61, který předkládá Horst Schnellhardt).

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 37
Čl. 3 odst. 2 pododstavec 2

Pokud jde o aktualizace podle čl. 2 odst. 2 
písm. b) a c), Komise obdrží stanovisko 
úřadu pouze v případě, že by tyto 
aktualizace mohly mít vliv na veřejné
zdraví.

Pokud jde o aktualizace podle čl. 2 odst. 2 
písm. b) a c), Komise obdrží stanovisko 
úřadu pouze v případě, že by tyto 
aktualizace mohly mít vliv na lidské zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 38
Čl. 3 odst. 3 a 4

3. V souladu s článkem 7 končí jednotné
řízení přijetím nařízení Komise, kterým se 
provádí aktualizace.

3. Jednotné řízení končí přijetím nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se 
provádí aktualizace.

4. Odchylně od odstavce 3 může Komise 
jednotné řízení v jakékoli fázi ukončit a 

4. Odchylně od odstavce 3 může Komise 
jednotné řízení v jakékoli fázi ukončit a 



AM\658345CS.doc 7/19 PE 386.368v02-00
Externí překlad

CS

upustit od plánované aktualizace, pokud se 
domnívá, že tato aktualizace není 
odůvodněná. V případě potřeby zohlední 
stanovisko úřadu, všechna relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.

upustit od plánované aktualizace, dokud 
nebyl návrh nařízení předložen 
Evropskému parlamentu a Radě, pokud se 
domnívá, že tato aktualizace není 
odůvodněná. V případě potřeby zohlední 
stanovisko úřadu, všechna relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.

V tomto případě Komise, je-li to nutné, 
informuje přímo žadatele a ve svém dopise 
uvede důvody, na jejichž základě se 
domnívá, že aktualizace není odůvodněná.

V tomto případě Komise, je-li to nutné, 
informuje přímo žadatele a ve svém dopise 
uvede důvody, na jejichž základě se 
domnívá, že aktualizace není odůvodněná.

Or. en

Odůvodnění

Jednotné řízení by mělo být založeno na spolurozhodování. Úpravy a aktualizace seznamu 
Společenství byly často předmětem ostrých diskusí v Evropském parlamentu i v Radě, neměly 
by tudíž být ponechány na rozhodnutí Komise a projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter a Bart Staes

Pozměňovací návrh 39
Čl. 3 odst. 3

3. V souladu s článkem 7 končí jednotné 
řízení přijetím nařízení Komise, kterým se 
provádí aktualizace.

3. V souladu s článkem 7 končí jednotné 
řízení přijetím legislativního návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se provádí aktualizace.

Or. en

Odůvodnění

Většina úprav a aktualizací seznamu Společenství byla předmětem ostrých diskusí 
v Evropském parlamentu i v Radě. Třebaže by mohlo být často dosaženo dohody v prvním 
čtení, nemělo by být rozhodnutí ponecháno na Komisi a projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter a Bart Staes

Pozměňovací návrh 40
Čl. 4 odst. 1
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1. Když Komise obdrží žádost, jejímž 
předmětem je aktualizace seznamu 
Společenství:
a) zašle žadateli písemné potvrzení o přijetí 
ve lhůtě čtrnácti pracovních dní od dne 
přijetí žádosti;
b) je-li to nutné, předá žádost úřadu a 
požádá ho o stanovisko.
Komise zpřístupní žádost členským státům.

1. Když Komise obdrží žádost, jejímž 
předmětem je aktualizace seznamu 
Společenství:
a) zašle žadateli písemné potvrzení o přijetí 
ve lhůtě čtrnácti pracovních dní od dne 
přijetí žádosti;
b) předá žádost úřadu a požádá ho 
o stanovisko.
Komise zpřístupní žádost Evropskému 
parlamentu a členským státům.

Or. en

Odůvodnění

Většina úprav a aktualizací seznamu Společenství byla předmětem ostrých diskusí 
v Evropském parlamentu i v Radě. Třebaže by mohlo být často dosaženo dohody v prvním 
čtení, nemělo by být rozhodnutí ponecháno na Komisi a projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh, který předkládá David Martin

Pozměňovací návrh 41
Článek 4

1. Když Komise obdrží žádost, jejímž 
předmětem je aktualizace seznamu 
Společenství:
a) zašle žadateli písemné potvrzení o přijetí 
ve lhůtě čtrnácti pracovních dní od dne 
přijetí žádosti;
b) je-li to nutné, předá žádost úřadu a požádá 
ho o stanovisko.
Komise zpřístupní žádost členským státům.
2. Když Komise zahájí řízení z vlastního 
podnětu, informuje členské státy a, je-li to 
nutné, požádá úřad o vydání stanoviska.

1. Když Komise obdrží žádost, jejímž 
předmětem je aktualizace seznamu 
Společenství:
a) zašle žadateli písemné potvrzení o přijetí 
ve lhůtě čtrnácti pracovních dní od dne 
přijetí žádosti;
b) je-li to nutné, předá žádost úřadu a požádá 
ho o stanovisko.
Komise zpřístupní žádost členským státům a 
zúčastněným subjektům.
2. Když Komise zahájí řízení z vlastního 
podnětu, informuje členské státy a všechny 
zúčastněné subjekty a, je-li to nutné, požádá 
úřad o vydání stanoviska.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter a Bart Staes

Pozměňovací návrh 42
Čl. 6 odst. 1

1. V řádně odůvodněných případech, kdy
úřad od žadatele požaduje dodatečné 
informace, lze prodloužit lhůtu uvedenou 
v čl. 5 odst. 1. Po konzultaci s žadatelem 
stanoví úřad lhůtu, v níž mohou být tyto 
informace poskytnuty, a informuje Komisi 
o potřebné dodatečné lhůtě. Pokud Komise 
nevznese námitky ve lhůtě osmi pracovních 
dní od oznámení informace předaném
úřadem, je lhůta uvedená v čl. 5 odst. 1 
automaticky prodloužena o dodatečnou 
lhůtu.

1. Pokud úřad od žadatele požaduje 
dodatečné informace, lze prodloužit lhůtu 
uvedenou v čl. 5 odst. 1. Po konzultaci 
s žadatelem stanoví úřad lhůtu, v níž mohou 
být tyto informace poskytnuty, a informuje 
Komisi o potřebné dodatečné lhůtě. Pokud 
Komise nevznese námitky ve lhůtě osmi 
pracovních dní od oznámení informace 
předané úřadem, je lhůta uvedená v čl. 5 
odst. 1 automaticky prodloužena 
o dodatečnou lhůtu.

Or. en

Odůvodnění

Pokud žádost neobsahuje všechny údaje vyžadované úřadem k posouzení rizika dané látky, 
bude příslušná lhůta prodloužena s cílem umožnit řádné posouzení rizika.

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 43
Článek 7

Ve lhůtě devíti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.
Když není předloha nařízení v souladu se 
stanoviskem úřadu, Komise tento nesoulad 
vysvětlí.
Nařízení se přijímá postupem podle čl. 14 
odst. 2.

Ve lhůtě devíti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží Evropskému 
Parlamentu a Radě návrh nařízení, kterým 
se aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.
Když není návrh nařízení v souladu se 
stanoviskem úřadu, Komise tento nesoulad 
vysvětlí.

Or. en
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Odůvodnění

Většina úprav a aktualizací seznamu Společenství byla předmětem ostrých diskusí 
v Evropském parlamentu i v Radě. Třebaže by mohlo být často dosaženo dohody v prvním 
čtení, nemělo by být rozhodnutí ponecháno na Komisi a projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter a Bart Staes

Pozměňovací návrh 44
Článek 7

Ve lhůtě devíti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.
Když není předloha nařízení v souladu se 
stanoviskem úřadu, Komise tento nesoulad 
vysvětlí.
Nařízení se přijímá postupem podle čl. 14 
odst. 2.

Ve lhůtě devíti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh nařízení, kterým 
se aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.
Když není návrh nařízení v souladu se 
stanoviskem úřadu, Komise tento nesoulad 
vysvětlí.

Or. en

Odůvodnění

Většina úprav a aktualizací seznamu Společenství byla předmětem ostrých diskusí 
v Evropském parlamentu i v Radě. Třebaže by mohlo být často dosaženo dohody v prvním 
čtení, nemělo by být rozhodnutí ponecháno na Komisi a projednávání ve výboru.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 45
Čl. 7 pododstavec 1

Ve lhůtě devíti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 

Ve lhůtě šesti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
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posuzovanou otázku. posuzovanou otázku.

Or. de

Odůvodnění

Po vyvinutí nové látky by podniky neměly čekat na povolení více než jeden rok. V každém 
případě je třeba umožnit pružnost, pokud jde o délku postupů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 46
Čl. 7 odst. 1

Ve lhůtě devíti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.

Ve lhůtě tří měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.

Or. en

Odůvodnění

1. Nařízení 1831/2003 (o přídatných látkách) i 1829/2003 (o geneticky modifikovaných 
potravinách a krmivech) stanoví Komisi tříměsíční lhůtu pro zpracování předlohy nařízení a 
navržení změn k nařízením pro předložení Stálému výboru pro potravinový řetězec a zdraví 
zvířat; tři měsíce na rozdíl od delší lhůty vytvoří soulad s jiným nařízením EU týkajícím se 
bezpečnosti potravin.
2. Lhůta devíti měsíců je příliš dlouhá a způsobí výrazné a nepřiměřené zatížení malých a 
středních podniků; ty nemají většinou zdroje, kterými disponují velké společnosti a jež těmto 
velkým podnikům poskytují větší volnost, mají-li vyčkávat ukončení procesu a poskytnutí 
výsledků (viz např. odst. 6.3.1.6 – posouzení dopadů – pracovního dokumentu útvarů Komise 
– přílohy k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských enzymech a 
o změně směrnice Rady 83/417/EHS, nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, směrnice 2000/13/ES 
a směrnice Rady 2001/112/ES).

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 47
Čl. 7 odst. 1 a 2
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Ve lhůtě devíti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.
Když není předloha nařízení v souladu se 
stanoviskem úřadu, Komise tento nesoulad
vysvětlí.

Ve lhůtě šesti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.
Když není předloha nařízení v souladu se 
stanoviskem úřadu, Komise důvody pro své 
rozhodnutí vysvětlí.

Or. en

Odůvodnění

Lhůta šesti měsíců by měla být dostatečná pro předložení návrhu v rámci postupu 
rozhodování ve výboru. Důvody pro rozhodnutí Komise by měly být vysvětleny, pokud se liší 
předloha nařízení od stanoviska úřadu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 48
Čl. 7 odst. 1 

Ve lhůtě devíti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.

Ve lhůtě šesti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.

Or. pl

Odůvodnění

Lhůty v rámci jednotného povolovacího řízení jsou nepřiměřeně dlouhé. Po uplynutí lhůty 
šesti měsíců, která je stanovena Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin, aby vydal své 
stanovisko, navrhuje Komise devět měsíců pro předložení návrhu v rámci postupu 
projednávání ve výboru. Lhůta šesti měsíců by v tomto ohledu měla být dostatečná.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 49
Čl. 7 odst. 1 a 2

Ve lhůtě devíti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.
Když není předloha nařízení v souladu se 
stanoviskem úřadu, Komise tento nesoulad
vysvětlí.

Ve lhůtě šesti měsíců od vydání stanoviska 
úřadem Komise předloží výboru podle čl. 14 
odst. 1 předlohu nařízení, kterým se 
aktualizuje seznam Společenství, přičemž 
zohlední stanovisko úřadu, relevantní 
ustanovení právních předpisů Společenství a 
další oprávněné faktory důležité pro 
posuzovanou otázku.
Když není předloha nařízení v souladu se 
stanoviskem úřadu, Komise důvody pro své 
rozhodnutí vysvětlí.

Or. en

Odůvodnění

Lhůty v rámci jednotného povolovacího řízení jsou nepřiměřeně dlouhé. Po uplynutí lhůty 
šesti měsíců, která je stanovena Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin, aby vydal své 
stanovisko, navrhuje Komise devět měsíců pro předložení návrhu v rámci postupu 
projednávání ve výboru. Lhůta šesti měsíců by v tomto ohledu měla být dostatečná.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 50
Čl. 7 pododstavec 2a (nový)

Pokud Komise nepožaduje stanovisko 
úřadu, lhůta podle odstavce 1 začne 
plynout od okamžiku předložení platné 
žádosti Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Lhůta by měla být jednoznačně stanovena i při takové registraci, kdy není požadováno 
stanovisko úřadu.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 51
Čl. 8 odst. 1

1. Když Komise požádá žadatele 
o dodatečné informace o aspektech 
týkajících se řízení rizika, stanoví po dohodě 
s žadatelem lhůtu, v níž musí být tyto 
informace poskytnuty. V takovém případě 
může tak být prodloužena lhůta uvedená
v článku 7.

1. Když Komise požádá žadatele 
o dodatečné informace o aspektech 
týkajících se řízení rizika, stanoví po dohodě 
s žadatelem lhůtu, v níž musí být tyto 
informace poskytnuty. V takovém případě 
může tak Komise prodloužit lhůtu 
uvedenou v článku 7 a o prodloužení 
informuje členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládají Carl Schlyter a Bart Staes

Pozměňovací návrh 52
Čl. 8 odst. 2

2. Nejsou-li dodatečné informace poskytnuty 
v dodatečné lhůtě uvedené v odstavci 1, 
Komise jedná na základě již poskytnutých 
informací.

2. Nejsou-li dodatečné informace poskytnuty 
v dodatečné lhůtě uvedené v odstavci 1, 
Komise prodlouží lhůtu podle článku 7 
nebo žádost zamítne.

Or. en

Odůvodnění

Pokud žadatel neposkytne požadované údaje v přiměřené lhůtě, měla by mít Komise více času 
na posouzení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 53
Článek 10

Lhůty uvedené v čl. 5 odst. 1 a v článku 7 
může prodloužit Komise z vlastní iniciativy 
nebo, je-li třeba, mohou být lhůty 
prodlouženy na žádost úřadu, odůvodňuje-li 
to povaha dokumentace, a to aniž je dotčen 
čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 1. V tomto případě, 
je-li třeba, Komise informuje žadatele 

Lhůty uvedené v čl. 5 odst. 1 a v článku 7 
může prodloužit Komise z vlastní iniciativy 
nebo, je-li třeba, mohou být lhůty 
prodlouženy na žádost úřadu, odůvodňuje-li 
to povaha dokumentace, a to aniž je dotčen 
čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 1. V tomto případě 
Komise informuje žadatele a členské státy 
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o prodloužení a jeho důvodech. o prodloužení a jeho důvodech.

Or. en

Odůvodnění

Žadatel by měl být o prodloužení lhůt informován vždy. Stejně tak by měly být informovány 
členské státy.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 54
Článek 10

Lhůty uvedené v čl. 5 odst. 1 a v článku 7 
může prodloužit Komise z vlastní iniciativy 
nebo, je-li třeba, mohou být lhůty 
prodlouženy na žádost úřadu, odůvodňuje-li 
to povaha dokumentace, a to aniž je dotčen 
čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 1. V tomto případě, 
je-li třeba, Komise informuje žadatele 
o prodloužení a jeho důvodech.

Lhůty uvedené v čl. 5 odst. 1 a v článku 7 
může prodloužit Komise z vlastní iniciativy 
nebo, je-li třeba, mohou být lhůty 
prodlouženy na žádost úřadu, odůvodňuje-li 
to povaha dokumentace, a to aniž je dotčen 
čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 1. V tomto případě 
Komise informuje žadatele o prodloužení a 
jeho důvodech.

Or. de

Odůvodnění

Žadatel by měl být o prodloužení lhůt informován vždy. Pro účely plánování musí mít žadatel 
k dispozici informaci o prodloužení lhůt včas a musí být rovněž informován o důvodech 
prodloužení.

Pozměňovací návrh, který předkládá David Martin

Pozměňovací návrh 55
Článek 11

Úřad zajistí transparentnost svých činností 
v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 
178/2002. Zejména ihned zveřejňuje svá 
stanoviska. Kromě toho zveřejňuje žádosti 
o stanoviska, jakož i prodloužení lhůt podle 
čl. 6 odst. 1.

Úřad zajistí transparentnost svých činností 
v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 
178/2002. Zejména ihned zveřejňuje svá 
stanoviska spolu se všemi žádostmi a 
souvisejícími dokumenty. Kromě toho 
zveřejňuje žádosti o stanoviska, jakož i 
prodloužení lhůt podle čl. 6 odst. 1.
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Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Mojca Drčar Murko

Pozměňovací návrh 56
Čl. 12 odst. 3

3. Komise určí, které informace mohou 
zůstat důvěrné, a informuje o tom žadatele.

3. Komise určí, které informace mohou 
zůstat důvěrné, a informuje o tom žadatele a 
členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být rovněž informovány.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 57
Čl. 12 odst. 3

3. Komise určí, které informace mohou 
zůstat důvěrné, a informuje o tom žadatele.

3. Po projednání se žadatelem Komise určí, 
které informace mohou zůstat důvěrné, a 
informuje o tom žadatele.

Or. de

Odůvodnění

Žadatel by měl mít právo být informován o rozhodnutí co nejdříve. Výrobci by rovněž měli mít 
právo prezentovat svůj názor a vyjádřit své stanovisko k postoji Komise.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 58
Čl. 12 odst. 3

3. Komise určí, které informace mohou 
zůstat důvěrné, a informuje o tom žadatele.

3. Komise stanoví ve spolupráci se 
žadatelem, které informace mohou zůstat 
důvěrné.

Or. en
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Odůvodnění

Zapojení žadatele a spolupráce s ním při stanovení, jaké informace mají zůstat důvěrné, je 
v počátečním stadiu procesu zásadní; pouze tímto způsobem může být zaručena důvěrnost 
informací, které by jinak mohly narušit obchodní zájmy nebo zájmy ve výzkumu a vývoji 
žadatele.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 59
Čl. 12 odst. 4

4. Poté, co se žadatel seznámí se 
stanoviskem Komise, má lhůtu tři týdny na 
to, aby stáhl svou žádost v zájmu zachování 
důvěrnosti sdělených informací. Až do 
uplynutí této lhůty je důvěrnost zachována.

4. Poté, co se žadatel seznámí se 
stanoviskem Komise, má lhůtu tři týdny na 
to, aby stáhl svou žádost v zájmu zachování 
důvěrnosti sdělených informací nebo aby se 
odvolal proti postoji Komise. Komise má 
poté k dispozici lhůtu dva měsíce, během 
níž učiní konečné rozhodnutí o odvolání. 
Až do uplynutí výchozí třítýdenní lhůty 
nebo v případě odvolání až do vydání 
konečného rozhodnutí je důvěrnost 
zachována.

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje žadateli právo na odvolání proti rozhodnutí Komise a zároveň stanoví příslušnou 
důvěrnost informací při odvolání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 60
Čl. 12 odst. 6

6. Pokud žadatel stáhne nebo stáhl svou 
žádost, úřad, Komise a členské státy 
respektují důvěrnost obchodních a 
průmyslových informací, včetně informací 
z oblasti výzkumu a vývoje, jakož i 
informací, u nichž se v názoru na jejich 
důvěrnost Komise s žadatelem rozcházejí.

6. Pokud žadatel stáhne nebo stáhl svou 
žádost, úřad, Komise a členské státy 
respektují důvěrnost veškerých informací 
uvedených v žádosti.
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Or. en

Odůvodnění

S cílem chránit obchodní zájmy nebo zájmy ve výzkumu a vývoji žadatele je nezbytné zajistit 
ochranu zájmů žadatele tím, že budou veškeré informace v žádosti a jejich kombinace 
považovány za důvěrné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 61
Čl. 12 odst. 6a (nový)

6a. Vědecké údaje a další informace 
poskytnuté žadatelem nesmějí být využity ve 
prospěch dalšího žadatele po dobu deseti let 
od data povolení, nedohodl-li dotyčný 
žadatel s původním žadatelem, že tyto údaje 
a informace mohou být použity a náklady 
budou příslušně sdíleny, pokud:
a) vědecké údaje a další informace byly 
v době podání původní žádosti označeny za 
údaje, jež jsou předmětem průmyslového 
vlastnictví původního žadatele, a
b) původní žadatel měl v době, kdy byla 
učiněna původní žádost, výhradní práva 
k postoupení údajů, jež jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví, a
c) potravinářské přídatné látky nemohly být 
povoleny, aniž by byly původním žadatelem 
poskytnuty údaje, jež jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví.

Or. de

Odůvodnění

Zahrnutí látky do seznamu Společenství vyžaduje rozsáhlé toxikologické studie. Je 
pochopitelné, že odpovědní výrobci, kteří provádějí tyto studie a jsou rovněž výrazně finančně 
angažováni v celém procesu, očekávají prospěch, přinejmenším na určitou dobu, z výhody 
spojené s povolením.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 62
Čl. 12 odst. 7a (nový)

6a. Vědecké údaje a další informace 
poskytnuté žadatelem nesmějí být využity ve 
prospěch dalšího žadatele po dobu deseti let 
od data povolení, nedohodl-li dotyčný 
žadatel s původním žadatelem, že tyto údaje 
a informace mohou být použity a náklady 
budou příslušně sdíleny, pokud:
a) vědecké údaje a další informace byly 
v době podání původní žádosti označeny za 
údaje, jež jsou předmětem průmyslového 
vlastnictví původního žadatele, a 
b) původní žadatel měl v době, kdy byla 
učiněna původní žádost, výhradní práva 
k postoupení údajů, jež jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví, a
c) potravinářské přídatné látky nemohly být 
povoleny, aniž by byly původním žadatelem 
poskytnuty údaje, jež jsou předmětem 
průmyslového vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

1. Aby se stimuloval výzkum a vývoj v průmyslu potravinářských přídatných látek je třeba 
věnovat pozornost ochraně údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jsou 
výsledkem investice inovačních podniků při shromažďování informací a údajů, které podpoří 
žádost podle tohoto nařízení. Uvedená ochrana by však měla být časově omezená, aby 
nedocházelo ke zbytečnému zdvojování studií, opakování pokusů na zvířatech a aby nebyla 
narušena hospodářská soutěž.
2. Lhůta deseti let k ochraně údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví, vytvoří 
soulad se směrnicí EU o bezpečnosti potravin 1829/2003 (o geneticky modifikovaných 
potravinách a krmivech), kde článek 31 uvádí, že „vědecké údaje a jiné informace 
v dokumentaci k žádosti nesmějí být použity ve prospěch jiného žadatele po dobu deseti let od 
data povolení, nedohodl-li dotyčný žadatel s držitelem povolení, že tyto údaje mohou být 
použity“.


