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Pozměňovací návrh 43
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Volný pohyb bezpečných a zdravých 
potravin je důležitým hlediskem vnitřního 
trhu a významně přispívá ke zdraví a blahu 
občanů, jakož i k jejich sociálním 
a ekonomickým zájmům. Rozdíly mezi 
vnitrostátními právními a správními 
předpisy týkajícími se hodnocení 
bezpečnosti a povolování nových potravin 
mohou být překážkou jejich volného 
pohybu, a mohou tak vytvářet 
nespravedlivé podmínky hospodářské 
soutěže.

(1) Volný pohyb bezpečných a zdravých 
potravin je důležitým hlediskem vnitřního 
trhu a významně přispívá ke zdraví a blahu 
občanů, jakož i k jejich sociálním 
a ekonomickým zájmům. Rozdíly mezi 
vnitrostátními právními a správními 
předpisy týkajícími se hodnocení 
bezpečnosti a povolování nových potravin 
mohou být překážkou jejich volného 
pohybu, a mohou tak potenciálně vytvářet 
nespravedlivé podmínky hospodářské 
soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Rozdíly mezi vnitrostátními právními předpisy mohou bránit volnému obchodu, to však nemá 
automaticky souvislost s nespravedlivými podmínkami hospodářské soutěže. 

Pozměňovací návrh 44
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Při provádění politik Společenství by 
měla být zajištěna vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví.

(2) Při provádění politik Společenství by 
měla být zajištěna vysoká úroveň ochrany 
lidského zdraví a spotřebitelů a rovněž 
vysoká úroveň ochrany dobrých životních 
podmínek zvířat a životního prostředí. 
Měla by se vždy použít zásada 
obezřetnosti.
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Pozměňovací návrh 45
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Článek 13 Smlouvy o fungování 
Evropské unie objasňuje, že Evropská 
unie a členské státy při tvorbě a provádění 
politik plně zohledňují požadavky na 
dobré životní podmínky zvířat jako 
vnímajících bytostí.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 3. září 2008 o klonování zvířat za 
účelem výroby potravin vyzývá Komisi,
aby předložila návrhy zakazující za 
účelem výroby potravin i) klonování 
zvířat, ii) chov klonovaných zvířat nebo 
jejich potomků, iii) uvádění na trh 
masných a mléčných výrobků 
pocházejících z klonovaných zvířat nebo 
jejich potomků a iv) dovoz klonovaných 
zvířat, jejich potomků, spermatu a embryí 
klonovaných zvířat nebo jejich potomků 
a dovoz masných či mléčných výrobků 
pocházejících z klonovaných zvířat nebo 
jejich potomků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Vědecký výbor Komise pro vznikající 
a nově zjištěná zdravotní rizika 
(SCENIHR) přijal ve dnech 28.–29. září 
2005 stanovisko, v němž došel k závěru, že 
existují „zásadní mezery ve znalostech 
nezbytných pro posouzení rizik. To se týká 
charakteristiky nanočástic, detekce 
a měření nanočástic, závislosti účinku na 
dávce, působení a perzistence nanočástic 
v lidském organismu a v životním 
prostředí i veškerých aspektů toxikologie 
a environmentální toxikologie spojených 
s nanočásticemi“; dále upozorňuje na 
závěr SCENIHR, že „existující 
toxikologické a ekotoxikologické metody 
nemusejí být pro řešení veškerých otázek 
vztahujících se k nanočásticím 
dostačující“;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Lambert van Nistelrooij

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 

(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. 
185212001/2001 ze dne 20. září 2001, 
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prováděcí pravidla pro zveřejňování 
některých informací a pro ochranu 
informací poskytovaných podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
258/975. V zájmu jasnosti je vhodné zrušit 
nařízení (ES) č. 258/97 a nahradit ho tímto 
nařízením.

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro 
zveřejňování některých informací a pro 
ochranu informací poskytovaných podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 258/975. V zájmu jasnosti je 
vhodné zrušit nařízení (ES) č. 258/97 
a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001.  
Nařízení (ES) č. 258/97 je vhodné nahradit 
tímto nařízením. Doporučení 97/618/ES by 
se mělo nahradit aktualizovanými pokyny, 
které se týkají konkrétně nových potravin, 
avšak doporučení 97/618/ES zůstává pro 
žadatele dostupné k používání až do té 
doby, než bude nahrazeno revidovanými 
pokyny.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 se vztahují k postupu 
hodnocení stanovenému v tomto návrhu nařízení, podléhají nyní navrženému textu společného 
postupu, a proto nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 již není nutné. Navržené nové nařízení 
předpokládá zveřejnění nových pokynů za účelem poskytnutí pomoci žadatelům. Předchozí 
pokyny by měly zůstat v platnosti do té doby, než budou nahrazeny revidovanými pokyny.

Pozměňovací návrh 49
Niels Busk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Stávající definice nových potravin by 
se měla vyjasnit a aktualizovat tak, že se 
stávající kategorie nahradí odkazem 
k obecné definici potravin v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 
stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin.

(5) Stávající definice nových potravin by 
se měla vyjasnit a aktualizovat tak, že se 
stávající kategorie nahradí odkazem 
k obecné definici potravin v nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se 
stanoví obecné zásady a požadavky 
potravinového práva, zřizuje se Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin 
a vysvětlení kritérií novosti.
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Odůvodnění

Aby byl právní předpis jasnější, bylo by vhodné podat vysvětlení kritérií novosti potravin 
přímo v textu právního předpisu nebo v jeho odůvodnění. 

Pozměňovací návrh 50
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Podle definice současného nařízení 
jsou za nové považovány potraviny 
s novou nebo záměrně modifikovanou 
primární molekulární strukturou, 
potraviny sestávající nebo izolované 
z mikroorganismů, hub či řas, nových 
kmenů mikroorganismů, u kterých nebyla 
prokázána historie bezpečného používání 
a rovněž koncentráty látek, které se 
přirozeně vyskytují v rostlinách.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh objasňuje, na které kategorie produktů se v každém případě vztahuje 
definice nových potravin. Tento neúplný seznam kategorií potravin tak přispívá k právní 
jistotě definice nových potravin aktualizované tímto nařízením. 

Pozměňovací návrh 51
Niels Busk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mělo by být také jasně uvedeno, že (6) Do oblasti působnosti tohoto nařízení 
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potraviny je třeba považovat za nové, je-li 
při jejich výrobě uplatněna technologie, 
která nebyla dříve použita. Toto nařízení 
by se mělo vztahovat zejména na nově 
vznikající technologie v oblasti chovu 
a procesu výroby potravin, které mají na 
potraviny dopad a tudíž mohou mít vliv na 
bezpečnost potravin. Nové potraviny by 
tudíž měly zahrnovat i potraviny získané 
z rostlin a zvířat, při jejichž pěstování či 
chovu bylo použito netradičních 
pěstitelských či chovných metod, a 
z potravin modifikovaných novými 
výrobními procesy, jako je 
nanotechnologie a nanověda, které mohou 
mít na potraviny vliv. Potraviny získané 
z nových odrůd rostlin nebo z nových 
plemen zvířat vytvořených tradičními 
pěstitelskými nebo chovnými metodami by 
neměly být považovány za nové potraviny. 

by měly spadat veškeré potraviny, které se 
před 15. květnem 1997 ve významné míře 
v rámci Společenství nepoužívaly k lidské 
spotřebě. Mezi kritéria pro novost 
potravin by mělo patřit použití nových 
druhů organismů, jako jsou rostliny, 
živočichové, mikroorganismy, houby nebo 
řasy. Za nové potraviny by mělo být 
považováno i použití nových částí 
existujících organismů a látek s novou 
molekulární strukturou. Existující 
potravina by měla být považována za 
novou, jestliže byla upravena způsobem, 
který mění její chemické složení, 
molekulární strukturu, velikost jejích 
částic nebo jiné prvky, což bude mít 
pravděpodobně vliv na bezpečnost 
potravin. Mělo by být také jasně uvedeno, 
že potraviny je třeba považovat za nové, je-
li při jejich výrobě uplatněna technologie, 
která nebyla dříve použita. Toto nařízení 
by se mělo vztahovat zejména na nově 
vznikající technologie v oblasti chovu 
a procesu výroby potravin, které mají na 
potraviny dopad a tudíž mohou mít vliv na 
bezpečnost potravin. Nové potraviny by 
tudíž měly zahrnovat i potraviny získané 
z rostlin a zvířat, při jejichž pěstování či 
chovu bylo použito netradičních 
pěstitelských či chovných metod, a 
z potravin modifikovaných novými 
výrobními procesy, jako je 
nanotechnologie a nanověda, které mohou 
mít na bezpečnost potravin vliv. Potraviny 
získané z nových odrůd rostlin nebo 
z nových plemen zvířat vytvořených 
tradičními pěstitelskými nebo chovnými 
metodami by neměly být považovány za 
nové potraviny.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl právní předpis jasnější, bylo by vhodné podat vysvětlení kritérií novosti potravin 
nejlépe přímo v textu právního předpisu nebo v jeho odůvodnění. Cílem navrhovaného znění 
je popsat, jak právní předpis o nových potravinách funguje v současnosti. V předposlední větě 
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chybí slovo „bezpečnost“, takže tato věta by měla znít: „…jako je nanotechnologie 
a nanověda, které mohou mít na bezpečnost potravin vliv“.

Pozměňovací návrh 52
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Mělo by být také jasně uvedeno, že 
potraviny je třeba považovat za nové, je-li 
při jejich výrobě uplatněna technologie, 
která nebyla dříve použita. Toto nařízení 
by se mělo vztahovat zejména na nově 
vznikající technologie v oblasti chovu 
a procesu výroby potravin, které mají na 
potraviny dopad a tudíž mohou mít vliv na 
bezpečnost potravin. Nové potraviny by 
tudíž měly zahrnovat i potraviny získané 
z rostlin a zvířat, při jejichž pěstování či 
chovu bylo použito netradičních 
pěstitelských či chovných metod, a 
z potravin modifikovaných novými 
výrobními procesy, jako je 
nanotechnologie a nanověda, které 
mohou mít na potraviny vliv. Potraviny 
získané z nových odrůd rostlin nebo 
z nových plemen zvířat vytvořených 
tradičními pěstitelskými nebo chovnými 
metodami by neměly být považovány za 
nové potraviny.

(6) Mělo by být také jasně uvedeno, že 
potraviny je třeba považovat za nové 
a spadající do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, je-li při jejich výrobě uplatněna 
technologie, která nebyla dříve použita 
a jsou-li potraviny modifikovány novými 
výrobními postupy, jako jsou 
nanotechnologie a nanověda, které mají 
vliv na bezpečnost nebo výživu. Potraviny 
pocházející z nových odrůd rostlin by 
neměly být považovány za nové potraviny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V současnosti dostupné metody 
testování nejsou pro posouzení rizik 
spojených s nanomateriály dostatečné. 
Měly by být urychleně vyvinuty speciální 
metody testování pro nanotechnologie, 
které by nepoužívaly zvířata.  Aby byla 
zajištěna ochrana lidského zdraví 
a předešlo se testování na zvířatech, mělo 
by být zakázáno používání 
nanotechnologií při výrobě potravin až do 
doby, než budou schváleny dostatečné 
metody testování pro nanotechnologie 
nepoužívající zvířata a na základě těchto 
testů bude provedeno odpovídající 
posouzení bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

V současné době neexistují vhodné metody pro posuzování bezpečnosti nanomateriálů (viz 
stanovisko výboru SCENIHR vydané v září 2005). Nanomateriály by se měly posuzovat na 
základě testů pro nanotechnologie nepoužívajících zvířata. Dokud nebudou k dispozici 
speciální testy pro nanotechnologie nepoužívající zvířata, které umožní odpovídající 
posouzení bezpečnosti nanomateriálů v potravinách, mělo by být jejich používání zakázáno, 
aby se zajistila ochrana lidského zdraví a předešlo se testování na zvířatech.

Pozměňovací návrh 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vzhledem k tomu, že Evropská 
skupina pro etiku ve vědě a nových 
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technologiích ve svém stanovisku č. 23 
o etických aspektech klonování zvířat za 
účelem výroby potravin ze dne 16. ledna 
2008 uvedla, že „nenachází přesvědčivé 
argumenty, které by výrobu potravin 
z klonů a jejich potomstva ospravedlnily“. 
Vzhledem k tomu, že Vědecký výbor  
Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin došel ve svém stanovisku1 ze dne 
15. července 2008 k závěru, že „bylo  
zjištěno, že zdraví a dobré životní 
podmínky významného podílu 
naklonovaných zvířat … byly nepříznivě 
ovlivněny a často měly pro zvířata těžké 
a smrtelné následky“.
1The EFSA Journal (2008) 767, s. 1–49

Or. en

Odůvodnění

Stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a Evropské skupiny pro etiku ve vědě 
a nových technologiích ukazují, že klonování má za následek vážné zdravotní problémy 
a problémy v oblasti dobrých životních podmínek klonovaných zvířat a jejich náhradních 
matek. 

Pozměňovací návrh 55
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6 a) Nanomateriály přítomné 
v potravinových obalech by měly být na 
seznamu schválených nanomateriálů 
spolu s uvedením limitu pro migraci do 
potravinářských produktů nebo na tyto 
produkty zabalené v takovém obalu.

Or. fr
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Odůvodnění

Obaly, které jsou vyrobeny z nanomateriálů a jsou v kontaktu s potravinářskými produkty, 
musí být schválené.

Pozměňovací návrh 56
Niels Busk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V případě potřeby by měla být přijata 
prováděcí opatření stanovující kritéria, 
která usnadní posouzení, zda se potraviny 
před 15. květnem 1997 v rámci 
Společenství ve významné míře používaly 
k lidské spotřebě. Pokud se potraviny před 
uvedeným datem používaly výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka podle 
definice směrnice 2002/46/ES, lze je po 
uvedeném datu uvést na trh ke stejnému 
použití, aniž by se považovaly za novou 
potravinu. Uvedené používání jako 
doplněk stravy nebo jako jeho složka by se 
nicméně nemělo zohledňovat v případě 
posouzení, zda se potraviny před 15. 
květnem 1997 v rámci Společenství ve 
významné míře používaly k lidské 
spotřebě. Jiné způsoby používání 
příslušných potravin, např. jiné než jako 
doplněk stravy, musejí být proto povoleny 
v souladu s tímto nařízením.

(7) Měla by být přijata prováděcí opatření 
stanovující další kritéria, která usnadní 
posouzení, zda se potraviny před 15. 
květnem 1997 v rámci Společenství ve 
významné míře používaly k lidské 
spotřebě. Pokud se potraviny před 
uvedeným datem používaly výlučně jako 
doplněk stravy nebo jeho složka podle 
definice směrnice 2002/46/ES, lze je po 
uvedeném datu uvést na trh ke stejnému 
použití, aniž by se považovaly za novou 
potravinu. Uvedené používání jako 
doplněk stravy nebo jako jeho složka by se 
nicméně nemělo zohledňovat v případě 
posouzení, zda se potraviny před 15. 
květnem 1997 v rámci Společenství ve 
významné míře používaly k lidské 
spotřebě. Jiné způsoby používání 
příslušných potravin, např. jiné než jako 
doplněk stravy, musejí být proto povoleny 
v souladu s tímto nařízením.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné přijmout prováděcí opatření s cílem dále popsat kritéria pro novost. Je třeba 
dodat slovo„další“, neboť určité vysvětlení se podává již v pozměňovacích návrzích k bodu 
odůvodnění 6.
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Pozměňovací návrh 57
Niels Busk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Ustanovení směrnice 2001/83/ES 
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 může v této 
souvislosti členský stát, pokud podle 
směrnice 2001/83/ES stanoví, že látka je 
léčivým přípravkem, omezit uvádění 
takového produktu na trh.
1 Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.

Or. en

Odůvodnění

Protože se při nakládání s novými potravinami objevuje mnoho hraničních případů, je 
důležité v odůvodnění tuto obecnou zásadu zdůraznit. Tento bod odůvodnění poskytuje odvětví 
i spotřebitelům větší srozumitelnost ohledně fungování trhu ve vztahu k hraničním produktům 
(léčivé přípravky / potraviny).

Pozměňovací návrh 58
Niels Busk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Potraviny určené k technologickým 
použitím nebo potraviny geneticky 
modifikované by neměly spadat do oblasti 
působnosti tohoto nařízení. Potraviny 

(10) Potraviny určené k technologickým 
použitím nebo potraviny geneticky 
modifikované by neměly spadat do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, pokud se na 
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používané výhradně jako přídatné látky 
spadající do oblasti působnosti nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
XX/XXX ze dne [..], látky určené 
k aromatizaci spadající do oblasti 
působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. XX/XXX ze 
dne [..], extrakční rozpouštědla spadající 
do oblasti působnosti směrnice Rady 
88/344/EHS ze dne 13. června 1988 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se extrakčních rozpouštědel 
používaných při výrobě potravin a složek 
potravin, enzymy spadající do oblasti 
působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. XX/XXX ze 
dne [..] a geneticky modifikované 
potraviny spadající do oblasti působnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 
o geneticky modifikovaných potravinách 
a krmivech by proto měly být z oblasti 
působnosti tohoto nařízení vyloučeny.

tyto potraviny vztahuje hodnocení 
bezpečnosti a povolování podle jiných 
právních předpisů Společenství. Potraviny 
používané výhradně jako přídatné látky 
spadající do oblasti působnosti nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
XX/XXX ze dne [..], látky určené 
k aromatizaci spadající do oblasti 
působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. XX/XXX ze
dne [..], extrakční rozpouštědla spadající 
do oblasti působnosti směrnice Rady 
88/344/EHS ze dne 13. června 1988 
o sbližování právních předpisů členských 
států týkajících se extrakčních rozpouštědel 
používaných při výrobě potravin a složek 
potravin, enzymy spadající do oblasti 
působnosti nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. XX/XXX ze 
dne [..] a geneticky modifikované 
potraviny spadající do oblasti působnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 
o geneticky modifikovaných potravinách 
a krmivech by proto měly být z oblasti 
působnosti tohoto nařízení vyloučeny.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné objasnit, že na všechny nové potraviny a složky potravin by se měly vztahovat
zvláštní postupy posuzování rizik v souladu s právními předpisy Společenství. Potraviny, na 
které se již vztahuje posuzování rizik a postup povolování podle jiných právních předpisů EU, 
by neměly vyžadovat posuzování rizik a postup povolování podle nařízení o nových 
potravinách.
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Pozměňovací návrh 59
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
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. 
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.

(13) Klasifikace nové potraviny, např. na 
základě jejího použití ve významné míře 
k lidské spotřebě před datem použití 
právních předpisů, nebo využití známých 
metod výroby potravin se určí na základě 
informací, které jsou k dispozici 
v členských státech a také u všech 
zúčastněných stran. Měl by být stanoven 
postup pro shromažďování těchto 
informací. Tento postup by měl být 
jednoduchý a transparentní a měl by 
bránit jakémukoli neodůvodněnému 
narušování trhu.

Or. en

Odůvodnění

The information collection procedure may involve raising questions about already marketed 
products or products proposed as novel foods that are ultimately found not to be novel foods.  
In the process of a transparent collection of data, these products’ competitive position should 
not be negatively affected by incorrect inferences of novel status. The Commission procedure 
should therefore be sensitive to such problems and avoid any unjustified disruption of the 
market. The reference date of 15 May 1997 should be modified as the scope of the regulation 
is modified from Reg 258/57. It should be replaced by the date of application of this 
regulation.

Pozměňovací návrh 60
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nové potraviny by měly být uváděny 
na trh Společenství pouze tehdy, jsou-li 
bezpečné a neuvádějí-li spotřebitele 

(14) Nové potraviny by měly být uváděny 
na trh Společenství pouze tehdy, jsou-li 
bezpečné, neuvádějí-li spotřebitele v omyl 
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v omyl. Kromě toho by se neměly 
odlišovat od potravin, které mají 
nahrazovat, natolik, že by jejich spotřeba 
byla pro spotřebitele z hlediska výživy 
nevhodná.

a ukazují-li jasné výhody pro spotřebitele. 
Kromě toho by se neměly odlišovat od 
potravin, které mají nahrazovat, natolik, že 
by jejich spotřeba byla pro spotřebitele 
z hlediska výživy nevhodná.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Aby nedocházelo ke zkouškám na 
zvířatech, měly by se zkoušky na 
obratlovcích pro účely tohoto nařízení 
provádět pouze v krajním případě. Toto 
nařízení by mělo zajistit, že zkoušky na 
obratlovcích budou sníženy na minimum 
a bude zabráněno zdvojování zkoušek, 
a také že bude podpořeno provádění 
zkoušek, při nichž se nepoužívají zvířata, 
a inteligentních strategií zkoušek. 
V procesu vývoje nových potravin by měly 
být stávající výsledky zkoušek na 
obratlovcích sdíleny. V souladu se 
směrnicí Rady 86/609/EHS ze dne 24. 
listopadu 1986 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států 
týkajících se ochrany zvířat používaných 
pro pokusné a jiné vědecké účely1 musí 
být rovněž nahrazeny, omezeny nebo 
upřesněny zkoušky na obratlovcích. Je-li 
to možné, mělo by provádění tohoto 
nařízení vycházet z používání vhodných 
alternativních zkušebních metod. 
Nejpozději do …* by Komise měla 
přezkoumat pravidla o ochraně výsledků 
zkoušek na obratlovcích a v případě 
potřeby tato pravidla změnit.
1 Úř. věst. L 358, 18. 12.1986, s. 1. 

* Sedm let po vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Or. en

Odůvodnění

Aby Společenství a členské státy v souladu s požadavkem uvedeným v Protokolu o ochraně 
a dobrých životních podmínkách zvířat při formulaci a provádění politik plně zohlednily 
požadavky na dobré životní podmínky zvířat, mělo by zde být uvedeno, že zkoušky na zvířatech 
budou prováděny v co nejnižší míře a uskuteční se pouze v krajním případě a že je 
podporováno použití alternativních metod.

Pozměňovací návrh 62
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Měla by být také stanovena kritéria 
pro zhodnocení možných rizik, která 
mohou nové potraviny představovat. Aby 
se zajistilo harmonizované vědecké 
posouzení nových potravin, měl by takové 
posouzení provádět Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(16) Měla by být také stanovena kritéria 
pro zhodnocení možných rizik, která 
mohou nové potraviny představovat. Aby 
se zajistilo harmonizované vědecké 
posouzení nových potravin, měl by takové 
posouzení provádět Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve 
spolupráci s orgány členských států.

Or. fr

Odůvodnění

Je sice dobré postup schvalování a posuzování nových potravin centralizovat, ale je také 
vhodné zachovat spolupráci mezi evropským úřadem a příslušnými orgány členských států, 
zejména co se týče kontrol trhu, které jim budou v rámci tohoto právního předpisu svěřeny. 
Díky této spolupráci si udrží své zkušenosti a schopnosti.
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Pozměňovací návrh 63
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) V případě potřeby a na základě závěrů 
hodnocení bezpečnosti by u použití nových 
potravin pro lidskou spotřebu měly být
zavedeny požadavky na monitorování po 
uvedení na trh.

(18) Na základě závěrů hodnocení 
bezpečnosti by u použití nových potravin 
měly být zavedeny požadavky na 
monitorování po uvedení na trh.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění pozměňovacího návrhu č. 10 předloženého zpravodajkou.

Pozměňovací návrh 64
Renate Sommer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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. 

Ochrana údajů a důvěrnost musí být 
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zajištěny podle článků 30 a 31 nařízení 
(ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivech.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
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 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. 

Mělo by však být zakázáno opakování 
studií používajících obratlovce. V této 
souvislosti by měla existovat povinnost 
zpřístupnit studie provedené 
na obratlovcích a jiné studie, jež mohou 
zamezit zkouškám na zvířatech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
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 účelem podpory výzkumu 
a vývoje, a tím i inovací v rámci 
zemědělsko-potravinářského průmyslu je 
vhodné chránit investice novátorů 
shromažďujících údaje na podporu 
žádostí podaných podle 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 neměly být po určité 
omezené období použity ve prospěch 
jiného žadatele bez souhlasu prvního 
žadatele. 

Během tohoto omezeného období je 
povolení poskytnuto pouze prvnímu 
žadateli, což nevylučuje právo jiného 
žadatele předložit svou vlastní žádost.
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.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu konzistentnosti by znění bodu odůvodnění 20 mělo být uvedeno do souladu se zněním 
bodu odůvodnění 32 nařízení 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich 
výživové hodnoty a vlivu na zdraví.
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Pozměňovací návrh 67
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
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 účelem podpory výzkumu 
a vývoje, a tím i inovací v rámci 
zemědělsko-potravinářského průmyslu je 
vhodné chránit investice novátorů 
shromažďujících údaje na podporu 
žádostí podaných podle 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 neměly být po určité 
omezené období použity ve prospěch 
jiného žadatele bez souhlasu prvního 
žadatele. Během tohoto omezeného období 
je povolení poskytnuto pouze prvnímu 
žadateli, což nevylučuje právo jiného 
žadatele předložit svou vlastní žádost.
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.

Or. en

Odůvodnění

Znění bodu odůvodnění 20 by mělo být uvedeno do souladu se zněním bodu odůvodnění 32 
nařízení 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich výživové hodnoty a vlivu 
na zdraví.
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Pozměňovací návrh 68
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
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. Zařazení nové potraviny na 
seznam nových potravin Společenství 
proto v takových případech uloží zvláštní 
podmínky používání nebo požadavky 
týkající se označování. Produkty vyrobené 
s pomocí nanotechnologií a potraviny 
vyrobené ze zvířat krmených geneticky 
modifikovaným krmivem musí být takto 
označeny.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění pozměňovacího návrhu č. 12 předloženého zpravodajkou. Existuje jasný rozpor 
mezi ustanoveními týkajícími se potravin vyrobených ze zvířat krmených geneticky 
modifikovaným krmivem: bod odůvodnění 16 nařízení 1829/2003 je vykládán tak, že 
potraviny vyrobené ze zvířat krmených geneticky modifikovanými krmivy nespadají do oblasti 
působnosti tohoto nařízení. To znamená, že nařízení č. 1829/2003 neobsahuje žádná 
ustanovení o označování, a proto má-li být tento rozpor překonán,  musí být v tomto nařízení 
stanovena odpovídající pravidla s cílem vyplnit tuto mezeru.
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Pozměňovací návrh 69
Niels Busk

Návrh nařízení
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.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro dodatečné označování by měla zahrnovat i etické otázky, jako je klonování. Bylo 
by tak možné vyžadovat, aby byly označovány potraviny vyrobené z klonovaných zvířat.

Pozměňovací návrh 70
Renate Sommer

Návrh nařízení
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 

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

harmonizují předpisy v členských státech 
vztahující se na výživová a zdravotní 
tvrzení. Tvrzení týkající se nových 
potravin by proto měla být v souladu 
s uvedeným nařízením. Má-li žadatel 
v úmyslu získat povolení zdravotního 
tvrzení pro novou potravinu, které musí 
být v souladu s články 17 nebo 18 nařízení 
(ES) č. 1924/2006, a jestliže žádost 
o povolení nové potraviny a žádost 
o povolení zdravotního tvrzení obsahují 
požadavek na ochranu údajů, které jsou 
předmětem vlastnických práv, měly by na 
žádost žadatele lhůty pro ochranu údajů 
začínat ve stejnou dobu a běžet současně.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
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 
potravin by proto měla být v souladu 
s uvedeným nařízením.

(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 
potravin by proto měla být v souladu 
s uvedeným nařízením. Má-li žadatel 
v úmyslu získat povolení zdravotního 
tvrzení pro novou potravinu, které musí 
být v souladu s články 17 nebo 18 nařízení 
(ES) č. 1924/2006, a jestliže žádost 
o povolení nové potraviny a žádost 
o povolení zdravotního tvrzení obsahují 
požadavek na ochranu údajů, které jsou 
předmětem vlastnických práv, měly by na 
žádost žadatele lhůty pro ochranu údajů 
začínat ve stejnou dobu a běžet současně.
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Or. en

Odůvodnění

Příslušné žádosti o povolení nové potraviny a zdravotního tvrzení, které se týkají stejného 
produktu a 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 72
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
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 
potravin by proto měla být v souladu 
s uvedeným nařízením.

(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 
potravin by proto měla být v souladu 
s uvedeným nařízením. Má-li žadatel 
v úmyslu získat povolení zdravotního 
tvrzení pro novou potravinu, které musí 
být v souladu s články 17 nebo 18 nařízení 
(ES) č. 1924/2006, 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 
ve stejnou dobu a běžet současně.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
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 
žádosti předložené podle nařízení (ES) č. 
258/97, u kterých 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 nařízení 
(ES) č. 258/97 vyžaduje další hodnotící 
zpráva přede dnem použití tohoto 
nařízení, by měly být považovány za 
žádosti, na které se vztahuje toto nařízení. 
Požaduje-li se od nich stanovisko, 
zohlední úřad a členské státy výsledek 
prvního hodnocení. Jiné žádosti podané 
podle článku 4 nařízení (ES) č. 258/97 
přede dnem použitelnosti tohoto nařízení 
se vyřizují podle ustanovení nařízení (ES) 
č. 258/97.

Or. en

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.
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Pozměňovací návrh 74
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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, u kterých 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 nařízení 
(ES) č. 258/97 vyžaduje další hodnotící 
zpráva přede dnem použitelnosti tohoto 
nařízení, by měly být považovány za 
žádosti, na které se vztahuje toto nařízení. 
Jiné žádosti podané podle článku 4 
nařízení (ES) č. 258/97 přede dnem 
použitelnosti tohoto nařízení se vyřizují 
podle ustanovení nařízení (ES) č. 258/97.

Or. en

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.
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Pozměňovací návrh 75
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla pro uvádění nových potravin na 
trh v rámci Společenství, aby se zajistila 
vysoká úroveň ochrany lidského života 
a zdraví, zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat, životního prostředí 
a zájmů spotřebitelů a současně 
transparentnost a účinné fungování 
vnitřního trhu.

Or. en

Odůvodnění

Úprava pozměňovacího návrhu č. 15 předloženého zpravodajkou.

Pozměňovací návrh 76
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Jakožto významný cíl Společenství a jeden z účelů vyjádřených v bodech odůvodnění by měl 
být tento cíl v předmětu výslovně uveden.

Pozměňovací návrh 77
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Toto nařízení stanoví harmonizovaná 
pravidla pro uvádění nových potravin na 
trh v rámci Společenství, aby se zajistila 
vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, 
ochrany spotřebitelů, zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat, životního 
prostředí a současně účinné fungování 
vnitřního trhu a podpora inovací v rámci 
zemědělsko-potravinářského průmyslu.

Or. en

Odůvodnění

V průběhu procesu schvalování musí být zohledněno zdraví a dobré životní podmínky zvířat 
a ochrana životního prostředí. Inovace v rámci zemědělsko-potravinářského průmyslu jsou 
také významným cílem Společenství a tento cíl by měl být v předmětu výslovně uveden.

Pozměňovací návrh 78
Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) látky určené k aromatizaci potravin 
spadající do oblasti působnosti nařízení 
(ES) č. ... [o látkách určených 
k aromatizaci potravin];

ii) látky určené k aromatizaci potravin 
spadající do oblasti působnosti nařízení 
(ES) č. ... [o látkách určených 
k aromatizaci potravin], s výjimkou 
případů, kdy jsou látky určené 
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k aromatizaci uvedené v čl. 8 odst.1 písm. 
a, b a c nařízení o látkách určených 
k aromatizaci potravin vyrobeny z nové 
potraviny;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zajištěno, že všechny nové potraviny podléhají hodnocení bezpečnosti 
a povolování podle právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh 79
Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. a v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) vitamíny a minerály spadající do oblasti 
působnosti směrnice 89/398/EHS, 
směrnice 2002/46/ES nebo nařízení (ES) č. 
1925/2006.

v) vitamíny a minerály spadající do oblasti 
působnosti směrnice 89/398/EHS, 
směrnice 2002/46/ES nebo nařízení (ES) č. 
1925/2006, s výjimkou případů, kdy jsou 
vitamíny nebo minerály získány z nových 
zdrojů nebo použitím výrobního procesu, 
který nebyl v době udělení povolení podle 
příslušných právních předpisů zohledněn. 

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být zajištěno, aby všechny nové potraviny podléhaly hodnocení bezpečnosti 
a povolování podle právních předpisů Společenství.
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Pozměňovací návrh 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) potraviny pocházející z klonovaných 
zvířat a jejich potomků. Před datem 
vstupu tohoto nařízení v platnost 
podle článku č. 20 předloží Komise návrh 
právního předpisu, který zakazuje uvádění 
potravin pocházejících z klonovaných 
zvířat a jejich potomků na trh 
Společenství.  Návrh bude předložen 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a stanovisko Evropské 
skupiny pro etiku ukazují, že klonování má za následek vážné zdravotní problémy a problémy 
v oblasti dobrých životních podmínek klonovaných zvířat a jejich náhradních matek. 
Klonovaná embrya jsou často větší než normální embrya, což způsobuje obtížné porody 
a vysoký počet porodů císařským řezem. Mnoho klonovaných zvířat umírá ještě ve stádiu 
embrya nebo v prvních týdnech života v důsledku nedostatečné imunity, selhání 
kardiovaskulárního systému, dýchacích problémů a anomálií ledvin.

Pozměňovací návrh 81
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž je dotčen odstavec 2, vztahuje se 
toto nařízení na potravinářské přídatné 
látky, potravinářské enzymy, látky určené 
k aromatizaci a některé složky potravin 
vyznačující se aromatem, u nichž se použil 
nový výrobní postup, který se nepoužíval 
před 15. květnem 1997, způsobující 
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významné změny ve složení nebo struktuře 
potravin (např. nanotechnologie). 
Pokud mohou nové potraviny působit 
v potravinářském produktu také jako 
přídatné látky nebo látky určené 
k aromatizaci, mělo by se na ně vztahovat 
toto nařízení i právní předpisy pro 
potravinářské přídatné látky nebo právní 
předpisy pro látky určené k aromatizaci 
potravin. 

Or. en

Odůvodnění

Modifikace pozměňovacího návrhu č. 16 stanoviska výboru AGRI: Poslední část
pozměňovacího návrhu stanoviska výboru AGRI „což ovlivňuje jejich výživovou hodnotu, 
metabolismus nebo obsah nežádoucích látek“ byla vypuštěna, protože pod toto nařízení musí 
spadat VŠECHNY potraviny vyrobené s použitím nanotechnologií. Poslední věta byla přidána 
s cílem objasnit, že nové potraviny, které by mohly působit jako přídatné látky nebo látky 
určené k aromatizaci v jiném výrobku, musí podléhat nejen tomuto nařízení, ale také 
příslušnému nařízení o potravinářských přídatných látkách a látkách určených k aromatizaci 
potravin.

Pozměňovací návrh 82
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dojde-li k úpravě potraviny novým 
výrobním postupem, jako jsou 
nanotechnologie, nanověda aj., o nichž 
v současné době ještě nemáme dostatek 
znalostí, aby mohlo být provedeno 
hodnocení rizik, smí být tato potravina 
uvedena na trh pouze v případě, že byla 
platným postupem hodnocení rizik 
posouzena jako bezpečná.

Or. nl



AM\744573CS.doc 33/102 PE413.967v01-00

CS

Odůvodnění

Dokud nebudeme mít dostatek znalostí, aby mohlo být provedeno hodnocení rizik, není v 
souladu se zásadou obezřetnosti vývojové stádium ještě na takové úrovni, aby mohla být 
potravina uvedena na trh.

Pozměňovací návrh 83
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Může-li mít potravina vliv na lidské 
tělo, který je srovnatelný s vlivem léčivého 
přípravku, musí Evropská agentura pro 
léčivé přípravky (EMEA) rozhodnout, zda 
se jedná o léčivý přípravek a zda potravina 
v důsledku toho spadá do působnosti 
nařízení (ES) č. 2309/93 ve znění nařízení 
(ES) č. 762/2004.

Or. nl

Odůvodnění

Nařízení týkající se nových potravin nesmí sloužit jako zadní vrátka pro uvádění léčivých 
přípravků na trh.

Pozměňovací návrh 84
Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – podbod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „novými potravinami“ se rozumí: a) „novými potravinami“ se rozumí:
potraviny, které se před 15. květnem 1997 
v rámci Společenství ve významné míře 
nepoužívaly k lidské spotřebě, včetně

i) potraviny, které se před 15. květnem 
1997 v rámci Společenství ve významné 
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míře nepoužívaly k lidské spotřebě;

Or. en

Odůvodnění

Obecná definice nové potraviny je uvedena v čl. 3 odst. 2 písm. a) podbodu (i). Následující 
dvě kategorie ii) a iii) jsou podskupinami v rámci této obecné definice. Znění čl. 3 odst. 2 
písm. a) podbodu i), druhého pododstavce (o využití v doplňcích stravy) se vztahuje na 
všechny kategorie uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a). Prováděcí opatření by měla být přijata 
před datem použití tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 85
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – podbod i – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) potraviny, které se před 15. květnem 
1997 v rámci Společenství ve významné 
míře nepoužívaly k lidské spotřebě; 

i) potraviny, které se před 15. květnem 
1997 v rámci Společenství ve významné 
míře nepoužívaly k lidské spotřebě včetně 
potravin, které byly schváleny v rámci tzv. 
zjednodušeného postupu podle nařízení 
(ES) č. 258/97 o nových potravinách 
a nových složkách potravin;

Or. nl

Odůvodnění

Zjednodušeným postupem byla zavedena nižší úroveň ochrany v oblasti bezpečnosti potravin.

Pozměňovací návrh 86
Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a –podbod i – pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

To, že se potraviny používají výlučně jako To, že se potraviny používají výlučně jako 
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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.

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 budou přijata 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 14 odst. 3 před datem 
použití tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Obecná definice nové potraviny je uvedena v čl. 3 odst. 2 písm. a) podbodu i). Následující dvě 
kategorie ii) a iii) jsou podskupinami v rámci této obecné definice. Znění čl. 3 odst. 2 písm. a) 
podbodu i), druhého pododstavce (o využití v doplňcích stravy) se vztahuje na všechny 
kategorie uvedené v čl. 3 odst. 2 písm. a). Prováděcí opatření by měla být přijata před datem 
použití tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 87
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – podbod i – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) potraviny, které se před 15. květnem 
1997 v rámci Společenství ve významné 
míře nepoužívaly k lidské spotřebě;

i) potraviny, u kterých nebyla v rámci 
Společenství prokázána historie 
bezpečného používání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) potraviny rostlinného nebo živočišného
původu získané z rostlin nebo zvířat, na 
nichž byly použity netradiční pěstitelské 
nebo chovatelské techniky, kterých se 
nepoužívalo před 15. květnem 1997; a

ii) potraviny rostlinného původu získané 
z rostlin, na nichž byly použity nové
pěstitelské techniky, kterých se 
nepoužívalo před 15. květnem 1997 a které 
způsobují významné změny ve složení 
nebo struktuře potravin, což ovlivňuje 
bezpečnost nebo výživovou hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a –podbod iii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) potraviny, u nichž se použil výrobní 
postup, který se nepoužíval před 
15. květnem 1997, pokud tento postup 
způsobuje významné změny ve složení 
nebo struktuře potravin, což ovlivňuje 
jejich výživovou hodnotu, metabolismus 
nebo obsah nežádoucích látek.

iii) potraviny, u nichž se použil nový
výrobní postup, který se v rámci 
Společenství ve významné míře nepoužíval 
před 15. květnem 1997, v každém případě 
včetně potravin vyrobených s pomocí 
nanotechnologií, avšak nejen jich, pokud 
tento postup způsobuje významné změny 
ve složení nebo struktuře potravin, což 
ovlivňuje jejich výživovou hodnotu, 
metabolismus nebo obsah nežádoucích 
látek;

Or. en

Odůvodnění

Změna pozměňovacího návrhu č. 21 předloženého zpravodajkou.
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Pozměňovací návrh 90
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a –podbod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) potraviny, u nichž se použil výrobní 
postup, který se nepoužíval před 
15. květnem 1997, pokud tento postup 
způsobuje významné změny ve složení 
nebo struktuře potravin, což ovlivňuje 
jejich výživovou hodnotu, metabolismus 
nebo obsah nežádoucích látek.

iii) potraviny, u nichž se použil nový
výrobní postup, který se nepoužíval před 
15. květnem 1997, a který způsobuje 
významné změny ve složení nebo struktuře 
potravin, což ovlivňuje bezpečnost nebo 
výživu.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – podbod iii 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) potraviny, u nichž se použil výrobní 
postup, který se nepoužíval před 
15. květnem 1997, pokud tento postup 
způsobuje významné změny ve složení 
nebo struktuře potravin, což ovlivňuje 
jejich výživovou hodnotu, metabolismus 
nebo obsah nežádoucích látek.

iii) potraviny, u nichž se použil výrobní 
postup, který se nepoužíval před 
15. květnem 1997, pokud tento postup 
způsobuje významné změny ve složení 
nebo struktuře potravin, což ovlivňuje 
jejich výživovou hodnotu, metabolismus 
nebo obsah nežádoucích látek; potraviny 
vyrobené s použitím nanotechnologie 
a nanovědy jsou za všech okolností 
považovány za potraviny, u nichž se použil 
nový výrobní postup. V souladu 
s regulativním postupem podle čl. 14 
odst. 2 Komise přijme definici potravin 
vyrobených s použitím nanotechnologie 
a nanovědy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Renate Sommer

Návrh nařízení
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 
a nadále jsou součástí běžné výživy velké 
části obyvatelstva země po dobu alespoň 
30 let;

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „historií bezpečného používání 
potraviny“ se rozumí bezpečnost 
dotyčných potravin potvrzují údaje o jejich 
složení a zkušenosti s jejich dřívějším 
i současným používáním k běžné výživě 
velkou částí obyvatelstva dané země.

c) „historií bezpečného používání 
potraviny“ se rozumí, že bezpečnost 
dotyčných potravin potvrzují údaje o jejich 
složení a zkušenosti s jejich dřívějším 
i současným používáním k běžné výživě 
velké části obyvatelstva dané země po 
dobu alespoň 30 let.

Or. de
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Pozměňovací návrh 94
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pojmem „vyrobený prostřednictvím 
nanotechnologie“ se rozumí výrobek, 
který obsahuje syntetické látky, sestává 
z nich nebo je vyroben jejich pomocí, 
a jeho délka, šířka nebo výška 
nepřekračují 100 nm. Takový výrobek je 
obecně vědou přijímán jako vyrobený 
prostřednictvím nanotechnologie.

Or. nl

Odůvodnění

Zpřesnění definic.

Pozměňovací návrh 95
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „vyrobenými s pomocí 
nanotechnologií“: se rozumí výrobky, 
které obsahují, skládají se z nebo jsou 
vyrobeny s pomocí látek o délce, šířce 
nebo výšce 300 nm, a/nebo látek, které se 
z důvodu zmenšené velikosti částic ve 
srovnání s běžnou formou projevují 
novými vlastnostmi.

Or. en

Odůvodnění

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
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based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Pozměňovací návrh 96
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „nanomateriálem“ se rozumí pevný 
a záměrně vyrobený materiál o jednom 
nebo vícestranném vnějším rozměru, nebo 
vnitřní struktury, o rozměru do 100 nm.

Or. fr

Odůvodnění

Definice navržená paní Liotardovou v pozměňovacím návrhu č. 26 není úplná a může vyloučit 
některé nanomateriály. Je také vhodné uvést stejné definice proto, aby byly různé právní 
předpisy Společenství konzistentní.

Pozměňovací návrh 97
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) „nanoobjektem“ se rozumí jakýkoliv 
pevný předmět, struktura nebo zařízení, 
které jsou záměrně vyrobeny nebo 
používány a jejichž jeden nebo dva 
rozměry mají rozsah od 100 do 500 nm,
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Or. fr

Odůvodnění

Definice nanomateriálů musí být doplněna, aby zohledňovala další produkty obsahující 
nanotechnologie, které je třeba vzít v úvahu a zahrnout do oblasti nanotechnologií. U těchto 
nanoobjektů jeden nebo dva rozměry přesahují škálu uvedenou v pozměňovacím návrhu č. 96; 
týká se to například nanotrubic, nanovláken, nanofilmů apod.

Pozměňovací návrh 98
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Shromažďování informací týkajících se 
používání potravin k lidské spotřebě

Shromažďování informací týkajících se 
klasifikace nových potravin

Or. en

Odůvodnění

Údaje by měly být shromažďovány harmonizovaným způsobem tak, aby uplatnitelnost tohoto 
nařízení byla a mohla být posuzována pro navržené žádosti nebo výrobky. U všech nově 
předložených výrobků je prováděno ověření za účelem zjištění, zda lze prokázat možnou 
historii spotřeby ve významné míře v jednom/více členských státech v rámci celého 
Společenství. Toto posouzení (včas) vytvoří seznam výrobků, které budou rozděleny do 
kategorií.

Pozměňovací návrh 99
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
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 

1. Komise shromáždí informace od 
členských států a/nebo od provozovatelů 
potravinářských podniků nebo jakýchkoli 
jiných zúčastněných stran za účelem 
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před 15. květnem 1997 v rámci 
Společenství používaly k lidské spotřebě.

zjištění statusu žádosti o zařazení nové 
potraviny a v případě vznesených dotazů 
týkajících se přítomnosti výrobku na trhu, 
zjištění, do jaké míry se potraviny před 
datem použití tohoto právního předpisu 
v rámci Společenství používaly k lidské 
spotřebě.

Or. en

Odůvodnění

Referenční datum 15. května 1997 by mělo být změněno, vzhledem k tomu, že oblast 
působnosti nařízení je změněna oproti nařízení 258/57. Mělo by být nahrazeno dnem 
použitelnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 100
Renate Sommer

Návrh nařízení
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 prostřednictvím 
konzultací s veřejností za účelem zjištění, 
do jaké míry se potraviny před 15. květnem 
1997 v rámci Společenství používaly 
k lidské spotřebě. Komise zveřejňuje své 
závěry vyplývající z těchto a dalších údajů 
nedůvěrné povahy.

Or. de

Pozměňovací návrh 101
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může shromažďovat informace 1. Komise shromáždí informace od 
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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.

členského státu a/nebo od provozovatelů 
potravinářských podniků nebo jakýchkoli 
jiných zúčastněných stran za účelem 
zjištění, do jaké míry se potraviny před 
15. květnem 1997 v rámci Společenství 
používaly k lidské spotřebě. Provozovatelé 
podniků a jiné zúčastněné strany jsou 
povinni předat informace o tom, do jaké 
míry se potraviny před 15. květnem 1997 
v rámci Společenství používaly k lidské 
spotřebě, pokud o tyto informace Komise 
nebo vnitrostátní orgány požádají.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění odpovědností přidělených každé straně.

Pozměňovací návrh 102
Anne Ferreira

Návrh nařízení
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 musí 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. 
Provozovatelé potravinářských podniků 
musí na žádost příslušného orgánu 
v daných členských státech a úřadu 
poskytnout informace o potravinářských 
produktech, které se používaly k lidské 
spotřebě ve Společenství před 15. květnem 
1997.

Or. fr
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Odůvodnění

Dobrá spolupráce mezi provozovateli potravinářských podniků, členskými státy a Evropskou 
komisí je nutná proto, abychom znali historii některých potravinářských produktů. Povinnost 
provozovatelů potravinářských podniků poskytnout Evropské komisi informace týkající se 
uvedení potravinářských produktů na trh přispěje k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 103
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zveřejní závěr vyvozený 
z těchto shromážděných údajů a 
z podpůrných nedůvěrných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na trh lze uvést pouze nové potraviny 
zařazené na seznam nových potravin 
Společenství (dále pouze „seznam 
Společenství“).

Na trh lze uvést pouze nové potraviny 
zařazené na seznam nových potravin 
Společenství (dále pouze „seznam 
Společenství“). Komise vede a zveřejňuje 
seznam Společenství na stránce přístupné 
veřejnosti zřízené k tomuto účelu, která je 
součástí internetových stránek Komise.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh je stejný jako pozměňovací návrh č. 29 předložený zpravodajkou (bude 
uveden v následujícím pozměňovacím návrhu).
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Pozměňovací návrh 105
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam nových potravin Společenství Seznam nových potravin Společenství
Na trh lze uvést pouze nové potraviny 
zařazené na seznam nových potravin 
Společenství (dále pouze „seznam 
Společenství“).

1. Na trh lze uvést pouze nové potraviny 
zařazené na seznam nových potravin 
Společenství (dále pouze „seznam 
Společenství“).

2. V případech, kdy povolení nové 
potraviny uvedené na seznamu 
Společenství je založeno na vědeckých 
důkazech, na něž se vztahují vlastnická 
práva, v souladu s článkem 12, na trh ji 
během prvního pětiletého období může 
uvést pouze jmenovitě uvedený žadatel. 
Pokud však Komise rozhodne, že nová 
potravina může být nebo mohla být 
zahrnuta na seznam stanovený podle 
odstavce 1, aniž by byly předloženy údaje 
označené prvním žadatelem za údaje, na 
které se vztahují vlastnická práva, 
schválení není omezeno na použití pouze 
prvním žadatelem a je proto v rámci 
Společenství zpřístupněno pro obecné 
použití.  Rozhodnutí se přijme v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2 
a kromě informací obsažených v čl. 7 odst. 
2 uvede:
a) datum zápisu nové potraviny na 
seznam Společenství;
b) skutečnost, že se zápis zakládá na 
nových vědeckých důkazech a/nebo 
údajích, na něž se vztahují vlastnická 
práva  podléhající ochraně podle tohoto 
článku;
c) jméno a adresa žadatele;
d) skutečnost, že použití nových potravin 
je omezeno, pokud další žadatel nezíská 
pro dané potraviny povolení bez odkazu
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na údaje původního žadatele, na které se 
vztahují vlastnická práva.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se dosáhnout cíle, jímž je stimulace inovací, schválení by během lhůty pro ochranu 
údajů definované v článku 12 mělo zůstat přístupné pro výlučné použití žadatelem. Ostatní 
žadatelé proto musí poskytnout dostatečné údaje pro odůvodnění nových povolení bez odkazu 
na údaje předchozího žadatele, na které se vztahují vlastnická práva. Mechanismus by měl být 
stejný jako v čl. 21 odst. 2 nařízení 1924/2006/ES.

Pozměňovací návrh 106
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam nových potravin Společenství Seznam nových potravin Společenství
Na trh lze uvést pouze nové potraviny 
zařazené na seznam nových potravin 
Společenství (dále pouze „seznam 
Společenství“).

1. Na trh lze uvést pouze nové potraviny 
zařazené na seznam nových potravin
Společenství (dále pouze „seznam 
Společenství“).

2. V případech, kdy povolení nové 
potraviny uvedené na seznamu 
Společenství je založeno na vědeckých 
důkazech, na něž se vztahují vlastnická 
práva, v souladu s článkem 12, na trh ji 
během prvního pětiletého období může 
uvést pouze jmenovitě uvedený žadatel. 
Pokud však Komise rozhodne, že nová 
potravina může být nebo mohla být 
zahrnuta na seznam stanovený podle 
odstavce 1, aniž by byly předloženy údaje 
označené prvním žadatelem za údaje, na 
které se vztahují vlastnická práva, 
schválení není omezeno na použití pouze 
prvním žadatelem a je proto v rámci 
Společenství zpřístupněno pro obecné 
použití.  Rozhodnutí se přijme v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2 
a kromě informací obsažených v čl. 7 odst. 
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2 uvede:
a) datum zápisu nové potraviny na 
seznam Společenství;
b) skutečnost, že se zápis zakládá na 
nových vědeckých důkazech a/nebo 
údajích, na něž se vztahují vlastnická 
práva  podléhající ochraně podle tohoto 
článku;
c) jméno a adresa žadatele;
d) skutečnost, že použití nových potravin 
je omezeno, pokud další žadatel nezíská 
pro dané potraviny povolení bez odkazu 
na údaje původního žadatele, na které se 
vztahují vlastnická práva.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se dosáhnout cíle, jímž je stimulace inovací, schválení by během lhůty pro ochranu 
údajů definované v článku 12 mělo zůstat přístupné pro výlučné použití žadatelem. Ostatní 
žadatelé proto musí poskytnout dostatečné údaje pro odůvodnění nových povolení bez odkazu 
na údaje předchozího žadatele, na které se vztahují vlastnická práva. Mechanismus by měl být 
stejný jako v čl. 21 odst. 2 nařízení 1924/2006/ES.

Pozměňovací návrh 107
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Novou potravinu lze na seznam 
Společenství zařadit, pouze pokud splňuje 
tyto podmínky:

1. Novou potravinu lze na seznam 
Společenství zařadit, pouze pokud splňuje 
tyto podmínky: 

Or. en
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Pozměňovací návrh 108
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
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 při podmínkách 
běžné spotřeby žádné zdravotní riziko pro 
spotřebitele; to znamená, že kumulativní 
a synergické účinky a rovněž možné 
nepříznivé účinky na určité skupiny 
obyvatelstva budou zohledněny při 
posuzování rizik;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 109
Anne Ferreira

Návrh nařízení
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) v případě, že je určena k tomu, aby 
nahradila jinou potravinu, neodlišuje se od 
uvedené potraviny a spotřeba této 
potraviny nesmí představovat nebezpečí 
pro zdraví spotřebitele a zvířete.

Or. fr

Odůvodnění

Znění navržené Komisí je příliš omezující a nezohledňuje otázku zdraví. Přidává se zmínka o 
zdraví zvířete, aby byl tento návrh v souladu s pozměňovacím návrhem č. 31 předloženým 
paní Liotardovou.
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Pozměňovací návrh 110
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) její použití nemá nepříznivý dopad na 
životní prostředí; nová potravina nebo 
konkrétní výrobek nesmí být perzistentní 
a kumulativní v životním prostředí poté, 
co nová potravina byla použita jako 
potravina;
cb) nová potravina, která může mít 
nepříznivé účinky na určité skupiny 
obyvatelstva, bude povolena jen tehdy, 
pokud byla zavedena zvláštní opatření, jež 
mají těmto nežádoucím účinkům zabránit;
cc) pokud to vyžaduje bezpečné použití, 
budou stanoveny maximální úrovně pro 
příjem nové potraviny jako takové nebo 
jako součásti jiné potraviny nebo jiných 
kategorií potravin;
cd) byly posouzeny kumulativní účinky 
nových potravin, které jsou použity 
v jiných potravinách nebo kategoriích 
potravin;

Or. en

Odůvodnění

Možným rizikům použití nových potravin by mělo být věnováno více pozornosti, a to zejména 
s ohledem na zranitelné skupiny populace. Aby bylo možné bránit těmto neočekávaným 
nedostatkům, které se v souvislosti s použitím nových potravin objevují, je nutný širší soubor 
podmínek pro zahrnutí nových potravin na seznam Společenství.
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Pozměňovací návrh 111
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) ukazuje jasné výhody pro spotřebitele;

Or. en

Odůvodnění

Jasné výhody pro spotřebitele musí být základním předpokladem pro poskytnutí povolení 
k uvedení každého nového potravinářského produktu na trh.

Pozměňovací návrh 112
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) její použití nemá negativní dopad na 
životní prostředí, ani její použití nevytváří 
zbytky nebo nestrávené látky, které jsou 
perzistentní a kumulativní nebo mají 
jakýmkoli jiným způsobem negativní 
dopad na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud proti tomu neexistují žádné 



AM\744573CS.doc 51/102 PE413.967v01-00

CS

etické námitky.

Or. de

Odůvodnění

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.

Pozměňovací návrh 114
Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) má se za to, že byla vyrobena za eticky 
přijatelných podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Při povolování nových potravin by mělo být možné brát v úvahu etické aspekty. Pokud 
nebudou mezi kritérii v článku 6 uvedeny etické aspekty, není jasné, zda mohou být při 
povolování nové potraviny tyto aspekty legálně použity. 
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Pozměňovací návrh 115
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) nesmí mít negativní vliv na životní 
prostředí; nesmí mít přetrvávající nebo 
kumulativní účinky na životní prostředí 
poté, co je spotřebována nebo se z ní stane 
odpad.

Or. fr

Odůvodnění

Jedním z kritérií pro zapsání nové potraviny na příslušný seznam Společenství musí být také 
otázka životního prostředí, zejména zohlednění přetrvávajících nebo kumulativních účinků na 
životní prostředí.

Pozměňovací návrh 116
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Potraviny, při jejichž výrobě byly 
použity postupy, které vyžadují zvláštní 
metody posuzování rizik (např. 
nanotechnologie), nesmějí být zařazeny 
na seznam Společenství, dokud nebylo 
použití těchto zvláštních metod schváleno 
a odpovídající hodnocení bezpečnosti na 
základě těchto metod neukázalo, že použití 
příslušných potravin je bezpečné. Tyto 
metody nesmějí zahrnovat využívání 
obratlovců.

Or. en
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Odůvodnění

V současné době neexistují vhodné metody pro posuzování bezpečnosti nanomateriálů (viz 
stanovisko komise SCENIHR vydané v září 2005). Nanomateriály by se měly posuzovat na 
základě testů pro nanotechnologie nepoužívajících zvířata. Dokud nejsou k dispozici speciální 
testy pro nanotechnologie nepoužívající zvířata, které umožní odpovídající posouzení 
bezpečnosti nanomateriálů v potravinách, mělo by být jejich používání zakázáno, aby se 
zajistila ochrana lidského zdraví a předešlo se testování na zvířatech.

Pozměňovací návrh 117
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě pochyb, tj. neexistuje-li 
dostatečná vědecká jistota nebo chybí-li 
potřebné údaje, se uplatní zásada 
obezřetnosti a příslušná potravina nemůže 
být zařazena na seznam Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Renate Sommer

Návrh nařízení
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

2. Zápis nové potraviny na seznam 
Společenství zahrne specifikaci potraviny 
a případně i specifikaci podmínek 
používání, dodatečné zvláštní požadavky 
na označování za účelem informování 
konečného spotřebitele a/nebo požadavek 
monitorování po uvedení na trh.
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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.
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 
článku 12.;
c) jméno a adresa žadatele. 

Or. de

Pozměňovací návrh 119
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zápis nové potraviny na seznam 
Společenství zahrne specifikaci potraviny 
a případně i specifikaci podmínek 
používání, dodatečné zvláštní požadavky 
na označování za účelem informování 
konečného spotřebitele a/nebo požadavek 
monitorování po uvedení na trh.

2. V zápisu nové potraviny na seznam 
Společenství se uvádí:

a) specifikace potraviny;
b) zamýšlené použití potraviny;
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c) podmínky použití;
d) datum zařazení nové potraviny na 
seznam Společenství a datum přijetí 
žádosti; 
e) jméno a adresa žadatele;
f) datum a výsledky poslední inspekce 
v souladu s požadavky na monitorování 
stanovenými v článku 11.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být umožněna transparentnost, je důležité tyto informace požadovat u VŠECH nových 
potravin (nikoli jen u těch uvedených v čl. 7 odst. 3 prvním pododstavci, jak navrhuje 
Komise).

Pozměňovací návrh 120
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zápis nové potraviny na seznam 
Společenství zahrne specifikaci potraviny 
a případně i specifikaci podmínek 
používání, dodatečné zvláštní požadavky 
na označování za účelem informování 
konečného spotřebitele a/nebo požadavek 
monitorování po uvedení na trh.

2. Zápis nové potraviny na seznam 
Společenství zahrne specifikaci potraviny 
a případně i specifikaci podmínek 
používání, dodatečné zvláštní požadavky 
na označování za účelem informování 
konečného spotřebitele a požadavek 
monitorování po uvedení na trh.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 121
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zápis nové potraviny na seznam 
Společenství zahrne specifikaci potraviny 
a případně i specifikaci podmínek 
používání, dodatečné zvláštní požadavky 
na označování za účelem informování 
konečného spotřebitele a/nebo požadavek 
monitorování po uvedení na trh.

2. Zápis nové potraviny na seznam 
Společenství musí zahrnovat specifické 
složky této potraviny a musí v případě 
nutnosti uvést specifikaci podmínek 
používání, dodatečné zvláštní požadavky 
na označování za účelem informování 
konečného spotřebitele a požadavek 
monitorování po uvedení na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné, aby se tyto specifikace objevily na seznamu nových potravin, pokud je to nutné, 
např. když hodnocení nové potraviny obsahuje povinnost uvést podmínky používání nebo 
dodatečné požadavky na označování atd.

Pozměňovací návrh 122
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U všech nových potravin se vyžaduje 
monitorování po uvedení na trh. Všechny 
nové potraviny, jejichž uvedení na trh bylo 
povoleno, podléhají přezkumu jednou za 
pět let a tehdy, pokud jsou k dispozici nové 
vědecké důkazy. Při monitorování by se 
měla věnovat zvláštní pozornost 
kategoriím obyvatelstva s nejvyšším 
příjmem ve stravě.

Or. en
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Odůvodnění

Aby bylo možné získat informace o nepříznivých účincích použití nové potraviny, mělo by se 
požadovat monitorování všech nových potravin po jejich uvedení na trh, a to jednou za pět let 
od jejich uvedení na evropský trh.

Pozměňovací návrh 123
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Je-li nová potravina látkou, u níž 
existuje riziko spojené s její nadměrnou 
konzumací, povolení k použití této látky by 
mělo stanovit její maximální obsah 
v určitých potravinách nebo kategoriích 
potravin.

Or. en

Odůvodnění

Je-li nová potravina látkou, u níž existuje riziko spojené s její nadměrnou konzumací, 
povolení k použití této látky by mělo stanovit její maximální obsah v určitých potravinách 
nebo kategoriích potravin s cílem zabránit předávkování. Spotřebitelé by o tomto riziku měli 
být informováni srozumitelným označením.

Pozměňovací návrh 124
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nové potraviny podléhají obecným 
požadavkům na označování stanoveným 
ve směrnici 2000/13/ES. Je možné 
stanovit další konkrétní požadavky na 
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označování určitých nových potravin, 
zejména pokud jde o popis potraviny, její 
původ nebo podmínky jejího používání. 
V těchto případech se požadavek na 
označování uvede v seznamu Společenství. 

Or. en

Odůvodnění

V první část je převzato znění bodu odůvodnění 21. 

Pozměňovací návrh 125
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobky vyrobené pomocí 
nanotechnologií musí být označeny slovy 
„vyrobeno pomocí nanotechnologií“. 

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by mohli požadovat informace o tom, zda byla potravina vyrobena za použití 
nanotechnologií.

Pozměňovací návrh 126
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 a – pododstavec 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výrobky vyrobené ze zvířat krmených 
geneticky modifikovaným krmivem musí 
být označeny slovy „vyrobeno ze zvířat 
krmených geneticky modifikovaným 
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krmivem“. 

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé by mohli požadovat informace o tom, zda byla potravina vyrobena za použití 
geneticky modifikovaného krmiva. V této souvislosti existuje jasný rozpor mezi ustanoveními 
týkajícími se potravin vyrobených ze zvířat krmených geneticky modifikovaným krmivem: bod 
odůvodnění 16 nařízení 1829/2003 je vykládán tak, že potraviny vyrobené ze zvířat krmených 
geneticky modifikovanými krmivy do oblasti působnosti tohoto nařízení nespadají. To 
znamená, že nařízení č. 1829/2003 neobsahuje žádná ustanovení o označování, a proto, má-li 
být tento nedostatek napraven, musí být odpovídající pravidla stanovena v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 127
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
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.

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.

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 
článku 12.;



PE413.967v01-00 60/102 AM\744573CS.doc

CS

c) jméno a adresa žadatele.

Or. nl

Odůvodnění

Tato pasáž je již obsažena v článku 12, kde je vhodnější.

Pozměňovací návrh 128
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
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. 

2. O aktualizaci seznamu Společenství se 
rozhoduje regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

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 
článku 12.;
(c) jméno a adresa žadatele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) skutečnost, že nová potravina může 
být uvedena na trh pouze jmenovitě 
uvedeným žadatelem, vyjma případů, kdy 
další žadatel získá povolení pro potravinu 
bez odkazu na údaje, které jsou 
předmětem vlastnického práva původního 
žadatele. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li být dosaženo cíle, jímž je stimulace inovací, musí být rozhodující souvislost mezi 
žadatelem a povolením uvedena jednoznačněji.

Pozměňovací návrh 130
Philip Bushill-Matthews

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) skutečnost, že nová potravina může 
být uvedena na trh pouze jmenovitě 
uvedeným žadatelem, vyjma případů, kdy 
další žadatel získá povolení pro potravinu 
bez odkazu na údaje, které jsou 
předmětem vlastnického práva původního 
žadatele. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li být dosaženo cíle, jímž je stimulace inovací, musí být rozhodující souvislost mezi 



PE413.967v01-00 62/102 AM\744573CS.doc

CS

žadatelem a povolením uvedena jednoznačněji.

Pozměňovací návrh 131
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. (c a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) skutečnost, že nová potravina může 
být uvedena na trh pouze jmenovitě 
uvedeným žadatelem, vyjma případů, kdy 
další žadatel získá povolení pro potravinu 
bez odkazu na údaje, které jsou 
předmětem vlastnického práva původního 
žadatele. 

Or. en

Odůvodnění

Má-li se dosáhnout cíle, jímž je stimulace inovací, musí být souvislost mezi žadatelem a 
schválením uvedena jednoznačněji.

Pozměňovací návrh 132
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odchylně od čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) 
č. [společný postup] se o aktualizaci 
seznamu Společenství o novou potravinu 
rozhodne postupem uvedeným v [článek 
8a], pokud:
a) nová potravina je natolik rovnocenná 
s existujícími potravinami, pokud jde 
o složení, metabolismus nebo obsah 
nežádoucích látek, aby bylo možné 
prokázat, že tato potravina za podmínek 
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zamýšlené spotřeby nepředstavuje pro 
spotřebitele žádné zdravotní riziko;
b) nová potravina sestává z potraviny 
dříve výhradně používané jako doplněk 
stravy nebo v doplňku stravy nebo tuto 
potravinu obsahuje v souladu s platnými 
právními předpisy, a pokud lze 
odůvodněně očekávat, že nové zamýšlené 
použití podstatně nezvýší její příjem 
spotřebiteli, včetně ohrožených skupin.

Or. en

Odůvodnění

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure. The risk is that administrations and EFSA will expend time and 
resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or food 
ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Pozměňovací návrh 133
Philip Bushill-Matthews

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Odchylně od čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) 
č. [společný postup] se o aktualizaci 
seznamu Společenství o novou potravinu 
rozhodne postupem uvedeným v [článek 
8a], pokud:
a) nová potravina je natolik rovnocenná 
s existujícími potravinami, pokud jde 
o složení, metabolismus nebo obsah 
nežádoucích látek, aby bylo možné 
prokázat, že tato potravina za podmínek 
zamýšlené spotřeby nepředstavuje pro 
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spotřebitele žádné zdravotní riziko;
b) nová potravina sestává z potraviny 
dříve výhradně používané jako doplněk 
stravy nebo v doplňku stravy nebo tuto 
potravinu obsahuje v souladu s platnými 
právními předpisy, a pokud lze 
odůvodněně očekávat, že nové zamýšlené 
použití podstatně nezvýší její příjem 
spotřebiteli, včetně zranitelných skupin;

Or. en

Odůvodnění

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Pozměňovací návrh 134
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Označování nových potravin a nových 
složek potravin
Aniž by tím byla dotčena ustanovení 
a požadavky směrnice 2000/13/ES, musí 
být uvedeny a označeny všechny 
specifické údaje o nových potravinách, 
aby se zaručilo řádné informování 
spotřebitele:
i) každá nová potravina uváděná na trh 
musí být prodávána s jasně odlišeným 
označením, které je přesné, snadno čitelné 
a srozumitelné a uvádí, že se jedná 
o novou potravinu;
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ii) všechny charakteristiky nebo vlastnosti 
nových potravin, jako jejich složení, 
výživová hodnota a použití, ke kterému 
jsou určeny, musí být jasně, přesně, 
čitelně a srozumitelně uvedeny na obalu 
produktu; 
iii) přítomnost nové potraviny nebo nové 
složky potravin, která nahrazuje nějakou 
potravinu nebo složku některé potraviny, 
ať už je tato potravina nahrazena novou 
potravinou či nikoli, musí být jasně, 
přesně, čitelně a srozumitelně uvedena 
v rámci označení potraviny.
V případě, že se nová potravina skládá
z určité látky, která může při nadměrné 
spotřebě představovat vysoké riziko pro 
lidské zdraví, musí být o tom spotřebitel 
informován jasným, přesným, čitelným 
a srozumitelným označením na obalu 
produktu. 

Or. fr

Odůvodnění

Stejně jako každá jiná potravina uváděná na evropský trh musí být i nová potravina označena 
v souladu s ustanoveními směrnice 2000/13/ES, která je právě revidována, ale také v souladu 
se zvláštními ustanoveními tohoto článku, který zohledňuje specifika nových potravin nebo 
nových složek potravin.

Pozměňovací návrh 135
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7b
Limity pro migraci složek potravinových 

obalů
Obaly nových potravin dodržují 
požadavky týkající se limitů pro migraci 
stanovených v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze 
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dne 27. října 2004 o materiálech 
a předmětech určených pro styk 
s potravinami1.
V případě nutnosti pověří Komise 
příslušný vědecký výbor, aby pro obaly 
vzniklé z nanomateriálů nebo je 
obsahující stanovil nižší limity pro 
migraci. Komise rozhoduje regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.
1 Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

Or. fr

Odůvodnění

Stejně jako ostatní potraviny i nové potraviny musí dodržovat ustanovení dalších právních 
předpisů, které se týkají jiných kategorií potravin. To platí zejména pro obaly nových 
potravin. Tento pozměňovací návrh také souvisí s pozměňovacím návrhem č. 55.

Pozměňovací návrh 136
Niels Busk

Návrh nařízení
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé potravinářských 
podniků, kteří hodlají uvést na trh 
Společenství tradiční potraviny ze třetí 
země, oznámí svůj záměr Komisi a uvedou 
název této potraviny, její složení a zemi 
původu.

vypouští se

K oznámení se připojí dokumentace 
prokazující historii bezpečného používání 
potraviny ve třetí zemi.
2. Komise předá oznámení včetně 
dokumentace prokazující historii 
bezpečného používání potraviny uvedené 
v odstavci 1 neprodleně členským státům 
a úřadu.
3. Členské státy a úřad mohou Komisi do 
čtyř měsíců od data, kdy bylo oznámení 
uvedené v odstavci 2 předáno Komisi, 
uvědomit o tom, že mají odůvodněné, 
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vědecky podložené námitky k bezpečnosti 
týkající se uvedení dotyčných tradičních 
potravin na trh.
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].
Komise o tom podle odstavce 1 uvědomí 
dotyčného provozovatele potravinářského 
podniku do pěti měsíců od data oznámení.
V případě, že nebyly vzneseny žádné 
odůvodněné a vědecky podložené námitky 
týkající se bezpečnosti a příslušnému 
provozovateli potravinářského podniku 
nebyly v této věci v souladu s odstavcem 3 
sděleny žádné informace, příslušné 
tradiční potraviny lze podle odstavce 1 
uvést na trh Společenství po pěti měsících 
od data oznámení.
5. Komise podle odstavce 4 zveřejní 
seznam tradičních potravin ze třetích 
zemí, které lze uvést na trh Společenství, 
na internetových stránkách Společenství, 
které jsou k tomu určeny.
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.

Or. en

Odůvodnění

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
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are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.

Pozměňovací návrh 137
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 8 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tradiční potraviny ze třetí země Tradiční potraviny

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé potravinářských podniků, 
kteří hodlají uvést na trh Společenství 
tradiční potraviny ze třetí země, oznámí 
svůj záměr Komisi a uvedou název této 
potraviny, její složení a zemi původu.

1. Provozovatelé potravinářských podniků, 
kteří hodlají uvést na trh Společenství 
tradiční potraviny ze Společenství nebo
třetí země, oznámí svůj záměr Komisi 
a uvedou název této potraviny, její 
charakteristiku a zemi původu.

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

K oznámení se připojí dokumentace 
prokazující historii bezpečného používání 
potraviny.

Or. de
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Pozměňovací návrh 139
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé potravinářských podniků, 
kteří hodlají uvést na trh Společenství 
tradiční potraviny ze třetí země, oznámí 
svůj záměr Komisi a uvedou název této 
potraviny, její složení a zemi původu. 

1. Provozovatelé potravinářských podniků, 
kteří hodlají uvést na trh Společenství 
tradiční potraviny ze třetí země, podají 
Komisi určenou žádost. Tato zvláštní 
žádost musí splňovat požadavky stanovené 
v pokynech, které vypracovala Komise po 
poradě s Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin (EFSA), a uvádí 
název této potraviny, její složení a zemi 
původu.

Or. nl

Odůvodnění

Z důvodu zásady obezřetnosti je důležité, aby bylo provedeno přezkoumání. Pouhé oznámení 
by znamenalo porušení této zásady.

Pozměňovací návrh 140
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé potravinářských podniků, 
kteří hodlají uvést na trh Společenství 
tradiční potraviny ze třetí země, oznámí 
svůj záměr Komisi a uvedou název této 
potraviny, její složení a zemi původu.

1. Provozovatelé potravinářských podniků, 
kteří hodlají uvést na trh Společenství 
tradiční potraviny ze třetí země, předloží
Komisi žádost a uvedou v ní název této 
potraviny, její složení a zemi původu.

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

K žádosti se připojí dokumentace 
prokazující historii bezpečného používání 
potraviny ve třetí zemi na základě pokynů 
uvedených v odstavci 5a.

Or. en
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Odůvodnění

Provozovatel potravinářského podniku, který hodlá na trh Společenství uvést tradiční 
potraviny ze třetí země, potřebuje pokyny stanovící, jak lze prokázat „historii bezpečného 
používání“. Náležité posouzení bezpečnosti potraviny lze provést pouze standardizovaným 
postupem.

Pozměňovací návrh 141
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise předá oznámení včetně 
dokumentace prokazující historii 
bezpečného používání potraviny uvedené 
v odstavci 1 neprodleně členským státům 
a úřadu.

2. Komise předá žádost včetně 
dokumentace prokazující historii 
bezpečného používání potraviny uvedené 
v odstavci 1 neprodleně členským státům 
a úřadu.

Or. nl

Odůvodnění

Z důvodu zásady obezřetnosti je důležité, aby bylo provedeno přezkoumání. Pouhé oznámení 
by znamenalo porušení této zásady.

Pozměňovací návrh 142
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise předá oznámení včetně 
dokumentace prokazující historii 
bezpečného používání potraviny uvedené 
v odstavci 1 neprodleně členským státům 
a úřadu. 

2. Komise předá oznámení včetně 
dokumentace prokazující historii 
bezpečného používání potraviny uvedené 
v odstavci 1 neprodleně členským státům 
a úřadu a zpřístupní je veřejnosti na svých 
internetových stránkách.

Or. en
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Odůvodnění

Záměrem ustanovení je zajistit vysokou transparentnost pro zúčastněné subjekty 
a spotřebitele.

Pozměňovací návrh 143
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 144
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy a úřad mohou Komisi do 
čtyř měsíců od data, kdy bylo oznámení 
uvedené v odstavci 2 předáno Komisi, 
uvědomit o tom, že mají odůvodněné, 
vědecky podložené námitky k bezpečnosti 
týkající se uvedení dotyčných tradičních 
potravin na trh. 

3. Úřad na základě požadavků uvedených 
v článku 6 a po zvážení dokumentace 
předložené provozovatelem 
potravinářského podniku posoudí, zda je 
potravina bezpečná a může být uvedena 
na evropský trh. Členské státy a/nebo úřad 
mohou Komisi do šesti měsíců od data, 
kdy bylo oznámení uvedené v odstavci 2 
předáno Komisi, uvědomit o tom, že mají 
odůvodněné, vědecky podložené námitky 
k bezpečnosti týkající se uvedení 
dotyčných tradičních potravin na trh.
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Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že je výrobek konzumován v některé zemi již řadu let, nemusí nutně znamenat, že 
je bezpečný. Proto je třeba zajistit, aby i „tradiční potraviny ze třetích zemí“ splňovaly 
kritéria stanovená v článku 6. Má-li být umožněno řádné prověření, je třeba prodloužit 
časovou lhůtu.

Pozměňovací návrh 145
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy a úřad mohou Komisi do 
čtyř měsíců od data, kdy bylo oznámení
uvedené v odstavci 2 předáno Komisi, 
uvědomit o tom, že mají odůvodněné,
vědecky podložené námitky k bezpečnosti 
týkající se uvedení dotyčných tradičních 
potravin na trh.

3. Členské státy a úřad mohou Komisi do 
čtyř měsíců od data, kdy byla žádost 
uvedená v odstavci 2 předána Komisi, 
uvědomit o tom, že mají odůvodněné 
námitky k bezpečnosti týkající se uvedení 
dotyčných tradičních potravin na trh.

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. Komise o tom 
dotyčného provozovatele neprodleně 
informuje a použijí se články 5 až 7. 
Žádost uvedená v odstavci 1 se pak
považuje za žádost uvedenou v čl. 3 odst. 1 
nařízení XX/XXX [společný postup], 
pokud se provozovateli do 4 měsíců od 
sdělení Komise o neuvedení tradiční 
potraviny na trh Společenství nepodaří 
vědeckým způsobem prokázat bezpečnost 
potraviny.

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

Or. nl
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Odůvodnění

Návrh Komise zavádí obrácení důkazního břemene, aniž by byly na provozovatele 
potravinářského podniku, který chce uvést tradiční potravinu ze třetí země na trh 
Společenství, kladeny požadavky v souvislosti s posouzením bezpečnosti. Toto obrácení 
důkazního břemene zatěžuje členské státy a Společenství a daňový poplatník se nesmí stát 
jeho obětí. Obrácení důkazního břemene neprospívá ani zajištění bezpečnosti potravin.

Pozměňovací návrh 146
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žadatel se může případně rozhodnout, že 
oznámení stáhne.

Or. en

Odůvodnění

Ve srovnání s doklady, které je třeba předložit k prokázání historie bezpečného používání 
potraviny pro oznámení podle článku 8, by byly podklady nutné pro žádost mnohem 
rozsáhlejší. Proto je vhodné, aby měl žadatel možnost oznámení stáhnout, místo toho, aby se 
jeho oznámení automaticky změnilo v plnohodnotnou žádost.

Pozměňovací návrh 147
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě, že nebyly vzneseny žádné 
odůvodněné a vědecky podložené námitky 
týkající se bezpečnosti a příslušnému 
provozovateli potravinářského podniku 
nebyly v této věci v souladu s odstavcem 3 
sděleny žádné informace, příslušné tradiční 
potraviny lze podle odstavce 1 uvést na trh 

4. V případě, že nebyly vzneseny žádné 
odůvodněné námitky týkající se 
bezpečnosti a příslušnému provozovateli 
potravinářského podniku nebyly v této věci 
v souladu s odstavcem 3 sděleny žádné 
informace, příslušné tradiční potraviny lze 
podle odstavce 1 uvést na trh Společenství 
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Společenství po pěti měsících od data 
oznámení.

po pěti měsících od data žádosti. 

Or. nl

Odůvodnění

Vyřízení žádosti je proto v tomto případě jednodušší.

Pozměňovací návrh 148
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zápis nové potraviny na seznam 
Společenství zahrnuje specifikaci 
potraviny a případně i podmínek jejího 
používání, dodatečné zvláštní požadavky 
na označování za účelem informování 
konečného spotřebitele a/nebo požadavek 
na monitorování po uvedení potraviny na 
trh.

Or. de

Pozměňovací návrh 149
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise podle odstavce 4 zveřejní 
seznam tradičních potravin ze třetích zemí, 
které lze uvést na trh Společenství, na 
internetových stránkách Společenství, které 
jsou k tomu určeny.

5. Komise podle odstavce 4 zveřejní 
seznam tradičních potravin ze třetích zemí, 
které lze uvést na trh Společenství, na 
internetových stránkách Společenství, které 
jsou k tomu určeny. Tyto stránky jsou 
přístupné prostřednictvím odkazu ze 
stránky Společenství, která obsahuje 
seznam nových potravin uvedený v čl. 5 
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odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise do šesti měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost a po konzultaci 
s Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin vypracuje pokyny týkající se 
kritérií, jež má splňovat dokumentace 
žadatelů, kteří hodlají uvést na trh 
tradiční potraviny ze třetích zemí. Mezi 
těmito kritérii je i požadavek, aby byly 
poskytnuty informace o:
a) použití výrobku a nakládání s ním 
(včetně sdělení o tom, zda části výrobku 
nebo extrakty z něj jsou běžně používány);
b) běžných spotřebitelských zvyklostech;
c) běžných skupinách spotřebitelů;
d) (případně) běžně používaných
koncentracích;
e) všech existujících studiích týkajících se 
příslušné potraviny.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatel potravinářského podniku, který hodlá uvést na trh Společenství tradiční 
potraviny ze třetí země, potřebuje pokyny stanovící, jak lze prokázat „historii bezpečného 
používání“. Má-li se zaručit, že dokumentace bude smysluplná, a má-li se usnadnit hodnocení 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, musí tyto pokyny zahrnovat alespoň výše zmíněné 
body.
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Pozměňovací návrh 151
Philip Bushill-Matthews

Návrh nařízení
Čl. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 a
1. Provozovatel potravinářského podniku, 
který hodlá uvést na trh potravinu 
uvedenou v čl. 7 odst. 5 (novém), oznámí 
svůj záměr Komisi a případně k tomuto 
oznámení připojí příslušné údaje 
prokazující, že potravina splňuje 
podmínky stanovené v tomto článku.
2. Komise neprodleně předá oznámení, 
včetně připojených údajů uvedených 
v odstavci 1, členským státům a úřadu.
3. Do čtyř měsíců od data, kdy bylo 
oznámení uvedené v odstavci 2 předáno 
Komisi, vydá úřad stanovisko.
4. V případě, že nebyly vzneseny žádné 
odůvodněné a vědecky podložené námitky 
týkající se bezpečnosti a příslušnému 
provozovateli potravinářského podniku 
nebyly v této věci sděleny žádné 
informace, lze příslušnou potravinu podle 
odstavce 1 uvést na trh Společenství po 
pěti měsících od data oznámení. Seznam 
Společenství bude odpovídajícím 
způsobem aktualizován.
5. Podrobná prováděcí pravidla k tomuto 
článku, jejichž účelem je změnit jiné než 
podstatné prvky tohoto nařízení, mimo 
jiné jeho doplněním, se mohou přijímat 
regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 14 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Postup oznamování pro určité kategorie nových potravin zlepší účinnost tohoto nařízení, 
zavede přiměřenější systém řízení rizik a bude v souladu s obecným potravinovým právem 
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178/2002.

Pozměňovací návrh 152
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
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 
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. Technické pokyny a nástroje 
budou nejpozději šest měsíců od vstupu 
tohoto nařízení v platnost zveřejněny na 
stránce přístupné veřejnosti, která byla 
zřízena k tomuto účelu na internetových 
stránkách Komise.

Or. en

Odůvodnění

Modifikace pozměňovacího návrhu č. 39 předloženého zpravodajkou.

Pozměňovací návrh 153
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
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 
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. Tato technická podpora 
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a nástroje se zveřejní nejpozději do šesti 
měsíců od data, kdy toto nařízení vstoupí 
v platnost, na veřejně přístupné stránce, 
která je k tomu určena, v rámci 
internetových stránek Komise.

Or. nl

Odůvodnění

Je nutné, aby Komise poskytovala malým a středním podnikům pomoc a podporu při 
vypracovávání žádostí pro účely tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 154
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
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.

Před datem použití tohoto nařízení 
v souladu s článkem 20 Komise v těsné 
spolupráci s úřadem, provozovateli 
potravinářských podniků a malými 
a středními podniky poskytne technické 
pokyny a nástroje za účelem pomoci 
provozovatelům potravinářských podniků 
a zejména malým a středním podnikům 
s přípravou a předkládáním žádostí 
a oznámení podle tohoto nařízení.
Doporučení 97/618/ES je pro žadatele 
použitelné až do té doby, než bude 
nahrazeno revidovanými technickými 
pokyny vydanými v souladu s tímto 
článkem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
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.

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 9 odst. 1 
písm. a) nařízení XX/XXX [společný 
postup], Komise před datem použití tohoto 
nařízení podle článku 20 případně v úzké 
spolupráci s úřadem poskytne technické 
pokyny a nástroje za účelem pomoci 
provozovatelům potravinářských podniků 
a zejména malým a středním podnikům 
nebo zúčastněným stranám s přípravou 
a předkládáním žádostí a oznámení podle 
tohoto nařízení. Doporučení 97/618/ES je 
pro žadatele použitelné až do té doby, než 
bude nahrazeno revidovanými 
technickými pokyny vydanými v souladu 
s tímto článkem.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby pokyny pro žadatele byly přístupné dříve, než začne platit revidované 
nařízení. Tyto pokyny by se měly týkat i oznámení podle článku 8. Předchozí zkušenosti 
ukazují, že v době, kdy je přijato nové nařízení, nejsou tyto pokyny vždy k dispozici, takže by 
předchozí pokyny měly zůstat v platnosti do té doby, než budou nahrazeny revidovanými 
pokyny.

Pozměňovací návrh 156
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 10 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad při hodnocení bezpečnosti nových 
potravin: 

Úřad na základě požadavků stanovených 
v článku 6 při hodnocení bezpečnosti 
nových potravin: 
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Or. en

Pozměňovací návrh 157
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
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) pokud možno 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 zároveň vezme v úvahu 
důsledky jakékoli nové vlastnosti;

Or. en

Odůvodnění

Například potraviny vyráběné pomocí nanotechnologií mohou mít nové vlastnosti, které nelze 
dostatečně posoudit pouhým srovnáním s existujícími výrobky, které již na trhu jsou.

Pozměňovací návrh 158
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
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) pokud možno 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 zároveň vezme v úvahu 
důsledky jakékoliv nové vlastnosti;

Or. en
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Odůvodnění

Například potraviny vyráběné pomocí nanotechnologií mohou mít nové vlastnosti, které nelze 
dostatečně posoudit pouhým srovnáním s existujícími výrobky, které již na trhu jsou.

Pozměňovací návrh 159
Anne Ferreira

Návrh nařízení
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) porovná, zda nová potravina, ať už má 
nahradit některou potravinu již uvedenou 
na trh či nikoli, nepředstavuje žádné 
riziko škodlivých nebo toxických účinků 
na lidské zdraví;

Or. fr

Odůvodnění

Vyjasnění znění navrženého Komisí. Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím 
návrhem č. 40 předloženým paní Liotardovou.

Pozměňovací návrh 160
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 10 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) úřad stanoví maximální limit pro 
každodenní spotřebu nové potraviny nebo 
nové složky potravin, při jehož překročení 
může být spotřeba škodlivá pro zdraví 
spotřebitele;

Or. fr
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Odůvodnění

Některé potraviny nebo nové potraviny mohou představovat riziko pro lidské zdraví v případě 
spotřeby nad určitý objem zjištěný prostřednictvím studií a hodnocení. Je tedy vhodné umožnit 
úřadu stanovit takovéto limity, aby byli spotřebitelé informováni, že není doporučeno 
překračovat uvedený objem.

Pozměňovací návrh 161
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 10 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) v rámci vědeckého posuzování rizik 
vyplývajících z nových potravin nebo 
nových složek potravin požádá úřad 
příslušné orgány, aby mu poskytly veškerá 
vědecká hodnocení daných nových 
potravin nebo nových složek potravin, 
která provedly.

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 10 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zohlední u tradičních potravin z třetí 
země historii bezpečného používání těchto 
potravin.

b) zohlední u tradičních potravin z třetí 
země historii bezpečného používání těchto 
potravin s odkazem na pokyny stanovené 
v čl. 8 odst. 5a;

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 10 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě etických námitek si kromě 
hodnocení bezpečnosti vyžádá stanovisko 
Evropské skupiny pro etiku ve vědě 
a nových technologiích (EGE).

Or. de

Odůvodnění

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Pozměňovací návrh 164
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Článek 11

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 
zodpovídají provozovatelé potravinářských 
podniků uvádějící potravinu na trh 
Společenství.

1. Komise provozovatelům 
potravinářských podniků uloží z důvodů 
bezpečnosti potravin a na základě 
stanoviska úřadu požadavek monitorování 
po uvedení na trh.

Všechny nové potraviny uvedené na trh 
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musí být zkontrolovány, jakmile se objeví 
pochybnosti ohledně jejich bezpečnosti 
a nejpozději každých pět let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost. Je-li to nutné, 
jsou znovu hodnoceny úřadem.
Je třeba zavést zvláštní kontrolu pro 
osoby, které tyto potraviny spotřebovávají 
ve zvýšeném množství. 

2. Výrobce neprodleně oznámí Komisi: 2. Provozovatelé potravinářských podniků
neprodleně oznámí Komisi:

a) veškeré nové vědecké nebo technické 
informace, které by mohly ovlivnit 
hodnocení bezpečnosti používání nových 
potravin;

a) veškeré nové vědecké nebo technické 
informace, které by mohly ovlivnit 
hodnocení bezpečnosti používání nových 
potravin;

b) veškeré zákazy nebo omezení vydaná 
příslušným orgánem kterékoli třetí země, 
v nichž se nové potraviny uvádějí na trh.

b) veškeré zákazy nebo omezení vydaná 
příslušným orgánem kterékoli třetí země, 
v nichž se nové potraviny uvádějí na trh.

Každý provozovatel potravinářského 
podniku každoročně oznamuje Komisi 
a příslušným orgánům členského státu, 
v němž provozuje svou činnost, všechny 
zdravotní problémy, o nichž byl 
informován spotřebiteli nebo 
organizacemi na ochranu spotřebitelů.
Příslušné orgány členských států pro 
dohled nad trhem provedou kontrolu. Do 
tří měsíců od ukončení kontroly podají 
Komisi zprávu. Nejpozději jeden rok po 
uplynutí pětiletého období uvedeného 
v odstavci 1 předloží Komise zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
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 

1. Komise z důvodů bezpečností potravin 
a na základě stanoviska úřadu uloží
požadavek monitorování po uvedení na trh
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na trh. 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.

Monitorování se uskuteční každých pět let 
a bere v úvahu hlediska bezpečnosti 
potravin, zdraví a dobrých životních 
podmínek zvířat i dopad na životní 
prostředí. Měla by být věnována zvláštní 
pozornost kategoriím obyvatelstva 
s nejvyšším příjmem ve stravě. 
Požadavky na monitorování se použijí 
i u nových potravin, které již na trhu jsou, 
včetně nových potravin, které byly 
schváleny zjednodušeným postupem 
(„oznámením“) podle nařízení (ES) 
č. 258/97.
Členské státy jmenují příslušné orgány, 
které budou odpovědné za monitorování 
po uvedení na trh. Náklady na 
monitorování hradí příslušní 
provozovatelé potravinářských podniků.

Or. en

Odůvodnění

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee 
a high safety of novel food products on the European market and especially to exclude 
possibly negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 
'traditional food from third countries', which have passed a simplified authorisation 
procedure, as well as for novel foods that are already on the market and have been approved 
under the simplified procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out 
by EFSA, not by the food business operators themselves.

Pozměňovací návrh 166
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
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 

1. Komise z důvodů bezpečností potravin 
a na základě stanoviska úřadu uloží
požadavek monitorování po uvedení na trh
Za provádění požadavků na monitorování 
po uvedení na trh zodpovídají 
provozovatelé potravinářských podniků 
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na seznam nových potravin Společenství
zodpovídají provozovatelé potravinářských 
podniků uvádějící potravinu na trh 
Společenství.

uvádějící potravinu na trh Společenství.
Monitorování bere v úvahu hlediska 
bezpečnosti potravin a případně dopad na 
životní prostředí a hlediska zdraví 
a dobrých životních podmínek zvířat. 
Všechny nové potraviny, jejichž uvedení 
na trh bylo povoleno, podléhají jednou za 
pět let přezkumu.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné získat informace o nepříznivých účincích použití nové potraviny, mělo by se 
požadovat monitorování všech nových potravin po jejich uvedení na trh, a to jednou za pět let 
od jejich uvedení na evropský trh.

Pozměňovací návrh 167
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
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 
zodpovídají provozovatelé potravinářských 
podniků uvádějící potravinu na trh 
Společenství.

1. Komise uloží z důvodů bezpečností 
potravin a na základě stanoviska úřadu 
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 zodpovídají 
provozovatelé potravinářských podniků 
uvádějící potravinu na trh Společenství. 
Monitorování zahrnuje: hlediska 
bezpečnosti potravin, dopad na životní 
prostředí, zdraví a dobré životní podmínky 
zvířat. U všech nových potravin probíhá 
každých pět let kontrola těchto bodů.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 168
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 11 - odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S cílem zamezit zkouškám na zvířatech 
se pro účely tohoto nařízení uskuteční 
zkoušky na obratlovcích pouze v krajním 
případě. Bude podporováno provádění 
zkoušek, při nichž se nepoužívají zvířata, 
a rovněž budou podporovány inteligentní 
strategie zkoušek. Zdvojování zkoušek na 
obratlovcích bude zakázáno.

Or. en

Odůvodnění

Podpora inteligentních strategií zkoušek a povinné sdílení údajů může významně omezit počet 
používaných zvířat.

Pozměňovací návrh 169
Niels Busk

Návrh nařízení
Čl. 11 a (nový)

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 ze svého 
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.
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Or. en

Odůvodnění

V odůvodněných případech (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 proces může zahájit sama Komise či členský 
stát. V zájmu zvýšení transparentnosti a zapojení odborné i laické veřejnosti musí být 
stanoviska zpřístupněna veřejnosti.

Pozměňovací návrh 170
Renate Sommer

Návrh nařízení
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.

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. Ochrana údajů a důvěrnost musí 
být zajištěny podle článků 30 a 31 nařízení 
(ES) č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivech.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Philip Bushill-Matthews

Návrh nařízení
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost žadatele podloženou 
odpovídajícími a ověřitelnými údaji 

Na žádost žadatele podloženou 
odpovídajícími a ověřitelnými údaji 
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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.

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 se další žadatel 
s předchozím žadatelem nedohodli, že tyto 
údaje a informace mohou být použity, 
jestliže:
a) předchozí žadatel při podání žádosti 
prohlásil, že vědecké údaje a jiné 
informace jsou předmětem vlastnického 
práva; a
b) předchozí žadatel měl při podání 
žádosti výhradní právo používat údaje, 
které jsou předmětem vlastnického práva; 
a
c) nová potravina nemohla být povolena, 
aniž by předchozí žadatel poskytnul údaje, 
jež jsou předmětem vlastnického práva.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 20 odst. 1 nařízení č. 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzeních obsahuje 
jasnější definici ochrany údajů.  Článek 12 by měl být z důvodu konzistentnosti ochrany údajů 
s nařízením 1924/2006/ES zrevidován.

Pozměňovací návrh 172
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
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 

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 
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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.

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 k tomu neexistuje důvod 
související s ochranou veřejného zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
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.

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 se další žadatel 
s předchozím žadatelem nedohodli, že tyto 
údaje a informace mohou být použity, 
jestliže:
a) předchozí žadatel při podání žádosti 
prohlásil, že vědecké údaje a jiné 
informace jsou předmětem vlastnického 
práva; a
b) předchozí žadatel měl při podání 
žádosti výhradní právo používat údaje, 
které jsou předmětem vlastnického práva; 
a
c) nová potravina nemohla být povolena, 
aniž by předchozí žadatel poskytnul údaje, 
jež jsou předmětem vlastnického práva.

Or. en
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Odůvodnění

Čl. 21 odst. 1 nařízení č. 1924/2006/ES o výživových a zdravotních tvrzeních obsahuje 
jasnější definici ochrany údajů.  Článek 12 by měl být z důvodu konzistentnosti ochrany údajů 
s nařízením 1924/2006/ES zrevidován.

Pozměňovací návrh 174
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Kartika Tamara Liotard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise určí po konzultaci se 
žadatelem, které informace týkající se 
výrobního postupu budou považovány za 
důvěrné a po jak dlouhé období, pod 
podmínkou, že tato lhůta smí činit nejvýše 
3 roky.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 176
Kartika Tamara Liotard

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Po uplynutí lhůty, po níž je 
zachovávána důvěrnost informací 
týkajících se výrobního postupu, jsou tyto 
údaje automaticky přidány ke stávajícím 
údajům o nové potravině na seznam 
Společenství.

Or. nl

Pozměňovací návrh 177
Hiltrud Breyer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Údaje získané na základě výzkumných 
projektů částečně nebo zcela 
financovaných ES a/nebo veřejnými 
institucemi a analýzy rizik nebo údaje 
spojené s analýzami rizik, například 
analýzy krmiv, by měly být zveřejňovány 
společně se žádostí a měly by být volně 
dostupné k použití ostatními žadateli.

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li k nabytí poznatků využity veřejné prostředky, měly by být tyto poznatky také veřejně 
přístupné.
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Pozměňovací návrh 178
Hiltrud Breyer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V každém případě bude zakázáno 
opakování studií používajících obratlovce. 
V této souvislosti se ochrana údajů
nevztahuje na studie zahrnující zkoušky 
na obratlovcích a na studie, které mohou 
zkouškám na zvířatech zabránit. Proto 
musí být umožněn přístup ke studiím na 
obratlovcích a ostatním studiím, které 
mohou zabránit zkouškám na zvířatech.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zde uvést, že majitel protokolu o zkoušce nebo studii nemůže zabránit tomu, aby 
byla využita jinou osobou, pokud tím lze zamezit zkouškám na zvířatech.

Pozměňovací návrh 179
Mojca Drčar Murko

Návrh nařízení
Čl. 12 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jsou-li nové vědecky podložené údaje 
a údaje, na něž se vztahují vlastnická 
práva, chráněné podle článku 12 
výsledkem zkoušek na obratlovcích nebo 
klinických studií na lidech a pokud by se 
mělo opakování zkoušek na zvířatech 
nebo klinickým studiím na lidech 
z etických důvodů zabránit, protože nejsou 
z vědeckého hlediska nutné, může druhý 
nebo další žadatel požadovat, aby první 
žadatel chráněné údaje zpřístupnil.  První 
žadatel by měl této žádosti vyhovět, a to 
s účinkem od skončení prvního roku lhůty 
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pro ochranu údajů stanovené v článku 12 
za předpokladu, že druhý žadatel prvnímu 
žadateli náklady na tyto studie uhradí.  
Stejně tak by mělo být vyhověno všem 
dalším žadatelům, přičemž druhý žadatel 
a další žadatelé vynaloží veškeré úsilí, aby 
dosáhli spravedlivé dohody o sdílení 
nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto ustanovení je zabránit nadbytečné ochraně, která by mohla být výsledkem 
etických námitek proti opakování studií, které zahrnují zkoušky na obratlovcích, nebo 
agresivních studií prováděných na lidských dobrovolnících, a přitom zajistit přiměřenou 
počáteční lhůtu, kdy má na výsledky studií výhradní právo první žadatel, aby mohl dosáhnout 
dostatečné návratnosti své investice. Jelikož některé údaje, na něž se vztahuje vlastnické 
právo, mohou zahrnovat jiné studie než zkoušky na zvířatech či lidech, měla by se lhůta na 
ochranu údajů v délce pěti let pro tento typ studií ponechat.

Pozměňovací návrh 180
Philip Bushill-Matthews

Návrh nařízení
Čl. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 a
Sjednocení ochrany údajů

Aniž je dotčeno povolení nové potraviny 
v souladu s články 7 a 14 nařízení (ES) 
č. [společný postup] a povolení 
zdravotního tvrzení v souladu s články 17, 
18 a 25 nařízení (ES) č. 1924/2006/ES, v 
případě, že existuje záměr získat povolení 
nové potraviny a zdravotního tvrzení nebo 
zdravotních tvrzení při označování této 
potraviny, a v případě, že existují důvody 
pro ochranu údajů v souladu s oběma 
nařízeními a žadatel o tuto ochranu 
zažádá, data povolení a/nebo zveřejnění 
povolení v Úředním věstníku se shodují 
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a lhůty pro ochranu údajů běží současně.

Or. en

Odůvodnění

Příslušné žádosti o povolení nové potraviny a zdravotního tvrzení, které se týkají stejného 
výrobku a 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 181
Philip Bushill-Matthews

Návrh nařízení
Čl. 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12b
Jsou-li nové vědecky podložené údaje 
a údaje, na něž se vztahují vlastnická
práva, chráněné podle článku 12 
výsledkem zkoušek na obratlovcích nebo 
klinických studií na lidech a pokud by se 
mělo opakování zkoušek na zvířatech 
nebo klinickým studiím na lidech 
z etických důvodů zabránit, protože nejsou 
z vědeckého hlediska nutné, může druhý 
nebo další žadatel požadovat, aby první 
žadatel chráněné údaje zpřístupnil.  První 
žadatel by měl této žádosti vyhovět, a to 
s účinkem od skončení prvního roku lhůty 
pro ochranu údajů stanovené v článku 12 
za předpokladu, že druhý žadatel prvnímu 
žadateli náklady na tyto studie uhradí.  
Stejně tak by mělo být vyhověno všem 
dalším žadatelům, přičemž druhý žadatel 
a další žadatelé vynaloží veškeré úsilí, aby 
dosáhli spravedlivé dohody o sdílení 
nákladů.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem tohoto ustanovení je zabránit nadbytečné ochraně, která by mohla být výsledkem 
etických námitek proti opakování studií, které zahrnují zkoušky na obratlovcích, nebo 
agresivních studií prováděných na lidských dobrovolnících, a přitom zajistit přiměřenou 
počáteční lhůtu, kdy má na výsledky studií výhradní právo první žadatel, aby mohl dosáhnout 
dostatečné návratnosti své investice.  Jelikož některé údaje, na něž se vztahuje vlastnické 
právo, mohou zahrnovat jiné studie než zkoušky na zvířatech či lidech, měla by se lhůta na 
ochranu údajů v délce pěti let pro tento typ studií ponechat.

Pozměňovací návrh 182
Renate Sommer

Návrh nařízení
Čl. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Sjednocení ochrany údajů

Aniž je dotčeno povolení nové potraviny v 
souladu s články 7 a 14 nařízení (ES) 
č. [společný postup] a povolení 
zdravotního tvrzení v souladu s články 17, 
18 a 25 nařízení (ES) č. 1924/2006/ES, v 
případě, že existuje záměr získat povolení 
nové potraviny a zdravotního tvrzení nebo 
zdravotních tvrzení při označování této 
potraviny, a v případě, že existují důvody 
pro ochranu údajů v souladu s oběma 
nařízeními a žadatel o tuto ochranu 
zažádá, data povolení a/nebo zveřejnění 
povolení

Or. en
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Pozměňovací návrh 183
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Inspekční a kontrolní opatření

Má-li se zajistit dodržování požadavků 
stávajícího nařízení, je třeba provádět 
úřední kontroly v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o úředních kontrolách za účelem ověření 
dodržování právních předpisů týkajících 
se krmiv a potravin a předpisů týkajících 
se zdraví a dobrých životních podmínek 
zvířat.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise nejsou inspekční a kontrolní opatření uvedena v samostatném článku.

Pozměňovací návrh 184
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12a
Aniž je dotčeno povolení nové potraviny 
v souladu s články 7 a 14 nařízení (ES) 
č. [společný postup] a povolení 
zdravotního tvrzení v souladu s články 17, 
18 a 25 nařízení (ES) č. 1924/2006/ES, v 
případě, že existuje záměr získat povolení 
nové potraviny a zdravotního tvrzení nebo 
zdravotních tvrzení při označování této 
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potraviny, a v případě, že existují důvody 
pro ochranu údajů v souladu s oběma 
nařízeními a žadatel o tuto ochranu 
zažádá, data povolení a/nebo zveřejnění 
povolení v Úředním věstníku se shodují 
a lhůty pro ochranu údajů běží současně.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Čl. 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12b
Jsou-li nové vědecky podložené údaje 
a údaje, na něž se vztahují vlastnická 
práva, chráněné podle článku 12 
výsledkem zkoušek na obratlovcích nebo 
klinických studií na lidech a pokud by se 
mělo opakování zkoušek na zvířatech 
nebo klinickým studiím na lidech 
z etických důvodů zabránit, protože nejsou 
z vědeckého hlediska nutné, může druhý 
nebo další žadatel požadovat, aby první 
žadatel chráněné údaje zpřístupnil.  První 
žadatel by měl této žádosti vyhovět, a to 
s účinkem od skončení prvního roku lhůty 
pro ochranu údajů stanovené v článku 12 
za předpokladu, že druhý žadatel prvnímu 
žadateli náklady na tyto studie uhradí.  
Stejně tak by mělo být vyhověno všem 
dalším žadatelům, přičemž druhý žadatel 
a další žadatelé vynaloží veškeré úsilí, aby 
dosáhli spravedlivé dohody o sdílení 
nákladů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto ustanovení je zabránit nadbytečné ochraně, která by mohla být výsledkem 
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etických námitek proti opakování studií, které zahrnují zkoušky na obratlovcích, nebo 
agresivních studií prováděných na lidských dobrovolnících, a přitom zajistit přiměřenou 
počáteční lhůtu, kdy má na výsledky studií výhradní právo první žadatel, aby mohl dosáhnout
dostatečné návratnosti své investice.  Jelikož některé údaje, na něž se vztahuje vlastnické
právo, mohou zahrnovat jiné studie než zkoušky na zvířatech či lidech, měla by se lhůta na 
ochranu údajů v délce pěti let pro tento typ studií ponechat.

Pozměňovací návrh 186
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
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 [...] 
a neprodleně oznámí i všechny následné 
změny, kterými budou tato ustanovení 
dotčena. Tyto informace Komise 
zpřístupní veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Výsady členských států

1. Pokud členský stát na základě 
podrobného odůvodnění v důsledku 
nových informací nebo přehodnocení 
stávajících informací shledá, že použití 
potraviny nebo složky potraviny 
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odpovídající tomuto nařízení ohrožuje 
lidské zdraví nebo životní prostředí, může 
tento členský stát na svém území 
přechodně omezit nebo pozastavit 
používání dotyčné potraviny nebo složky 
potraviny a její uvádění na trh. Uvědomí 
o tom neprodleně ostatní členské státy 
a Komisi a uvede důvody svého 
rozhodnutí.
2. Komise v úzké spolupráci s Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin co 
nejdříve přezkoumá odůvodnění uvedené 
v odstavci 1 a přijme vhodná opatření. 
Členský stát, který přijal rozhodnutí podle 
odstavce 1, je v tom případě může 
ponechat, dokud tato opatření nevstoupí 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je převzato ze stávajícího předpisu (nařízení č. 258/1997).

Pozměňovací návrh 188
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Ochranná doložka

Pokud má některý členský stát v důsledku 
nových informací nebo přehodnocení 
stávajících informací jasné důvody se 
domnívat, že použití některé nové 
potraviny nebo nové složky potravin podle 
tohoto nařízení představuje riziko pro 
lidské zdraví, může tento členský stát na 
svém území omezit nebo přerušit uvedení 
této nové potraviny nebo složky na trh 
nebo její použití. Neprodleně o tom 
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uvědomí ostatní členské státy a Komisi 
a uvede důvody svého rozhodnutí.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné umožnit členským státům, aby omezily nebo přerušily uvedení některého produktu na 
trh v případě, že se na základě nových informací prokáže jeho riziko pro zdraví spotřebitelů. 
Tento článek umožňuje chránit zdraví spotřebitelů v případě, že se zjistí, že úřadu při kontrole 
unikla nějaká zdravotní informace.

Pozměňovací návrh 189
Magor Imre Csibi

Návrh nařízení
Článek 18

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. Všechny žádosti o uvedení nové 
potraviny na trh předložené některému 
z členských států podle článku 4 nařízení
(ES) č. 258/97, u nichž dosud nebyla 
předložena Komisi zpráva o prvním 
hodnocení podle čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 258/97 před datem použití tohoto 
nařízení, se považují za žádosti podléhající 
tomuto nařízení. Jiné žádosti podané 
v souladu s čl. 3 odst. 4 a články 4 a 5 
nařízení (ES) č. 258/97 před datem použití 
tohoto nařízení se vyřizují podle 
ustanovení nařízení (ES) č. 258/97.

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

Or. en
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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 190
Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Potravinářské produkty vyrobené 
pomocí nanotechnologií, které byly 
uvedeny na trh před vstupem tohoto 
nařízení v platnost, smějí zůstat na trhu 
po dobu 18 měsíců od data zveřejnění 
tohoto nařízení. Od tohoto data se použije 
čl. 6 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

V současné době neexistují vhodné metody pro posuzování bezpečnosti nanomateriálů (viz 
stanovisko komise SCENIHR vydané v září 2005). Nanomateriály by se měly posuzovat na 
základě testů pro nanotechnologie nepoužívajících zvířata. Dokud nebudou k dispozici 
speciální testy pro nanotechnologie nepoužívající zvířata, které umožní odpovídající 
posouzení bezpečnosti nanomateriálů v potravinách, mělo by být jejich používání zakázáno, 
aby se zajistila ochrana lidského zdraví a předešlo se testování na zvířatech. Toto ustanovení 
pomůže provozovatelům podniků přizpůsobit se novým pravidlům.
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