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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o o nových potravinách, kterým se 
mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX [společný postup]
(KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0872),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0027/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro zemědělství
a rozvoj venkova (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
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) Při provádění politik Společenství a 
s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství je třeba zajistit 
vysokou úroveň ochrany lidského zdraví
a ochrany spotřebitele, jakož i vysokou 
úroveň ochrany zdraví zvířat a životního 
prostředí. Je také třeba brát vždy v úvahu 
zásadu předběžné opatrnosti uvedenou
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 
potravin1. _____________
1 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

Or. nl

Odůvodnění

Je třeba, aby byl kladen důraz na bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele. Také je třeba 
brát v úvahu ochranu zdraví zvířat a ochranu životního prostředí. Největší význam má 
nakonec zásada předběžné opatrnosti.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Toto nařízení zaručuje vysokou úroveň 
lidského zdraví a chrání též sociální
a hospodářské zájmy spotřebitelů. Rozdíly 
mezi vnitrostátními předpisy, jež se týkají 
hodnocení bezpečnosti a povolování 
nových potravin, mohou jednak 
představovat překážku volného pohybu 
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těchto výrobků, a vytvářet tak podmínky 
pro vznik nekalé hospodářské soutěže,
a jednak představovat riziko pro zdraví
a blaho občanů.

Or. nl

Odůvodnění

Je třeba, aby byl kladen důraz na bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele. Harmonizace 
vnitrostátních předpisů je nezbytná, aby se zabránilo negativním dopadům rozdílné legislativy 
na zdraví a blaho občanů.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
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, je-li 
při jejich výrobě uplatněna technologie, 
která nebyla dříve použita. Je třeba 
objasnit, že dojde-li k úpravě potraviny 
novým výrobním postupem, jako jsou 
nanotechnologie a nanověda, o nichž
v současné době ještě nemáme dostatek 
poznatků, 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
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Odůvodnění

Toto nařízení má objasnit, kdy má být potravina považována za novou.

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Klonování zvířat je neslučitelné se 
směrnicí Rady 98/58/ES ze dne 
20. července 1998 o ochraně zvířat 
chovaných pro hospodářské účely1, bod 
20 přílohy. V bodě 20 je uvedeno, že se 
nesmí používat způsoby přirozeného nebo 
umělého chovu, které způsobují nebo 
mohou způsobit utrpení nebo poškození 
dotčeným zvířatům. Proto nesmí být 
potraviny získané z klonovaných zvířat 
nebo z jejich potomstva zařazeny na 
seznam Společenství.
1 Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23.

Or. nl

Odůvodnění

Ze širokého spektra vědeckých studií a ze stanoviska Evropské skupiny pro etiku vyplývá, že 
klonování vede k vážným zdravotním problémům jak u klonovaných zvířat, tak u jejich 
„náhradních“ matek. Klonovaná embrya jsou často větší než obvyklá embrya, což způsobuje 
obtížné porody a vysoký počet porodů císařským řezem. Mnoho klonovaných živočichů umírá 
ještě ve stádiu embrya nebo v prvních týdnech života v důsledku nedostatečné imunity, selhání 
kardiovaskulárního systému, dýchacích problémů a anomálií ledvin.

Zdravotní problémy živočichů způsobené klonováním znamenají, že tento postup je 
neslučitelný s odstavcem 20 přílohy ke směrnici Rady 98/58/ES.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 kritéria, která usnadní 
posouzení, zda se potraviny před 
15. květnem 1997 v rámci Společenství 
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.

Or. nl

Odůvodnění

Vyjasnění a zjednodušení návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Nemá-li Komise k dispozici informace
o lidské spotřebě před 15. květnem 1997, 
stanoví jednoduchý a transparentní postup 
pro shromažďování těchto informací za 
účasti členských států. Tento postup bude 
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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.

stanoven nejpozději do šesti měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. nl

Odůvodnění

Vyjasnění a zjednodušení návrhu Komise. Musí být jasné, jaké odpovědnosti budou přiděleny 
Komisi při vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Je nezbytné uplatnit postup hodnocení 
bezpečnosti a povolování, který je účinný, 
časově omezený a transparentní. 
Hodnocení bezpečnosti nových potravin
a jejich zařazení na seznam Společenství se 
provádí postupem podle tohoto nařízení.

Or. nl

Odůvodnění

Evropský parlament dosud demokraticky nerozhodl o jednotném povolovacím řízení.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Etické a ekologické aspekty musí být 
součástí hodnocení rizik během 
povolovacího řízení. Hodnocení těchto 
aspektů by měla provádět Evropská 
skupina pro etiku ve vědě a nových 
technologiích a Evropská agentura pro 
životní prostředí.

Or. nl

Odůvodnění

Mimo hlediska ochrany zdraví, zájmů spotřebitelů a zdraví zvířat je třeba při hodnocení rizik 
zohlednit i etické a ekologické otázky. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V zájmu zjednodušení postupů by 
žadatelům mělo být dovoleno podávat 
jedinou žádost v případě potravin 
podléhajících právním předpisům různých 
potravinářských odvětví. Nařízení (ES) č. 
[společný postup] by tudíž mělo být 
odpovídajícím způsobem změněno.

(17) V zájmu zjednodušení postupů by 
žadatelům mělo být dovoleno podávat 
jedinou žádost v případě potravin 
podléhajících právním předpisům různých 
potravinářských odvětví. Komise určí 
odvětvový právní předpis, kterému žádost 
podléhá.

Or. nl

Odůvodnění

Je třeba zjednodušit výrobcům podání žádosti bez ohledu na to, kterému odvětvovému 
právnímu předpisu žádost podléhá.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 případné
monitorování po uvedení na trh.

Or. nl

Odůvodnění

Vyjasnění a zjednodušení návrhu Komise. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(20) Za účelem podpory výzkumu
a vývoje, a tím i inovací v rámci 
zemědělsko-potravinářského průmyslu 
mohou 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 považovány 
za důvěrné v souladu s ustanoveními 
tohoto nařízení. Komise by měla též 
vypracovat pokyny, v nichž by bylo 
uvedeno, jak pro spotřebitele zajistit 
transparentnost postupu týkajícího se 
důvěrnosti nových vědecky podložených 
údajů a údajů, na které se vztahuje 
vlastnické právo.

Or. nl
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Odůvodnění

V případě potřeby mohou být nové vědecky podložené údaje a údaje, na něž se vztahuje 
vlastnické právo, poskytnuté na podporu žádosti o zařazení nové potraviny na seznam 
Společenství považovány za důvěrné. 

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Odůvodnění

Jazyková úprava. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pokud jde o hodnocení a řízení 
bezpečnosti tradičních potravin ze třetích 
zemí, měla by se zohlednit historie jejich 

(23) Pokud jde o hodnocení a řízení 
bezpečnosti tradičních potravin ze třetích 
zemí, měla by se zohlednit historie jejich 
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bezpečného používání ve třetí zemi 
původu. Historie bezpečného používání 
potraviny by neměla zahrnovat 
nepotravinářské používání a používání, 
které nesouvisí s běžným způsobem 
výživy. Pokud členské státy a úřad 
nevznesou žádné odůvodněné, vědecky 
podložené námitky k bezpečnosti, např. 
informace o nepříznivých zdravotních 
účincích, mělo by být přípustné uvést 
potravinu na trh Společenství po oznámení 
záměru takto učinit.

bezpečného používání ve třetí zemi 
původu. Historie bezpečného používání 
potraviny by neměla zahrnovat 
nepotravinářské používání a používání, 
které nesouvisí s běžným způsobem 
výživy. Pokud členské státy a/nebo úřad 
nevznesou žádné odůvodněné, vědecky 
podložené námitky k bezpečnosti, např. 
informace o nepříznivých zdravotních 
účincích, je přípustné uvést potravinu na 
trh Společenství po oznámení záměru takto 
učinit, pokud neexistují etické výhrady.

Or. nl

Odůvodnění

Musí být jasné, že členské státy a/nebo úřad mohou předložit své poznámky. i když je výrobek 
bezpečný, mohou k němu existovat etické výhrady.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(24) Případně bude konzultována 
Evropská skupina pro etiku ve vědě
a nových technologiích zřízená
rozhodnutím Komise ze dne 16. prosince 
1997 ve věci poradenství ohledně etických 
otázek souvisejících s uváděním nových 
potravin na trh. V případě potřeby je 
možné využít Eurobarometr k provedení 
výzkumu veřejného mínění, jak evropští 
občané po etické stránce vnímají nové 
potraviny.

Or. nl

Odůvodnění

Je třeba počítat s možností, že společnost bude některé nové potraviny považovat z etických 
důvodů za nepoživatelné. 
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. 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.

1. Cílem tohoto nařízení je vytvořit základ 
pro zaručení vysoké úrovně ochrany 
lidského života a zdraví, zdraví a dobrých 
životních podmínek zvířat, životního 
prostředí a zájmů spotřebitele a současně 
zajistit účinné fungování vnitřního trhu.

Or. nl

Odůvodnění

Vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, životního prostředí, životních podmínek zvířat
a zájmů spotřebitele jsou hlavní priority.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) potraviny získané z klonovaných zvířat
a jejich potomstva. Před datem vstupu 
tohoto nařízení v platnost, které je 
stanoveno v článku 20, zveřejní Komise 
zprávu, v níž posoudí situaci v souvislosti
s klonovanými zvířaty. Tato zpráva je
v případě potřeby doplněna legislativním 
návrhem a předána Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. nl

Odůvodnění

Rozhodnutí o uvádění potravin získaných z klonovaných zvířat nebo jejich potomstva na trh 
by nemělo podléhat postupu projednávání ve výborech, ale mělo by být přijímáno podle 
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zvláštního nařízení Evropského parlamentu a Rady na základě postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li to nezbytné, lze postupem podle čl. 
14 odst. 2 určit, zda typ potraviny spadá do 
oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli.

3. Je-li to nezbytné, lze postupem podle čl. 
14 odst. 3 určit, zda typ potraviny spadá do 
oblasti působnosti tohoto nařízení či nikoli.

Or. nl

Odůvodnění

Evropský parlament si musí ponechat právo rozhodovat o tom, na které potraviny se toto 
nařízení vztahuje a na které nikoliv.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rovněž se použijí tyto definice: 2. Pro potraviny uvedené na trh 
Společenství po 15. květnu 1997 platí tyto 
definice:

Or. nl

Odůvodnění

Vyjasnění a zjednodušení návrhu Komise.
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Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) potraviny, včetně mikroorganismu či 
mikroorganismů, jejichž historie 
bezpečného používání k výživě nebyla 
dosud ve Společenství doložena;

Or. nl

Odůvodnění

Je třeba klást důraz na bezpečné používání potravin, které byly uvedeny na trh po 15. květnu 
1997.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – písm. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) potraviny rostlinného nebo živočišného 
původu získané z rostlin nebo zvířat, na 
nichž byly použity netradiční pěstitelské 

ii) potraviny rostlinného nebo živočišného 
původu získané z rostlin nebo zvířat, na 
nichž byly použity netradiční pěstitelské 



PE409.414v01-00 18/35 PR\730938CS.doc

CS

nebo chovatelské techniky, kterých se 
nepoužívalo před 15. květnem 1997; a

nebo chovatelské techniky, s výjimkou 
potravin získaných z klonovaných zvířat
a jejich potomstva;

Or. nl

Odůvodnění

Rozhodnutí, zda budou na trh uvedeny potraviny získané z klonovaných zvířat nebo jejich 
potomstva, by nemělo podléhat postupu projednávání ve výborech, ale mělo by být přijímáno 
podle zvláštního nařízení Evropského parlamentu a Rady na základě postupu 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 – písm. a – písm. 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, mimo jiné i potraviny 
vyrobené prostřednictvím 
nanotechnologie, pokud tento postup 
způsobuje změny ve složení nebo struktuře 
potravin, což ovlivňuje jejich výživovou 
hodnotu, metabolismus nebo obsah 
nežádoucích látek.

Or. nl

Odůvodnění

Potravina je považována na novou, jestliže nový výrobní postup ovlivní její výživovou 
hodnotu, metabolismus nebo obsah nežádoucích látek.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „tradičními potravinami ze třetí země“ 
se rozumí nové potraviny, které se

b) „tradičními potravinami ze třetí země“ 
se rozumí nové potraviny, které se
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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;

v minulosti používaly ve třetí zemi, což 
znamená, že dotyčné potraviny byly
a nadále jsou součástí běžné výživy po 
alespoň 50 let ve velké části obyvatelstva 
země;

Or. nl

Odůvodnění

Zpřesnění definic.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 bezpečnost 
dotyčných potravin potvrzují údaje o jejich 
složení a zkušenosti s jejich dřívějším
i současným používáním k běžné výživě 
velkou částí obyvatelstva.

Or. nl

Odůvodnění

Zpřesnění definic.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) „klonovanými zvířaty“ se rozumí 
zvířata, která vznikla nepohlavní umělou 
metodou rozmnožování s cílem vytvořit 
geneticky identickou nebo téměř 
identickou kopii jednotlivého zvířete;
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Or. nl

Odůvodnění

Zpřesnění definic.

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) „potomstvem klonovaných zvířat“ se 
rozumí zvířata, která vznikla pohlavním 
rozmnožováním a alespoň jeden z jejich 
rodičů je klonovaných zvířetem;

Or. nl

Odůvodnění

Zpřesnění definic.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) 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.

Or. nl

Odůvodnění

Zpřesnění definic.
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Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Komise shromažďuje informace od 
členských států a/nebo od provozovatelů 
potravinářských podniků za účelem 
zjištění, do jaké míry potraviny spadají do 
působnosti tohoto nařízení.

Or. nl

Odůvodnění

Vyjasnění a zjednodušení návrhu Komise. Musí být jasné, jaké odpovědnosti budou přiděleny 
Komisi při vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 2  pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy Komise nemá informace
o používání k lidské spotřebě před 
15. květnem 1997, rozhodne nejpozději do 
šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení
v platnost o postupu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na trh lze uvést pouze nové potraviny 
zařazené na seznam nových potravin 

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

Společenství (dále pouze „seznam 
Společenství“). Komise zveřejní a vede 
seznam Společenství na veřejně přístupné 
stránce, která je k tomu určená, v rámci 
internetových stránek Komise.

Or. nl

Odůvodnění

Poskytování informací spotřebitelům, výrobcům a dalším zúčastněným stranám je prioritou.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Potraviny získané z klonovaných 
zvířat nebo z jejich potomstva nejsou 
zařazovány na seznam Společenství.

Or. nl

Odůvodnění

Rozhodnutí o uvádění potravin získaných z klonovaných zvířat nebo jejich potomstva na trh 
by mělo být přijímáno podle zvláštního nařízení Evropského parlamentu a Rady na základě 
postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl
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Odůvodnění

I zdraví zvířat je důležité.

Pozměňovací návrh 32

Proposal for a regulation – amending act
Čl. 6 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) při hodnocení se zohledňuje 
stanovisko Evropské agentury pro životní 
prostředí týkající se toho, do jaké míry má 
výrobní postup a běžná spotřeba škodlivé 
dopady na životní prostředí;

Or. nl

Odůvodnění

Je důležité, aby se jako podmínky pro zařazení potraviny na seznam Společenství 
zohledňovaly i otázky životního prostředí.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) při hodnocení se zohledňuje 
stanovisko Evropské skupiny pro etiku ve 
vědě a nových technologiích týkající se 
toho, zda existují etické výhrady.

Or. nl

Odůvodnění

Je důležité, aby se jako podmínky pro zařazení potraviny na seznam Společenství 
zohledňovaly i etické aspekty.
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Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Seznam Společenství je aktualizován
v souladu s postupem stanoveným tímto
nařízením.

Or. nl

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ještě nebylo přijato demokratické rozhodnutí o jednotném povolovacím 
řízení, není jasné, zda je toto řízení pro nové potraviny skutečně nejvhodnější.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se pozměňuje článek 12 návrhu Komise, je třeba čl. 7 odst. 3 návrhu 
Komise vypustit.
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Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se pozměňuje článek 12 návrhu Komise, je třeba čl. 7 odst. 4 návrhu 
Komise vypustit.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7
Povolovací řízení

1. Žadatel je povinen poskytnout Komisi 
tyto údaje:
a) jméno a adresu žadatele;
b) název potraviny a její specifikaci, 
včetně použitého výrobního postupu;
c) podrobnosti o fyzikálních a chemických 
vlastnostech nové potraviny nebo nové 
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složky potravin; 
d) podrobnosti o profilu nečistot pro 
běžnou přípravu; 
e) specifikaci totožnosti a čistoty nové 
složky potravin; 
f) podrobný popis metody výroby
a zpracování; 
g) kopii provedených studií, včetně 
nezávislých, odborně posouzených studií, 
jsou-li k dispozici, a veškeré další 
dostupné podklady, pomocí nichž lze 
dokázat, že potravina splňuje kritéria 
uvedená v článku 6;
h) analýzu podloženou příslušnými 
informacemi a údaji, z níž vyplývá, že 
charakteristické znaky potraviny se neliší 
od znaků běžné potraviny, co se týká 
obecně přijímaných mezních hodnot 
přirozených odchylek těchto 
charakteristických znaků;
i) podle potřeby podmínky pro uvedení 
potraviny nebo potravin, které jsou z této 
potraviny vyrobeny, na trh, včetně 
zvláštních podmínek pro použití
a nakládání s nimi;
j) podle potřeby návrh na monitorování 
použití potraviny určené k lidské spotřebě 
poté, co je uvedena na trh; 
k) shrnutí dokumentace v normalizované 
podobě.
2. Komise předá tuto žádost úřadu do 14 
dnů od jejího přijetí. Úřad vydá stanovisko 
pro Komisi ve lhůtě devíti měsíců od 
přijetí žádosti. 
3. Komise nakonec rozhodne, zda bude 
potravina zařazena na seznam 
Společenství. Postup aktualizace seznamu 
Společenství je stanoven postupem podle 
čl. 14 odst. 2.

Or. nl
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že ještě nebylo přijato demokratické rozhodnutí o jednotném povolovacím 
řízení, není jasné, zda je toto řízení pro nové potraviny skutečně nejvhodnější. Navrhovaný 
postup úzce souvisí s postupem uvedeným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, které 
bylo pečlivě vypracováno s ohledem na ochranu spotřebitele a ochranu životního prostředí
i na nejaktuálnější, zvláště navržený postup týkající se nových potravin.

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V uvedeném případě není potravina 
uvedena na trh Společenství a použijí se 
články 5 až 7.

Or. nl

Odůvodnění

Tento článek je třeba přizpůsobit v důsledku článku 7b.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. nl

Odůvodnění

Je nutné, aby Komise podporovala malé a střední podniky při vypracovávání a podávání 
žádostí v rámci tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úřad při hodnocení bezpečnosti nových 
potravin: 

Úřad při hodnocení bezpečnosti nových 
potravin: 

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) 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;

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

b) zohlední:

i) u tradičních potravin z třetí země historii 
bezpečného používání těchto potravin;
ii) složení nové potraviny, zejména úroveň 
antinutričních látek a přirozeně se 
vyskytujících toxinů;
iii) metodu přípravy a specifikaci nové 
složky potravin;
iv) pravděpodobnost vyvolání alergie 
novou potravinou;
v) metabolické/toxikokinetické studie 
týkající se nové složky potravin;
vi) studie o toxicitě nové složky potravin 
pro zvířata; 
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vii) studie o snášenlivosti nové složky 
potravin lidmi;

Or. xm

Odůvodnění

Úřad musí při posuzování bezpečnosti nových potravin dbát i jejich na složení, alergenitu
a toxicitu.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ochrana údajů Důvěrné informace

Or. nl

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Na žádost žadatele podloženou 
odpovídajícími a ověřitelnými údaji 
obsaženými v dokumentaci k žádosti 
mohou být informace týkající 
se výrobního postupu považovány za 
důvěrné. V takovém případě musí být 
uvedeno odůvodnění, jež lze ověřit.

2. Komise určí po konzultaci se žadatelem, 
které informace týkající se výrobního 
postupu budou považovány za důvěrné.
3. Poté, co Komise obdrží stanovisko 
úřadu, zveřejní Komise tyto údaje:
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a) jméno a adresu žadatele;
b) popis, který umožňuje identifikaci 
potraviny nebo složky potravin;
c) zamýšlené užití potraviny nebo složky 
potravin;
d) shrnutí dokumentace mimo částí, které 
jsou důvěrné;
e) datum přijetí úplné žádosti.

Or. nl

Odůvodnění

Toto nařízení by mělo zahrnout opatření, která jsou v současnosti součástí nařízení (ES) 
č. 1852/2001, jehož platnost skončí v okamžiku, kdy vstoupí v platnost toto nařízení.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změna nařízení (ES) č.[společný postup] vypouští se
Nařízení (ES) č. [společný postup] se mění 
takto:
(1) Název je nahrazen tímto:
„Nařízení (ES) č. XXX/XXXX Evropského 
parlamentu a Rady ze dne [datum], 
kterým se stanoví společné povolovací 
řízení pro potravinářské přídatné látky, 
potravinářské enzymy, látky určené
k aromatizaci potravin a nové potraviny.“
(2) V čl. 1 odst. 1 se první pododstavec 
nahrazuje tímto: 
„1. Toto nařízení stanoví jednotné
posuzovací a povolovací řízení (dále jen 
„společný postup“) pro potravinářské 
přídatné látky, potravinářské enzymy, 
látky určené k aromatizaci potravin
a zdroje látek určených k aromatizaci 
používané nebo určené k použití
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v potravinách a nových potravinách nebo 
na jejich povrchu (dále jen „látky nebo 
výrobky“), které podporuje volný pohyb 
potravin ve Společenství a vysokou úroveň 
ochrany lidského zdraví a zájmů 
spotřebitelů.“
(3) V článku 1 se odstavec 2 se nahrazuje 
tímto:
„2. Společný postup stanoví procedurální 
podmínky, jimiž se řídí aktualizace 
seznamů látek a výrobků, jejichž uvádění 
na trh ve Společenství je povoleno na 
základě nařízení (ES) č. AAA/2007, (ES) 
č. BBB/2007, (ES) č. CCC/2007 a (ES) č. 
DDD/DDDD (dále jen „právní předpisy 
jednotlivých odvětví potravinového 
práva“).“
(4) V článku 1 odst. 3, čl. 2 odst. 1 a 2, čl. 
9 odst. 2, č. 12 odst. 1 a článku 13 se slovo 
„látka“ nebo „látky“ nahradí souslovím 
„látka nebo výrobek“ nebo „látky nebo 
výrobky“. 
(5) Název článku 2 se nahrazuje tímto:
„Seznam látek nebo výrobků 
Společenství“
(6) V článku 4 se doplňuje nový odstavec 
3, který zní:
„3. K aktualizaci různých seznamů 
Společenství, na které se vztahují právní 
předpisy různých potravinářských odvětví, 
lze předložit jedinou žádost týkající se 
určité látky nebo výrobku, pokud tato 
žádost splňuje požadavky všech těchto 
právních předpisů.“
(7) Na začátek čl. 6 odst. 1 se doplní 
následující věta: 
„Existují-li vědecky podložené důvody
k obavám o otázky bezpečnosti, budou 
stanoveny dodatečné informace týkající se 
hodnocení rizik, o které bude žadatel 
požádán.“

Or. nl
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Odůvodnění

Článek 19 návrhu Komise se vypouští v důsledku článku 7a.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise si klade za cíl změnu nařízení (ES) č. 258/97 o nových potravinách ve snaze 
zjednodušit a centralizovat postupy povolování nových potravin a jejich uvádění na trh. Bylo 
tedy shledáno, že je zapotřebí nové právní úpravy. Zpravodajka se domnívá, že pokud bylo 
rozhodnuto o přijetí nové právní úpravy, musí být naprosto jasné, co je jejím účelem.

Podle zpravodajky je cílem nového nařízení o nových potravinách dosažení vysoké úrovně 
bezpečnosti potravin, ochrany spotřebitele, životního prostředí a zdraví zvířat, přičemž je 
neustále třeba dodržovat zásadu předběžné opatrnosti, jak je uvedeno 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 potravin1. Všechny ostatní cíle mají vedlejší význam.

Nové potraviny rovněž nesmějí ohrozit zdraví spotřebitele nebo jej uvádět v omyl. Pokud 
mají nové potraviny nahradit jiné potraviny, nesmějí být tyto nové potraviny pro spotřebitele
z hlediska výživy nevhodnější.

Komise ve svém návrhu usiluje o zpřesnění definice nových potravin, stejně jako dalších 
souvisejících definic. Zpravodajka s tímto cílem souhlasí, domnívá se však, že Komise 
nepostupovala dostatečně důsledně. V návrhu Komise chybí přesné definice, proto 
zpravodajka stávající definice vyjasnila a tam, kde bylo třeba, doplnila definice nové. Mezi ně 
patří například definice potravin pocházejících z klonovaných zvířat a potravin vyrobených 
prostřednictvím nanotechnologie. 

Zpravodajka klade značný důraz na to, aby potraviny pocházející z klonovaných zvířat 
nespadaly do působnosti nařízení o nových potravinách. Vzhledem k tomu, že zatím nebylo 
dosaženo demokratické dohody o vhodnosti těchto potravin, a to především z hlediska zdraví
a dobrých životních podmínek zvířat, nemělo by rozhodnutí o uvádění potravin získaných
z klonovaných zvířat a jejich potomstva na trh podléhat postupu projednávání ve výborech. 
Tato problematika by měla být upravena zvláštním nařízením Evropského parlamentu a Rady 
postupem spolurozhodování. Konečně je třeba počítat s možností, že společnost bude některé 
nové potraviny považovat z etických důvodů za nepoživatelné. 

Všechny žádosti o povolení nových potravin budou  předkládány Komisi a musí splňovat 
kritéria stanovená tímto nařízením. Poté budou předány Evropskému úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA), který provede hodnocení jejich bezpečnosti. V tomto hodnocení by měly 
být rovněž zahrnuty etické a environmentální aspekty. Proto budou při hodnocení bezpečnosti 
zohledněna stanoviska Evropské skupiny pro etiku ve vědě a nových technologiích
a Evropské agentury pro životní prostředí. V současnosti Komise slibuje spotřebitelům
a občanům, že na sebe vezme odpovědnost za životní prostředí a dobré životní podmínky 
zvířat, mimo jiné vzhledem k problematice klimatických změn a dobrých životních podmínek 

                                               
1 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1–24.
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zvířat. Evropská politika by tudíž měla být komplexní a kvalitní ve všech příslušných 
legislativních oblastech, tedy i v rámci nařízení o nových potravinách.

Návrh Komise usiluje o zlepšení účinnosti, transparentnosti a provádění povolovacího řízení. 
To přispěje ke snadnějšímu prosazování nařízení a k posílení postavení spotřebitelů, kteří 
budou mít větší možnost výběru, protože se zvýší jejich informovanost o potravinách. i v této 
oblasti se Komise ukvapila, jestliže se domnívá, že by se na nařízení o nových potravinách 
mělo vztahovat mimo jiné jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, 
potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin. Evropský parlament a Rada 
dosud nepřijaly demokratické rozhodnutí o jednotném povolovacím řízení. Proto se 
zpravodajka rozhodla navrhnout povolovací řízení založené na postupu stanoveném nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 22. září 2003 č. 1829/2003 o geneticky 
modifikovaných potravinách a krmivech,1 které bylo pečlivě vypracováno s ohledem na 
ochranu spotřebitele a životního prostředí i na nejaktuálnější, zvlášť navržené postupy týkající 
se nových potravin.    

Pokud jde o tradiční potraviny pocházející ze třetích zemí, navrhuje Komise zjednodušené 
povolovací řízení, při němž se hodnotí základní bezpečnost na základě zkušeností s jejich 
bezpečným používáním v zemi původu. V případě tradičních potravin pocházejících ze třetích 
zemí je důležité přesně stanovit dostatečně dlouhé období, které by plně zaručilo bezpečné 
používání produktu, a proto zpravodajka navrhuje období 50 let namísto příliš obecného 
výrazu „jedné generace“, navrženého Komisí. 

Komise si ve svém návrhu klade za cíl stanovit určitou úroveň ochrany údajů po dobu pěti let
v souvislosti se žádostmi podle tohoto nařízení. To zpravodajku překvapuje, protože Komise 
během projednávání jednotného povolovacího řízení v Evropském parlamentu argumentovala 
odlišně. Komise tehdy konstatovala, že systém ochrany údajů by vedl ke zvýšení počtu 
právních předpisů, složitosti kontrolních systémů a administrativních postupů. Dále by systém 
ochrany údajů bránil volnému pohybu zboží, které je bezpečné a splňuje kritéria příslušných 
právních předpisů, což odporuje cílům opatření přijatého v souladu s článkem 95 Smlouvy
o ES. 

Tato nedůslednost v legislativních návrzích Komise je značně negativním jevem. Zpravodajka 
proto rovněž navrhuje, aby se uplatňoval systém důvěrnosti informací, které se týkají 
výrobního postupu, podle nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 ze dne 20. září 2001, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla pro zveřejňování některých informací a pro ochranu informací 
poskytovaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97.2
Komise chce ve svém návrhu dosáhnout zavedení povinnosti pro členské státy ukládat sankce, 
dojde-li k porušení ustanovení obsažených v nařízení o nových potravinách. Zpravodajka 
silně zdůrazňuje skutečnost, že trestní právo vždy spadá do pravomoci členských států. Je 
nanejvýš vhodné, aby členské státy svobodně rozhodovaly o tom, zda bude sankce trestního, 
správního nebo jiného charakteru. Pokud členské státy přijímají vhodná opatření proti 
porušování ustanovení nařízení o nových potravinách, plní tak povinnost, kterou jim ukládá 
právo Společenství.

                                               
1 Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1–23.
2 Úř. věst. L 253, 21.9.2001, s. 17–18.
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Zpravodajka podporuje všechna opatření ke snížení administrativní zátěže a na podporu 
transparentnosti a efektivnosti. Tato opatření by ale neměla být na úkor hlavního cíle nařízení
o nových potravinách, kterým je především bezpečnost potravin a ochrana spotřebitele.
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