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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.



PR\730938SK.doc 3/34 PE409.414v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ......................................................................................................33



PE409.414v01-00 4/34 PR\730938SK.doc

SK



PR\730938SK.doc 5/34 PE409.414v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o nových potravinách, ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. XXX/XXXX [spoločný postup]
(KOM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/002(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0872),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0027/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Voľný pohyb bezpečných a zdravých 
potravín je základným aspektom 
vnútorného trhu a významne prispieva 
k zdraviu a blahobytu občanov, ako aj 
k ich sociálnym a hospodárskym 
záujmom. Rozdiely medzi vnútroštátnymi 
zákonmi, inými právnymi predpismi 
a správnymi opatreniami týkajúcimi sa 
posudzovania bezpečnosti nových potravín 
a udeľovania povolení na ne môžu brániť 
ich voľnému pohybu, čím sa vytvárajú 
podmienky pre nekalú hospodársku 

(1) Pri realizácii politík Spoločenstva a so 
zreteľom na Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva by sa mala 
zabezpečiť vysoká úroveň ochrany 
ľudského zdravia a ochrany spotrebiteľa 
a zároveň aj vysoká úroveň ochrany 
zdravia zvierat a ochrany životného 
prostredia. Zároveň treba vždy brať do 
úvahy zásady prevencie, ktoré sú v súlade 
s požiadavkami na bezpečnosť potravín 
podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28.
januára 2002, ktorým sa ustanovujú 
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súťaž. všeobecné zásady a požiadavky 
potravinového práva, zriaďuje Európsky 
úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú 
postupy vo veciach bezpečnosti potravín1.
_____________
1  Ú. v. ES L 31 z 1.2.2002, s. 1.

Or. nl

Odôvodnenie

Treba klásť dôraz na bezpečnosť potravín a ochranu spotrebiteľa. Zároveň sa musí brať do 
úvahy aj ochrana zdravia zvierat a ochrana životného prostredia. Na záver má zásada 
prevencie najväčší význam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Pri vykonávaní politík Spoločenstva by 
sa mala zabezpečiť vysoká úroveň 
ochrany zdravia ľudí.

(2) Toto nariadenie zaručuje vysokú 
úroveň ľudského zdravia a chráni aj 
sociálne a ekonomické záujmy 
spotrebiteľov. Navyše rozdiely medzi 
vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi 
sa posudzovania bezpečnosti nových 
potravín a ich povoľovania nielenže 
predstavujú prekážky pre voľný pohyb 
týchto výrobkov, čím sa vytvárajú 
podmienky na nekalú hospodársku súťaž, 
ale vytvárajú aj nebezpečenstvo pre 
zdravie a život občanov.

Or. nl

Odôvodnenie

Treba klásť dôraz na bezpečnosť potravín a ochranu spotrebiteľa. Harmonizácia 
vnútroštátnych ustanovení je nevyhnutná, aby sa zabránilo záporným následkom rozdielov 
regulovania na zdravie a život občanov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Malo by sa tiež objasniť, že potraviny 
by mali byť považované za nové, ak sú 
vyrobené technológiou, ktorá sa predtým 
ešte nepoužila. V tomto nariadení by mali 
byť zahrnuté najmä nové technológie 
v oblasti chovného procesu a procesu 
potravinárskej výroby, ktoré majú vplyv 
na potraviny, a teda môžu mať vplyv aj 
na ich bezpečnosť. Nové potraviny by 
mali preto zahŕňať potraviny získané 
z rastlín a zo zvierat, ktoré boli vyrobené 
netradičnými technikami chovu, 
a potraviny, ktoré boli modifikované 
novými výrobnými procesmi, ako je 
nanotechnológia a nanoveda, s možným 
vplyvom na potraviny. Potraviny získané 
z nových odrôd rastlín alebo plemien 
zvierat chovaných tradičnými technikami 
by nemali byť považované za nové 
potraviny.

(6) Treba objasniť aj to, že potraviny by sa 
mali považovať za nové vtedy, keď sú 
vyrobené technológiou, ktorá sa predtým 
ešte nepoužila. Treba objasniť, že ak sa 
potraviny upravia novými výrobnými 
postupmi, ako sú nanotechnológia a 
nanoveda – v prípade ktorých existujú 
ešte medzery v poznatkoch potrebných na 
hodnotenie rizík – tieto potraviny sa môžu 
dostať na trh iba vtedy, keď sa 
v hodnotení rizík ohodnotia ako bezpečné.

Or. nl

Odôvodnenie

Toto nariadenia má objasniť, kedy potraviny možno považovať za nové.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Klonovanie zvierat je nezlučiteľné 
s bodom 20 prílohy Smernice Rady 
98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat 
chovaných na hospodárske účely1. V bode 
20 sa hovorí, že sa nesmú vykonávať 
prirodzené ani umelé rozmnožovacie 
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postupy, ktoré príslušným zvieratám 
spôsobujú alebo môžu spôsobiť bolesť 
alebo zranenie. Preto nemožno do 
zoznamu vedeného Spoločenstvom 
zapisovať potraviny z klonovaných zvierat 
ani z ich potomstva.
1 Ú. v. ES L 221 z 8.8.1998, s. 23

Or. nl

Odôvodnenie

Mnohé vedecké výskumy a posudok európskej skupiny pre etiku dokazujú, že klonovanie 
spôsobuje vážne zdravotné a životné problémy tak pre klonované zvieratá, ako aj pre 
náhradné matky. Klonované plody sú často väčšie než normálne; toto zapríčiňuje ťažké 
pôrody a mnoho pôrodov sa robí cisárskym rezom. Mnohé klonované zvieratá počas 
brezivosti alebo v prvých týždňoch života trpia imunitnou nedostatočnosťou, srdcovo-
cievnymi ťažkosťami, dýchacími problémami a obličkovými abnormalitami.

Zdravotné a životné problémy zvierat spôsobené klonovaním znamenajú, že tento proces je 
nezlučiteľný s odsekom 20 prílohy smernice Rady 98/58/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V prípade potreby by sa mali prijať 
vykonávacie opatrenia na účely stanovenia 
kritérií, ktoré by uľahčili posúdiť, či bola 
potravina v rámci Spoločenstva použitá 
na ľudskú spotrebu vo významnej miere 
pred 15. májom 1997. Ak bola pred týmto 
dátumom potravina používaná výlučne ako 
potravinový doplnok alebo jeho súčasť, tak 
ako je to uvedené v smernici 2002/46/ES, 
môže byť umiestnená na trh na rovnaké 
použitie po tomto dátume bez toho, aby 
bola považovaná za novú potravinu. Toto 
jej použitie ako potravinový doplnok alebo 
jeho súčasť by sa však nemalo brať 
do úvahy pri posudzovaní toho, či bola 
pred 15 májom 1997 použitá v rámci 
Spoločenstva na ľudskú spotrebu vo 

(7) Treba prijať vykonávacie opatrenia 
na účely stanovenia kritérií, ktoré by 
uľahčili posúdiť, či bola potravina v rámci 
Spoločenstva použitá na ľudskú spotrebu 
pred 15. májom 1997. Ak sa potravina 
pred týmto dátumom používala výlučne 
ako potravinový doplnok alebo jeho 
súčasť, tak ako je to uvedené v smernici 
2002/46/ES, môže sa umiestniť na trh 
na rovnaké použitie po tomto dátume bez 
toho, aby sa považovala za novú potravinu.
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významnej miere. Preto ostatné použitia 
príslušnej potraviny, napr. iné ako 
potravinový doplnok, musia byť povolené 
v súlade s týmto nariadením.

Or. nl

Odôvodnenie

Objasnenie a zjednodušenie návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Úsudok o tom, či bola potravina 
použitá na ľudskú spotrebu vo významnej 
miere pred 15. májom 1997, by sa mal
zakladať na dostupných informáciách 
v členských štátoch. V prípade, že Komisia
nemá informácie o ľudskej spotrebe pred 
15. májom 1997, by sa mal zaviesť
jednoduchý a prehľadný postup 
na zhromažďovanie týchto informácií za 
účasti členských štátov a akýchkoľvek 
zainteresovaných strán.

(13) Komisia zavedie jednoduchý 
a prehľadný postup pre situácie, keď nemá 
informácie o spotrebe potravín pred 15.
májom 1997, na zhromažďovanie týchto 
informácií za účasti členských štátov.
Tento postup sa zavedie najneskôr do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. nl

Odôvodnenie

Objasnenie a zjednodušenie návrhu Komisie. Musí byť jasné, aké kompetencie dostáva 
Komisia nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Na posudzovanie bezpečnosti a na (15) Na posudzovanie bezpečnosti a na 
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udeľovanie povolení treba uplatniť 
harmonizovaný centralizovaný postup, 
ktorý by bol účinný, časovo ohraničený 
a prehľadný. Vzhľadom na ďalšiu 
harmonizáciu rôznych postupov 
udeľovania povolení na potraviny by sa
posúdenie bezpečnosti nových potravín 
a ich zaradenie do zoznamu vedeného 
Spoločenstvom malo vykonať v súlade 
s postupom stanoveným v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady č. […] 
z [dátum], ktorým sa stanovuje spoločný 
postup udeľovania povolení 
na potravinárske prídavné látky, enzýmy 
a aromatické látky.

udeľovanie povolení treba uplatniť postup, 
ktorý by bol účinný, časovo ohraničený 
a prehľadný. Posúdenie bezpečnosti 
nových potravín a ich zaradenie 
do zoznamu vedeného Spoločenstvom sa 
vykonáva v súlade s postupom uvedeným 
v tomto nariadení.

Or. nl

Odôvodnenie

Európsky parlament zatiaľ demokraticky nerozhodol o jednotnom postupe na udeľovanie 
povolení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Etické a ekologické aspekty musia 
byť súčasťou hodnotenia rizík počas 
postupu udeľovania povolení. Posúdenie 
týchto aspektov musí vykonať Európska 
skupina pre etiku vo vede a v nových 
technológiách a Európska 
environmentálna agentúra.

Or. nl

Odôvodnenie

Okrem aspektov ochrany zdravia, záujmov spotrebiteľova a zdravia zvierat pri hodnotení 
rizík treba mať na zreteli aj etické a ekologické aspekty.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Na zjednodušenie postupu by mali 
mať žiadatelia možnosť predložiť jedinú 
žiadosť na potraviny podliehajúce právnym 
predpisom pre rôzne potravinárske 
odvetvia. Nariadenie (ES) č. [spoločný 
postup] by sa preto malo zodpovedajúcim 
spôsobom zmeniť a doplniť.

(17) Na zjednodušenie postupu by mali 
mať žiadatelia možnosť predložiť jedinú 
žiadosť na potraviny podliehajúce právnym 
predpisom pre rôzne potravinárske 
odvetvia. Komisia určí právny predpis 
potravinového odvetvia, pod ktorý žiadosť 
spadá.

Or. nl

Odôvodnenie

Pre výrobcov musí byť jednoduché predložiť žiadosť bez ohľadu na to, pod ktorý právny 
predpis potravinového odvetvia žiadosť spadá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V prípade potreby a na základe 
záverov posúdenia bezpečnosti by sa mali 
zaviesť požiadavky na monitorovanie 
použitia nových potravín určených 
na ľudskú spotrebu po ich umiestnení 
na trh.

(18) Na základe záverov posúdenia 
bezpečnosti sa musia zaviesť požiadavky 
na prípadné monitorovanie použitia 
nových potravín po ich umiestnení na trh.

Or. nl

Odôvodnenie

Objasnenie a zjednodušenie návrhu Komisie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Za určitých okolností, s cieľom 
stimulovať výskum a vývoj v 
agropotravinárskom priemysle a tým 
inováciu, by sa nové vedecké dôkazy a 
údaje o vlastníctve poskytnuté na podporu 
žiadosti o zaradenie novej potraviny do 
zoznamu vedeného Spoločenstvom nemali 
počas obmedzeného časového obdobia 
použiť v prospech iného žiadateľa bez 
súhlasu prvého žiadateľa. Ochrana 
vedeckých údajov poskytnutých jedným 
žiadateľom by nemala byť prekážkou 
iným žiadateľom v ich úsilí o zaradenie 
do zoznamu nových potravín vedeného 
Spoločenstvom na základe svojich 
vlastných vedeckých údajov.

(20) Za určitých okolností, s cieľom 
stimulovať výskum a vývoj v 
agropotravinárskom priemysle a tým 
inováciu, by sa s novými vedeckými 
dôkazmi a údajmi o vlastníctve 
poskytnutými na podporu žiadosti o 
zaradenie novej potraviny do zoznamu 
vedeného Spoločenstvom malo 
zaobchádzať dôverne podľa ustanovené 
tohto nariadenia. Komisia by mala okrem 
toho vypracovať pokyny na to, ako možno 
spotrebiteľovi zaručiť transparentnosť 
postupu vo veci dôvernosti nových 
vedeckých dôkazov a vlastníckych údajov.

Or. nl

Odôvodnenie

S novými vedeckými dôkazmi a vlastníckymi údajmi, ktoré sa poskytujú na podporu žiadosti 
o zaradenie novej potraviny do zoznamu vedeného Spoločenstvom, možno podľa potreby 
zaobchádzať ako s dôvernými.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Nové potraviny podliehajú 
všeobecným požiadavkám na označovanie 
stanoveným v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 
2000 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa 
označovania, prezentácie a reklamy 
potravín. Je možné, že v určitých prípadoch 

(21) Nové potraviny podliehajú 
všeobecným požiadavkám na označovanie 
stanoveným v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 
2000 o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa 
označovania, prezentácie a reklamy 
potravín. V určitých prípadoch bude treba 
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treba poskytnúť dodatočné informácie 
o označovaní, najmä pokiaľ ide o opis
potravín, ich zdroj a podmienky použitia. Z 
tohto dôvodu sa môžu zaradením nových 
potravín do zoznamu vedeného 
Spoločenstvom uložiť osobitné podmienky 
používania alebo povinnosti súvisiace 
s označovaním.

uviesť dodatočné informácie o označovaní, 
najmä čo sa týka opisu potravín, ich zdroja 
a podmienok použitia. Z tohto dôvodu 
zaradením nových potravín do zoznamu 
vedeného Spoločenstvom bude treba 
v týchto prípadoch stanoviť osobitné 
podmienky používania alebo povinnosti 
súvisiace s označovaním.

Or. nl

Odôvodnenie

Jazyková úprava.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Pokiaľ ide o posúdenie bezpečnosti 
tradičných potravín z tretích krajín a ich 
riadenie, malo by sa zohľadniť ich 
predošlé bezpečné použitie v tretej krajine 
pôvodu. Do bezpečného použitia potravín 
v minulosti by nemalo patriť 
nepotravinárske použitie alebo spôsoby 
použitia, ktoré sa nevzťahujú na bežnú 
stravu. Ak členské štáty a úrad nepredložili
na základe vedeckých dôkazov žiadne 
odôvodnené pripomienky k bezpečnosti, 
napríklad informácie o nepriaznivých 
účinkoch na zdravie, malo by byť dovolené
umiestniť potraviny na trh Spoločenstva po 
oznámení o zámere tak spraviť.

(23) Čo sa týka posúdenia bezpečnosti 
tradičných potravín z tretích krajín a ich 
riadenia, malo by sa zohľadniť ich 
predošlé bezpečné použitie v tretej krajine 
pôvodu. Do bezpečného použitia potravín 
v minulosti by nemalo patriť 
nepotravinárske použitie alebo spôsoby 
použitia, ktoré sa nevzťahujú na bežnú 
stravu. Ak členské štáty a/alebo úrad 
nepredložia na základe vedeckých dôkazov 
žiadne odôvodnené pripomienky k 
bezpečnosti, napríklad informácie o 
nepriaznivých účinkoch na zdravie, povolí 
sa umiestnenie potravín na trh 
Spoločenstva po oznámení o zámere tak 
spraviť, ak neexistujú etické výhrady.

Or. nl

Odôvodnenie

Musí byť jasné, že členské štáty a/alebo úrad môžu predložiť svoj komentár. Aj keď je výrobok 
bezpečný, môžu existovať etické výhrady.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) S cieľom poradiť sa o etických 
otázkach súvisiacich s umiestnením 
nových potravín na trh sa môže prípadne 
konzultovať s Európskou skupinou pre 
etiku vo vede a v nových technológiách 
založenou 16. decembra 1997.

(24) S cieľom poradiť sa o etických 
otázkach súvisiacich s umiestnením 
nových potravín na trh sa bude prípadne 
konzultovať s Európskou skupinou pre 
etiku vo vede a v nových technológiách 
založenou 16. decembra 1997. V prípade 
potreby možno využiť Eurobarometer na 
uskutočnenie prieskum verejnej mienky 
o etickom vnímaní európskych občanov 
v súvislosti s novými potravinami.

Or. nl

Odôvodnenie

Treba brať do úvahy, či spoločnosť považuje nové potraviny za nejedlé z etických dôvodov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú 
harmonizované pravidlá umiestňovania 
nových potravín na trh v Spoločenstve 
s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň 
ochrany ľudského zdravia a spotrebiteľov 
pri súčasnom zaistení účinného 
fungovania vnútorného trhu.

1. Cieľom tohto nariadenia je položiť 
základ na zaručovanie vysokej úrovne 
ochrany života a zdravia človeka, zdravia 
a života zvierat, životného prostredia 
a záujmov spotrebiteľov, pričom sa 
zaručuje dobré fungovanie vnútorného 
trhu.

Or. nl

Odôvodnenie

Vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia, životného prostredia, života zvierat a záujmov 
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spotrebiteľov má najvyššiu prioritu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 2 –písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ba) potraviny pochádzajúce z 
klonovaných zvierat alebo ich potomstva.
Komisia uverejní do dátumu 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
stanoveným v článku 20 správu, ktorá 
hodnotí situáciu vo veci klonovaných 
zvierat. Táto správa sa zašle Európskemu 
parlamentu a Radu prípadne spolu s 
legislatívnym návrhom.

Or. nl

Odôvodnenie

Rozhodnutie o umiestnení potravín z klonovaných zvierat a ich potomstva na trh by sa nemalo 
ponechať na komitologické rozhodnutie, ale malo by sa prijímať podľa osobitného nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady na základe spolurozhodovacieho postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak je to potrebné, môže sa v súlade 
s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2
určiť, či určitý druh potravín patrí 
do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

3. Ak treba, môže sa v súlade s postupom 
uvedeným v článku 14 ods. 3 určiť, či 
určitý druh potravín patrí do rozsahu 
pôsobnosti tohto nariadenia.

Or. nl

Odôvodnenie

Európsky parlament si musí ponechať právo na rozhodnutie o tom, na ktoré potraviny sa toto 
nariadenie vzťahuje alebo nevzťahuje.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Uplatňujú sa aj tieto definície: 2. Tieto definície sa vzťahujú na 
potraviny, ktoré sa umiestňujú na trhu 
Spoločenstva od 15. mája 1997:

Or. nl

Odôvodnenie

Objasnenie a zjednodušenie návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) potravina, ktorá nebola vo významnej 
miere použitá na ľudskú spotrebu v rámci 
Spoločenstva pred 15. májom 1997;
Samostatné použitie potraviny alebo 
použitie potraviny výlučne ako 
potravinový doplnok nestačí 
na preukázanie toho, či bola pred 15 
májom 1997 použitá v rámci Spoločenstva 
na ľudskú spotrebu vo významnej miere.
Ak bola pred týmto dátumom potravina 
používaná výlučne ako potravinový 
doplnok alebo jeho súčasť, môže byť 
umiestnená na trh Spoločenstva 
na rovnaké použitie po tomto dátume bez 
toho, aby bola považovaná za novú 
potravinu. Ďalšie kritériá na posúdenie, či 
určitá potravina bola v rámci 
Spoločenstva použitá na ľudskú spotrebu 
vo významnej miere pred 15. májom 1997, 
určené na zmenu a doplnenie prvkov 
tohto nariadenia, ktoré sú bez zásadného 

i) potraviny vrátane mikroorganizmu 
alebo viacerých mikroorganizmov, ktorej 
história potravinovej bezpečnosti sa 
v rámci Spoločenstva zatiaľ nezistila,
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významu, inter alia jeho doplnením, sa 
môžu prijať v súlade s regulačným 
postupom s kontrolou podľa článku 14 
ods. 3.

Or. nl

Odôvodnenie

Treba klásť dôraz na bezpečné používanie potravín, ktoré sa umiestnili na trhu po dátume 15.
mája 1997.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ii) potravina rastlinného alebo živočíšneho 
pôvodu, ak boli rastliny vypestované 
a zvieratá chované netradičnou technikou, 
ktorá nebola použitá pred 15. májom 
1997; a

ii) potraviny rastlinného alebo živočíšneho 
pôvodu, ak boli rastliny vypestované 
a zvieratá chované netradičnou technikou, 
s výnimkou potraviny pochádzajúcej 
z klonovaných zvierat a ich potomstva;

Or. nl

Odôvodnenie

Rozhodnutie o umiestnení potravín z klonovaných zvierat a ich potomstva na trh by sa nemalo 
ponechať na komitologické rozhodnutie, ale malo by sa prijímať podľa osobitného nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady na základe spolurozhodovacieho postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(iii) potravina vyrobená novým výrobným 
procesom nepoužitým pred 15. májom 
1997, ak tento výrobný proces vedie 
k značným zmenám v zložení alebo 
štruktúre potraviny, ktoré majú vplyv na jej

(iii) potravina vyrobená novým výrobným 
procesom – vrátane potravín vyrobených 
pomocou nanotechnológie, ale nielen 
nich – ak tento výrobný proces spôsobuje 
zmeny v zložení alebo štruktúre potraviny, 
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výživovú hodnotu, metabolizmus alebo 
množstvo nežiadúcich látok v nich.

ktoré vplývajú na ich výživovú hodnotu, 
metabolizmus alebo množstvo nežiaducich
látok v nich;

Or. nl

Odôvodnenie

Aby sa potraviny považovali za nové, stačí, aby nový výrobný proces ovplyvňoval výživovú 
hodnotu, metabolizmus alebo obsah nežiaducich látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) „tradičná potravina z tretej krajiny“ je 
nová potravina používaná v minulosti 
na potravinové účely v tretej krajine, v tom 
zmysle, že príslušná potravina bola a je 
súčasťou bežnej stravy veľkej časti 
obyvateľstva krajiny aspoň počas jednej 
generácie;

b) „tradičná potravina z tretej krajiny“ je 
nová potravina používaná v minulosti 
na potravinové účely v tretej krajine, v tom 
zmysle, že príslušná potravina bola a je 
súčasťou bežnej stravy veľkej časti 
obyvateľstva krajiny aspoň počas 50 
rokov;

Or. nl

Odôvodnenie

Objasnenie definícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „bezpečné použitie potraviny 
v minulosti“ znamená, že bezpečnosť 
príslušnej potraviny je potvrdená údajmi 
o zložení a skúsenosťou s používaním 
a pokračujúcim používaním v bežnej strave 

c) „bezpečné použitie potraviny 
v minulosti“ znamená, že bezpečnosť 
príslušnej potraviny je potvrdená údajmi 
o zložení a skúsenosťou s používaním 
a pokračujúcim používaním v bežnej strave 
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veľkej časti obyvateľstva krajiny. veľkej časti obyvateľstva.

Or. nl

Odôvodnenie

Objasnenie definícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) „klonované zvieratá“ znamenajú 
zvieratá splodené bezpohlavnou, umelou 
rozmnožovacou metódou zameranou na 
produkciu geneticky identickej alebo 
takmer identickej kópie jednotlivého 
zvieraťa;

Or. nl

Odôvodnenie

Objasnenie definícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

cb) „potomstvo klonovaných zvierat“ 
znamená zvieratá splodené pohlavným 
rozmnožovaním, pričom aspoň jeden 
z rodičov je klonovaným zvieraťom;

Or. nl
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Odôvodnenie

Objasnenie definícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 3 – odsek 2 – písmeno cc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

cc) „vyrobený pomocou nanotechnológie“ 
znamená výrobok, ktorý obsahuje 
syntetické látky nie väčšie ako 100 nm po 
dĺžke, šírke či do hĺbky, skladá sa z nich 
alebo je vyrobený ich pomocou.

Or. nl

Odôvodnenie

Objasnenie definícií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže zhromažďovať
informácie od členských štátov a/alebo 
od prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov, aby určila, do akej miery bola 
potravina v rámci Spoločenstva použitá 
na ľudskú spotrebu pred 15. májom 1997.

1. Komisia zbiera informácie od členských 
štátov a/alebo od prevádzkovateľov, aby 
určila, do akej miery potravina spadá do 
pôsobnosti tohto nariadenia.

Or. nl

Odôvodnenie

Objasnenie a zjednodušenie návrhu Komisie. Musí byť jasné, aké kompetencie dostáva 
Komisia nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 4 – odsek 2  pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pre prípady, keď Komisia nemá 
k dispozícii nijaké informácie o využívaní 
na ľudskú výživu pred 15. májom 1997, 
stanoví vykonanie procedúry najneskôr do 
šiestich mesiacov po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na trh sa môžu umiestniť iba nové 
potraviny, ktoré sú zaradené do zoznamu 
nových potravín vedeného Spoločenstvom 
(ďalej len „zoznam vedený 
Spoločenstvom“).

1. Na trh sa môžu umiestniť iba nové 
potraviny, ktoré sú zaradené do zoznamu 
nových potravín vedeného Spoločenstvom 
(ďalej len „zoznam vedený 
Spoločenstvom“). Komisia zverejní 
zoznam vedený Spoločenstvom a bude ho 
aktualizovať na príslušnej verejne 
dostupnej strane internetových stránok 
Komisie.

Or. nl

Odôvodnenie

Informačné opatrenia pre spotrebiteľov, výrobcov a ďalšie zainteresované strany sú prioritou.



PE409.414v01-00 22/34 PR\730938SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 5 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Potraviny z klonovaných zvierat ani z 
ich potomstva sa nezapisujú do zoznamu 
vedeného Spoločenstvom.

Or. nl

Odôvodnenie

Rozhodnutie o umiestnení potravín z klonovaných zvierat a ich potomstva na trh by sa malo 
by sa prijímať podľa osobitného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady na základe 
spolurozhodovacieho postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) nevyvoláva, vychádzajúc z dostupných 
vedeckých dôkazov, obavy o bezpečnosť 
zdravia spotrebiteľa pri bežných 
podmienkach jej spotreby;

a) nevyvoláva, vychádzajúc z dostupných 
vedeckých dôkazov, obavy o bezpečnosť 
zdravia spotrebiteľa a zdravia zvierat pri 
bežných podmienkach jej spotreby;

Or. nl

Odôvodnenie

Dôležité je aj zdravie zvierat.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 6 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ca) pri posudzovaní sa zohľadní posudok 
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Európskej environmentálnej agentúry na 
to, do akej miery má výrobný proces 
a bežná spotreba škodlivé dôsledky na 
životné prostredie;

Or. nl

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa medzi podmienkami na zapísanie do zoznamu vedeného Spoločenstvom 
prihliadalo aj na ekologické aspekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 6 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

cb) pri posudzovaní sa zohľadní posudok 
Európskej skupiny pre etiku vo vede 
a v nových technológiách na rozsah 
etických výhrad.

Or. nl

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa medzi podmienkami na zapísanie do zoznamu vedeného Spoločenstvom 
prihliadalo aj na etické aspekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zoznam vedený Spoločenstvom sa 
aktualizuje v súlade s postupom 
stanoveným v nariadení (ES) č. [spoločný 
postup].

1. Zoznam vedený Spoločenstvom sa 
aktualizuje v súlade s postupom 
stanoveným v tomto nariadení.

Or. nl
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Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ sa demokraticky nerozhodlo o jednotnom povoľovacom 
postupe, nie je jasné, či tento postup je skutočne tým najvhodnejším postupom pre 
povoľovanie nových potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odchylne od tretieho odseku článku 7 
nariadenia (ES) č. [spoločný postup] sa 
o aktualizácii zoznamu vedeného 
Spoločenstvom pridaním novej potraviny, 
inej ako tradičnej potraviny z tretej 
krajiny, rozhoduje v súlade s postupom 
uvedeným v článku 14 ods. 2 tohto 
nariadenia v prípadoch, keď sú nové 
vedecké dôkazy a údaje o vlastníctve 
chránené v súlade s článkom 12.

vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že článok 12 návrh Komisie sa zmení a doplní, potom by sa mal článok 7 
ods. 3 návrhu Komisie vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pred uplynutím obdobia uvedeného v 
článku 12 sa zoznam vedený 
Spoločenstvom aktualizuje s cieľom
zmeniť a doplniť prvky tohto nariadenia, 
ktoré sú bez zásadného významu, v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 14 ods. 3 stanoveným 
v nariadení (ES) č. [spoločný postup] tak, 

vypúšťa sa



PR\730938SK.doc 25/34 PE409.414v01-00

SK

aby sa, za predpokladu, že povolená 
potravina naďalej spĺňa podmienky 
stanovené v tomto nariadení, už neuviedli 
špecifické údaje uvedené v druhom 
pododseku odseku 3 tohto článku.

Or. nl

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že článok 12 návrh Komisie sa zmení a doplní, potom by sa mal článok 7 
ods. 4 návrhu Komisie vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a
Postup udeľovania povolenia

1. Žiadateľ by mal Komisii poskytnúť 
tieto údaje:
a) meno a adresu žiadateľa,
b) pomenovanie a opis potraviny vrátane 
použitého výrobného procesu,
c) údaje o prírodných a chemických 
vlastnostiach novej potraviny alebo novej 
potravinovej zložky,
d) údaje o prímesovom profile na bežnú 
prípravu,
e) podrobnosti týkajúce sa totožnosti 
a čistoty novej potravinovej zložky,
f) podrobný opis výrobnej metódy 
a spracovania,
g) kópiu štúdií, ak sú k dispozícii aj 
vypracované nezávislé štúdie a štúdie, 
ktoré boli predmetom odborného výskumu 
a všetky dostupné údaje, ktoré dokazujú, 
že potravina spĺňa kritériá, ktoré sú 
uvedené v článku 6,
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h) analýzu opierajúcu sa o vhodné 
informácie a údaje, z ktorej vyplýva, že 
vlastnosti potraviny sa nelíšia od 
vlastností jej známych náprotivkov, so 
zreteľom na všeobecne prijateľné 
hraničné hodnoty v súvislosti s 
prirodzenými variantmi pre príslušné 
charakteristiky,
i) podľa potreby podmienky na 
umiestnenie potraviny alebo potravín 
vyrobených z tejto potraviny na trh 
vrátane osobitných podmienok na použitie 
a skladovanie,
j) podľa potreby návrh na monitorovanie 
používanie potraviny na ľudskú výživ po 
jej umiestnení na trh,
k) súhrn údajov spisovej dokumentácie 
v štandardizovanej forme.
2. Komisia musí žiadosť postúpiť 
príslušnému úradu do 14 dní po prijatí.
Úrad vydá Komisii posudok do deviatich 
mesiacov po prijatí žiadosti.
3. Komisia nakoniec určí, či sa potravina 
zapíše do zoznamu vedeného
Spoločenstvom. Postup na aktualizáciu 
zoznamu vedeného Spoločenstvom sa 
stanoví podľa postupu uvedeného 
v článku 14 ods. 2.

Or. nl

Odôvodnenie

Vzhľadom na skutočnosť, že zatiaľ sa demokraticky nerozhodlo o jednotnom povoľovacom 
postupe, nie je jasné, či tento postup je skutočne tým najvhodnejším postupom pre 
povoľovanie nových potravín. Navrhovaný postup úzko nadväzuje na postup uvedený v 
Nariadení (ES) č. 1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 
o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, ktorý je dôkladne stanovený vzhľadom 
na ochranu spotrebiteľa a ochranu životného prostredia, ako aj na najnovší postup osobitne 
vypracovaný pre nové potraviny.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 8 – odsek 3 - pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V uvedenom prípade sa potraviny 
neumiestňujú na trh v Spoločenstve 
a uplatňujú sa články 5 až 7. Oznámenie 
uvedené v odseku 1 sa považuje za žiadosť 
uvedenú v článku 3 ods. 1 nariadenia 
XX/XXX [spoločný postup].

V uvedenom prípade sa potraviny 
neumiestňujú na trh v Spoločenstve 
a uplatňujú sa články 5 až 7.

Or. nl

Odôvodnenie

V dôsledku článku 7a sa tento článok upraví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia v úzkej spolupráci s úradom 
prípadne sprístupní technické usmernenia 
a nástroje na pomoc prevádzkovateľom 
potravinárskych podnikov a najmä malým 
a stredným podnikom pri príprave 
a predkladaní žiadostí podľa tohto 
nariadenia.

Komisia v úzkej spolupráci s úradom 
prípadne sprístupní technické usmernenia 
a nástroje na pomoc prevádzkovateľom 
potravinárskych podnikov a najmä malým 
a stredným podnikom pri príprave 
a predkladaní žiadostí podľa tohto 
nariadenia. Tieto technické usmernenia 
a pomôcky sa najneskôr do šiestich 
mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia sprístupnia verejnosti na 
príslušnej strane internetových stránok 
Komisie.

Or. nl

Odôvodnenie

Komisia by mala malým a stredným podnikom pomáhať pri vypracúvaní a predkladaní 
žiadostí v rámci tohto nariadenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri posudzovaní bezpečnosti nových 
potravín úrad:

Pri posudzovaní bezpečnosti nových 
potravín úrad:

a) v prípade potreby porovnáva bezpečnosť 
novej potraviny s bezpečnosťou potraviny 
patriacej do porovnateľnej kategórie 
potravín, ktorá už je na trhu 
v Spoločenstve, alebo zisťuje či je nová 
potravina rovnako bezpečná ako potravina, 
ktorú má nová potravina nahradiť;

a) v prípade potreby porovnáva bezpečnosť 
novej potraviny s bezpečnosťou potraviny 
patriacej do porovnateľnej kategórie 
potravín, ktorá už je na trhu 
v Spoločenstve, alebo zisťuje, či je nová 
potravina rovnako bezpečná ako potravina, 
ktorú má nová potravina nahradiť;

b) v prípade tradičnej potraviny z tretej 
krajiny zohľadňuje bezpečné používanie 
potraviny v minulosti.

b) zohľadňuje:

i) v prípade tradičnej potraviny z tretej 
krajiny zohľadňuje bezpečné používanie 
potraviny v minulosti,

ii) zloženie novej potraviny, najmä úrovne 
antinutričných látok a prirodzene sa 
vyskytujúcich toxínov,
iii) spôsob prípravy a charakteristické 
vlastnosti novej potravinovej prísady,
iv) možnosti vyvolania alergických reakcií 
novými potravinami,
v) štúdie o novej potravinovej prísade 
z hľadiska metabolizmu 
a toxikokinetických vlastností,
vi) štúdie o novej potravinovej prísade 
z hľadiska toxicity na zvieratá, 
vii) štúdie o novej potravinovej prísade 
z hľadiska ľudskej tolerancie.

Or. xm
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Odôvodnenie

Úrad by mal pri hodnotení bezpečnosti nových potravín prizerať na aspekty, ako je zloženie, 
možnosť alergických reakcií a toxicita nových potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ochrana údajov Ochrana dôverných informácií

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článov 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na žiadosť žiadateľa podloženú vhodnými 
a overiteľnými informáciami sa nové 
vedecké dôkazy a chránené vedecké údaje 
poskytnuté na podloženie žiadostí nemôžu 
bez súhlasu žiadateľa použiť na účely 
inej žiadosti počas obdobia piatich rokov 
odo dňa zaradenia nových potravín 
do zoznamu vedeného Spoločenstvom.

1. Na žiadosť žiadateľa podloženú 
vhodnými a overiteľnými informáciami 
možno s výrobnými údajmi zaobchádzať 
ako s dôvernými. V takomto prípade sa 
musí uviesť overiteľné zdôvodnenie.

2. Komisia po porade so žiadateľom určí, 
ktoré výrobné údaje sa budú považovať za 
dôverné.
3. Komisia po prijatí posudku úradu 
zverejňuje tieto údaje:
a) meno a adresu žiadateľa,
b) opis, na základe ktorého možno 
identifikovať potravinu alebo potravinovú 
zložku,
c) plánované použitie potraviny alebo 
potravinovej zložky,
d) súhrn spisovej dokumentácie okrem 
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časti, ktoré sú dôverné,
e) dátum prijatia skompletizovanej 
žiadosti.

Or. nl

Odôvodnenie

Do tohto nariadenia sa musia zapracovať opatrenia, ktoré sú súčasťou nariadenia (ES) č. 
1852/2001, ktorého účinnosť skonči pri nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zmeny a doplnenia nariadenia (ES) č. 
[spoločný postup]

vypúšťa sa

Nariadenie (ES) č. [spoločný postup] sa 
mení a dopĺňa takto:
(1) Nadpis sa nahrádza týmto:
„Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. XXX/XXXX [dátum], 
ktorým sa určuje jednotný postup 
schvaľovania potravinárskych prísad, 
potravinárskych enzýmov, 
potravinárskych aróm a nových potravín“
(2) V článku 1 ods. 1 sa prvý pododsek 
nahrádza takto:
“1. Týmto nariadením sa stanovuje 
jednotný postup posudzovania 
a schvaľovania (ďalej len „jednotný 
postup“) potravinárskych prísad, 
enzýmov, potravinárskych aróm 
a východiskových materiálov pre 
potravinárske arómy používaných alebo 
určených na použitie v potravinách alebo 
na potravinách a v nových potravinách 
alebo na nových potravinách (ďalej len 
„látky alebo výrobky“), ktorým sa 
podporuje voľný pohyb potravín 
v Spoločenstve, a ktorý prispieva k vysokej 
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úrovni ochrany ľudského zdravia 
a záujmov spotrebiteľov.“
(3) Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:
“2. Spoločným postupom sa stanovujú 
procedurálne opatrenia na aktualizáciu 
zoznamov látok a výrobkov, s ktorými je 
v Spoločenstve povolené obchodovať 
podľa nariadenia (ES) č. AAA/2007, 
nariadenia (ES) č. BBB/2007, nariadenia 
(ES) č. CCC/2007, nariadenia (ES) č. 
DDD/DDDD (ďalej len „právne predpisy 
pre potravinárske odvetvia“).“
(4) V článku 1 ods. 3, článku 2 ods. 1 a 2, 
článku 9 ods. 2, článku 12 ods. 1 a článku 
13 sa slovo „látka“ alebo „látky“ 
nahrádza slovami „látka alebo výrobok“ 
alebo „látky alebo výrobky“.
(5) Názov článku 2 sa nahrádza týmto:
„Zoznam látok a výrobkov vedený 
Spoločenstvom“
(6) V článku 4 sa dopĺňa nový odsek 3, 
ktorý znie:
“3. Na aktualizáciu rôznych zoznamov 
vedených Spoločenstvom riadených podľa 
právnych predpisov pre rôzne 
potravinárske odvetvia sa môže podať 
jediná žiadosť v súvislosti s látkou alebo 
výrobkom pod podmienkou, že táto 
žiadosť spĺňa požiadavky všetkých 
právnych predpisov pre potravinárske 
odvetvia.“
(7) Na začiatku článku 6 ods. 1 sa dopĺňa 
touto vetou:
„Ak existujú vedecky podložené obavy 
o bezpečnosť potravín, určia sa dodatočné 
informácie týkajúce sa posúdenia rizika, 
ktoré sa vyžadujú od žiadateľa.“

Or. nl

Odôvodnenie

V dôsledku článku 7a sa článok 19 návrh Komisie vypúšťa.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrhom Komisie sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 258/97 o nových potravinách a 
zavádza sa potreba zjednodušenia a centralizácie postupov schvaľovania nových potravín a 
ich uvádzania na trh. Preto sa rozhodlo o tom, že treba pripraviť nové nariadenie.
Spravodajkyňa si myslí, že ak sa rozhodne o prijatí nariadenia, potom musí byť jasné, čo je 
cieľom nariadenia.

Treba prihliadať na Nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady 
28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady požiadavky potravinového práva, 
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach 
bezpečnosti potravín1. Všetky ostatné zámery majú druhotný význam.

Nové potraviny by nemali ohrozovať zdravie spotrebiteľa ani ho zavádzať. Ak nové potraviny 
majú nahrádzať inú potravinu, nemali by z hľadiska byť pre spotrebiteľa nevýhodnejšie.

Komisia sa svojím návrhom snaží o objasnenie definície nových potravín a s tým súvisiacich 
definícií. Spravodajkyňa súhlasí s týmto zámerom, ale vyčíta Komisii, že v týchto pokusoch 
nepostupovala dostatočne dôsledne. V návrhu Komisie chýbajú jasné definície, a preto 
spravodajkyňa existujúce definície ozrejmila a podľa potreby doplnila o nové definície. Ide 
napríklad o definíciu potravín pochádzajúcich z klonovaných zvierat a potravín vyrobených 
pomocou nanotechnológie.

Spravodajkyňa považuje za veľmi dôležité, že potraviny z klonovaných zvierat sa musia 
vylúčiť z rozsahu pôsobnosti nariadenia týkajúceho sa nových potravín. Pretože sa zatiaľ 
nepodarilo dosiahnuť demokratickú zhodu o želateľnosti týchto potravín, a najmä z hľadiska 
zdravia zvierat a života zvierat, rozhodnutie o udelení alebo neudelení povolenia na uvedenie 
potravín pochádzajúcich z klonovaných zvierat a ich potomstva na trh nemožno ponechať na 
komitologický postup. Toto sa musí riešiť v osobitnom nariadení Európskeho parlamentu 
a Rady na základe postupu spolurozhodovania. Na záver treba brať do úvahy, či spoločnosť 
považuje nové potraviny za nejedlé z etických dôvodov.

Všetky žiadosti o schválenie nových potravín, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v tomto 
nariadení, sa predkladajú Komisii a neskôr posielajú Európskemu úradu pre bezpečnosť 
potravín (EFSA), ktorý ich posudzuje z hľadiska bezpečnosti. Pri posudzovaní treba brať do 
úvahy aj etické a ekologické aspekty. Pri posudzovaní bezpečnosti sa budú zohľadňovať 
posudky Európskej skupiny pre etiku vo vede a v nových technológiách a Európskej 
environmentálnej agentúry. Dnes Komisia sľubuje spotrebiteľovi, že sa bude zaoberať 
ekologickými aspektmi a aspektmi života zvierat, aj z dôvodu problematiky zmeny klímy 
a života zvierat, a preto musí európska politika byť úplná a jasná vo všetkých príslušných 
legislatívnych oblastiach, a tým aj v rámci nariadenia o nových potravinách.

Návrh Komisie sa usiluje o to, aby postup udeľovania povolení bol účinnejší a 
transparentnejší a ľahšie realizovateľný. Toto prispieva k lepšiemu uplatňovaniu nariadenia 

                                               
1 Ú. v. ES L 31 z 1.2.2002, s. 1–24.
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a dáva spotrebiteľom väčšie právomoci a možnosti výberu tým, že majú k dispozícii viac 
informácií. Aj tu sa Komisia prekonala tým, že v nariadení o nových potravinách uplatňuje aj 
jednotný postup udeľovania povolení pre potravinové doplnky, potravinové enzýmy 
a potravinové arómy. Európsky parlament ani Rada zatiaľ demokraticky nerozhodli 
o jednotnom postupe na udeľovanie povolení. Spravodajkyňa sa preto rozhodla predstaviť 
postup udeľovania povolení, ktorý sa zakladá na postupe uvedenom v Nariadení (ES) č. 
1829/2003 Európskeho parlamentu a Rady z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných 
potravinách a krmivách1, ktorý je dôkladne stanovený vzhľadom na ochranu spotrebiteľa 
a ochranu životného prostredia, ako aj na najnovší postup osobitne vypracovaný pre nové 
potraviny.

V prípade tradičných potravín z tretích krajín chce Komisia zjednodušiť ich schvaľovanie, a 
to hodnotením ich bezpečnosti na základe skúseností bezpečného používania danej potraviny 
v krajine pôvodu. Je dôležité, aby sa pre tieto tradičné potraviny z tretích krajín presne 
stanovilo, aké obdobie stačí na bezpečnú spotrebu s cieľom zaručiť bezpečnosť výrobku, 
a preto spravodajkyňa navrhuje obdobie 50 rokov namiesto ťažko definovateľného 
vymedzenia „jednej generácie“ navrhovaného Komisiou.

Komisia sa svojím návrhom usiluje o dosiahnutie určitej úrovne ochrany údajov pre žiadosti 
podľa tohto nariadenia na obdobie piatich rokov. Spravodajkyňu to prekvapuje, pretože 
Komisia počas rokovaní s Európskym parlamentom o postupe udeľovania povolení uvádzala 
úplne iné dôvody. Komisia konštatovala, že systém ochrany údajov by viedol k nárastu 
regulovania, k väčšej zložitosti kontrolného systému a administratívnych postupov. Okrem 
toho by systém ochrany údajov mohol brániť vo voľnom pohybe výrobkov, ktoré sú bezpečné 
a zodpovedajú kritériám ustanoveným osobitnými predpismi, čo je v rozpore s cieľmi 
opatrenia prijatého podľa článku 95 Zmluvy o založení ES.

Táto nedôslednosť v legislatívnych návrhoch Komisie je veľmi znepokojujúca.
Spravodajkyňa preto navrhuje, aby sa venovala pozornosť aj systému dôvernosti výrobných 
údajov, ako sa uvádza v Nariadení Komisie (ES) č. 1852/2001, ktoré stanovuje podrobné 
pravidlá pre sprístupnenie informácií verejnosti a pre ochranu informácií v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/972.

Komisia sa svojím návrhom usiluje o dosiahnutie toho, aby členské štáty mohli vyvodiť 
postihy voči tým subjektom, ktoré porušia ustanovenia nariadenia o nových potravinách.
Spravodajkyňa rozhodne zdôrazňuje, že trestné právo je vždy v právomoci členských štátov.
Treba, aby členské štáty mohli slobodne rozhodovať o tom, či sa postih bude vyvodzovať na 
základe trestného práva, alebo pôjde o administratívne či iné opatrenie. Kým členský štát 
primerane postupuje voči porušeniam ustanovení nariadenia o nových potravinách, plní si 
svoje povinnosti na základe právneho systému Spoločenstva.

Spravodajkyňa podporuje všetky opatrenia týkajúce sa odstraňovania administratívnej záťaže 
a zvyšovania transparentnosti a účinnosti. Nikdy však nemôžu ísť na účet hlavného zámeru 
nariadenia o nových potravinách, najmä bezpečnosti potravín a ochrany spotrebiteľa.

                                               
1 Ú. v. ES L 268 z 18.10.2003, s. 1 – 23.
2 Ú. v. ES L 253 z 21.9.2001, s. 17 – 18.
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