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PŘÍLOHA
PŘÍLOHA I
VZOR PRŮVODNÍHO DOPISU K ŽÁDOSTI O NOVOU POTRAVINU
EVROPSKÁ KOMISE
Generální ředitelství
Ředitelství
Oddělení
Datum: ________
Věc: Žádost o povolení nové potraviny v souladu s nařízením (EU) 2015/2283
(Jasně označte zaškrtnutím jednoho z rámečků)
Žádost o povolení nové potraviny.
Žádost o doplnění, odstranění nebo změnu podmínek používání již povolené nové
potraviny. Uveďte prosím odkaz na dané povolení.
Žádost o doplnění, odstranění nebo změnu specifikací již povolené nové potraviny.
Uveďte prosím odkaz na dané povolení.
Žádost o doplnění, odstranění nebo změnu dodatečných zvláštních požadavků na
označování již povolené nové potraviny. Uveďte prosím odkaz na dané povolení.
Žádost o doplnění, odstranění nebo změnu požadavků na monitorování po uvedení
již povolené nové potraviny na trh. Uveďte prosím odkaz na dané povolení.
Žadatel (žadatelé) nebo jeho/jejich zástupce (zástupci) v Unii
(jméno, adresa, …)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
předkládá (předkládají) tuto žádost za účelem aktualizace seznamu Unie pro nové potraviny.
Identita nové potraviny (informace o identitě nové potraviny by měly být poskytnuty v
závislosti na kategorii (kategoriích), do které (kterých) spadají):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Důvěrnost1. V případě potřeby uveďte, zda žádost obsahuje důvěrné údaje v souladu s
článkem 23 nařízení (EU) 2015/2283:
Ano
Ne
Ochrana údajů2. V případě potřeby uveďte, zda je požadována ochrana údajů, které jsou
předmětem průmyslového vlastnictví, podle článku 26 nařízení (EU) 2015/2283:
Ano
Ne
Kategorie potravin, podmínky používání a požadavky na označování
Kategorie potravin

Zvláštní podmínky
používání

Dodatečné zvláštní
požadavky na označování

S pozdravem
Podpis ____________________________________
Přílohy:
Kompletní dokumentace
Souhrn dokumentace
Seznam částí dokumentace, s nimiž má být zacházeno jako s důvěrnými údaji, a
ověřitelné odůvodění takového požadavku
Informace dokládající ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového
vlastnictví, v žádosti týkající se nové potraviny
Kopie administrativních údajů žadatele (žadatelů)
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Informace, se kterými má být zacházeno jako s důvěrnými údaji, by žadatelé měli označit způsobem
uvedeným v příloze II a měli by poskytnout veškeré potřebné údaje odůvodňující žádost o důvěrné
zacházení.
Žadatel by měl blíže určit část (části) žádosti obsahující údaje, které jsou předmětem průmyslového
vlastnictví a které zahrnují požadavek na důvěrné zacházení, jasným uvedením oddílu (oddílů) a čísla
strany (čísel stran). Žadatel by měl žádost o ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového
vlastnictví, doložit ověřitelným odůvodněním/prohlášením.
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PŘÍLOHA II
Odůvodnění důvěrného zacházení s informacemi
Tato příloha se v průběhu řízení aktualizuje pokaždé, když žadatel podá žádost o důvěrné
zacházení s informacemi.
Obsahuje-li výrobní proces důvěrné údaje, poskytne se shrnutí, které nemá důvěrnou povahu.

Informace, s nimiž má být zacházeno jako
s důvěrnými údaji

Odůvodnění

Oddíl x.y (podáno RRRR/MM/DD)
Příloha X (podáno RRRR/MM/DD)
Oddíl x.y (podáno RRRR/MM/DD)
Příloha X (podáno RRRR/MM/DD)
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