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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. …/2005 

 

z 

 

o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a 

 niektorých ďalších látok do potravín 

 

 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

 

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 95, 

 

so zreteľom na návrh Komisie, 

 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1, 

 

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 Zmluvy2, 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 112, 30.4.2004, s. 44. 
2  Stanovisko Európskeho parlamentu z 26. mája 2005 (zatiaľ neuverejnené v úradnom 

vestníku), spoločná pozícia Rady z … (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia 
Európskeho parlamentu z ....  
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keďže: 

 

1) Existuje široká paleta živín a iných prísad, ktoré sa môžu použiť pri výrobe potravín, medzi 

ktoré patria okrem iného vitamíny, minerálne látky vrátane stopových prvkov, 

aminokyseliny, esenciálne mastné kyseliny, vláknina, rozličné rastliny a výťažky z bylín. 

Ich pridávanie do potravín sa v členských štátoch riadi rozdielnymi vnútroštátnymi 

predpismi, ktoré bránia voľnému pohybu týchto výrobkov, nevytvárajú rovnaké podmienky 

hospodárskej súťaže a tým priamo ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu. Je preto 

nevyhnutné prijať predpisy Spoločenstva, ktorými sa zosúladia vnútroštátne ustanovenia o 

pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín. 

 

2) Cieľom tohto nariadenia je regulovať pridávanie vitamínov a minerálnych látok do potravín 

a regulovať používanie niektorých ďalších látok alebo zložiek s obsahom iných látok ako sú 

vitamíny alebo minerálne látky, ktoré sa pridávajú do potravín alebo používajú pri ich 

výrobe za podmienok, v dôsledku ktorých dochádza ku značne zvýšenému príjmu týchto 

látok v porovnaní s príjmom, ktorý možno rozumne očakávať za bežných podmienok 

konzumácie vyváženej a pestrej stravy a/alebo, ktorý by inak mohol pre spotrebiteľov 

predstavovať potenciálne riziko. V prípade, že neexistujú osobitné predpisy Spoločenstva o 

zákaze alebo obmedzení používania látok alebo prísad, ktoré obsahujú iné látky ako 

vitamíny alebo minerálne látky podľa tohto nariadenia alebo podľa iných osobitných 

predpisov Spoločenstva, môžu sa uplatňovať príslušné vnútroštátne predpisy bez toho, aby 

boli dotknuté ustanovenia Zmluvy. 
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3) Niektoré členské štáty vyžadujú, aby sa niektoré vitamíny a minerálne látky pridávali do 

bežných potravín povinne z dôvodov vyplývajúcich z ohľadov na verejné zdravie. Tieto 

dôvody sa vyskytujú na vnútroštátnej alebo dokonca regionálnej úrovni, ale v súčasnosti by 

nemohli odôvodniť zosúladenie povinného pridávania živín v celom Spoločenstve. Ak by to 

však bolo vhodné, takéto ustanovenia by sa mohli prijať na úrovni Spoločenstva. Zatiaľ by 

bolo užitočné zozbierať informácie o týchto vnútroštátnych opatreniach. 

 

4) Vitamíny a minerálne látky môžu výrobcovia pridávať do potravín dobrovoľne alebo ich 

musia pridať ako výživové látky, ako stanovujú osobitné právne predpisy Spoločenstva. 

Môžu sa pridávať aj z technologických príčin ako prísady, farbivá, príchute alebo na iné 

účely vrátane povolených enologických postupov a procesov, ktoré stanovujú príslušné 

právne predpisy Spoločenstva. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez toho, aby ním 

boli dotknuté osobitné predpisy Spoločenstva týkajúce sa pridávania alebo používania 

vitamínov a minerálnych látok v určitých výrobkoch alebo skupinách výrobkov, alebo 

pridávania na iné účely, ako na tie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 

 

5) Vzhľadom na to, že podrobné predpisy týkajúce sa potravinových doplnkov, ktoré obsahujú 

vitamíny a minerálne látky, sa prijali v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES 

z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa 

potravinových doplnkov1, ustanovenia tohto nariadenia, ktoré sa týkajú vitamínov a 

minerálnych látok by sa nemali uplatňovať na potravinové doplnky. 

 

6) Výrobcovia pridávajú vitamíny a minerálne látky do potravín na rôzne účely vrátane 

obnovenia ich obsahu, ak sa tento znížil počas výrobných, skladovacích alebo 

manipulačných postupov, alebo s cieľom zabezpečiť, aby sa ich výživová hodnota priblížila 

výživovej hodnote potravín, ktoré majú nahrádzať. 

                                                 
1  Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51. 
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7) Primeraná a pestrá strava môže za bežných okolností poskytovať všetky živiny potrebné na 

normálny vývoj a udržanie zdravého života v množstvách ako sú stanovené a odporučené na 

základe všeobecne uznávaných vedeckých údajov. Z prieskumov však vyplýva, že tento 

ideálny stav sa nedosahuje pri všetkých vitamínoch ani minerálnych látkach ani u všetkých 

skupín obyvateľstva v Spoločenstve. Zdá sa, že potraviny, do ktorých boli pridané vitamíny 

a minerálne látky, predstavujú značný podiel príjmu týchto živín a ako také ich možno 

považovať za pozitívny príspevok v rámci celkového príjmu potravy. 

 

8) V Spoločenstve sú v súčasnosti dokázateľné niektoré výživové nedostatky, aj keď nie sú 

veľmi častým javom. Zmeny sociálno-hospodárskej situácie v Spoločenstve a spôsob života 

rozličných skupín obyvateľstva viedli k rôznym požiadavkám na výživu a k zmene 

stravovacích návykov. Toto zase viedlo k zmenám požiadaviek na energetickú hodnotu a 

živiny u jednotlivých skupín obyvateľstva a k ich príjmu niektorých vitamínov a 

minerálnych látok, ktorý je nižší, ako je odporúčané množstvo v jednotlivých členských 

štátoch. Pokrok vo vedeckom výskume okrem toho ukazuje, že príjem niektorých živín na 

udržanie optimálneho zdravotného stavu a životných podmienok by mohol byť vyšší, ako sa 

v súčasnosti odporúča. 
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9) Povolené by malo byť len pridávanie tých vitamínov a minerálnych látok do potravín, ktoré 

sa bežne vyskytujú a konzumujú v strave, a ktoré sa považujú za základné živiny, čo však 

neznamená, že ich pridávanie do potravín je potrebné. Je potrebné vyhnúť sa možným 

sporom o identite týchto základných živín. A preto je potrebné vytvoriť pozitívny zoznam 

vitamínov a minerálnych látok. 

 

10) Chemické látky využívané ako zdroje vitamínov a minerálnych látok, ktoré sa môžu 

pridávať do potravín, by mali byť bezpečné a mali by byť taktiež biologicky dostupné, t. j. 

dostupné na využitie organizmom. Z tohto dôvodu by sa mal vypracovať pozitívny zoznam 

týchto látok. Takéto látky, ktoré schválil Vedecký výbor pre potraviny vo svojom stanovisku 

z 12. mája 1999 na základe uvedených kritérií bezpečnosti a biologickej dostupnosti, a ktoré 

sa môžu používať pri výrobe potravín určených pre dojčatá a malé deti, potravín na osobitné 

výživové účely alebo potravinových doplnkov, by mali byť súčasťou pozitívneho zoznamu 

látok. Napriek tomu, že chlorid sodný (kuchynská soľ) nie je medzi látkami tohto zoznamu, 

môže sa aj naďalej používať ako prísada pri príprave potravín. 

 

11) S cieľom udržiavať krok s vedeckým a technickým vývojom je v prípade potreby dôležité 

tieto zoznamy bezodkladne revidovať. Takéto revízie by predstavovali vykonávacie 

opatrenia technického charakteru a ich prijímaním by sa mala poveriť Komisia, aby sa daný 

postup zjednodušil a urýchlil. 
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12) Potraviny, do ktorých sa pridávajú vitamíny a minerálne látky, vo väčšine prípadov 

propagujú výrobcovia a spotrebitelia ich môžu vnímať ako výrobky, ktoré majú priaznivejší 

výživový, fyziologický alebo iný zdravotný účinok ako podobné alebo iné výrobky, do 

ktorých takéto živiny nie sú pridané. Spotrebiteľov to môže viesť k takému výberu, ktorý by 

mohol byť v inom prípade nežiaduci. S cieľom zabrániť takémuto možnému nežiaducemu 

vplyvu je potrebné uložiť určité obmedzenia na výrobky, do ktorých sa môžu pridať 

vitamíny a minerálne látky, okrem tých, ktoré sú prirodzeným výsledkom technologických 

činiteľov, alebo ktoré sa z bezpečnostných dôvodov ukážu ako nevyhnutné, ak sa pre takéto 

výrobky stanovia najvyššie normy obsahu vitamínov a minerálnych látok. Obsah určitých 

látok vo výrobku, napríklad alkoholu, by v tejto súvislosti predstavoval vhodné kritérium na 

to, aby sa doňho nemohli pridávať vitamíny a minerálne látky. Každá výnimka zo zákazu 

pridávania vitamínov a minerálnych látok do alkoholických nápojov by sa mala obmedziť na 

ochranu tradičných vínnych receptúr, pričom príslušné produkty sa oznámia Komisii. 

Nemali by sa uvádzať žiadne tvrdenia o výživových alebo zdravotných výhodách 

vyplývajúcich z takéhoto pridávania.  S cieľom zabrániť zavádzaniu spotrebiteľov v 

súvislosti s prirodzenou výživovou hodnotou čerstvých potravín, by sa nemalo povoliť 

pridávať do nich vitamíny a minerálne látky. 

 

13) Toto nariadenie sa nemá vzťahovať na používanie vitamínov a minerálnych látok v 

stopových množstvách ako značka pravosti s cieľom boja proti podvodom. 

 

14) Nadmerný príjem vitamínov a minerálnych látok môže mať nepriaznivé účinky, a preto je 

potrebné stanoviť ich najvyššie bezpečné množstvá pri prípadnom pridávaní do potravín. 

Tieto úrovne musia zabezpečiť, aby bolo bežné používanie týchto výrobkov pri dodržiavaní 

pokynov na použitie uvedených výrobcom a v kontexte pestrej výživy pre spotrebiteľa 

bezpečné. Preto by sa mali stanoviť najvyššie bezpečné množstvá vitamínov a minerálnych 

látok prítomných v potravinách v prirodzenej forme a/alebo po doplnení z akéhokoľvek 

vrátane technologického použitia. 
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15) Z tohto dôvodu by sa mali schváliť takéto najvyššie množstvá , a ak to bude potrebné, 

všetky ostatné podmienky obmedzujúce pridávanie vitamínov a minerálnych látok do 

potravín, pričom by sa mali zohľadniť ich najvyššie bezpečné množstvá stanovené na 

základe vedeckého hodnotenia rizika, ktoré vychádza zo všeobecne uznávaných vedeckých 

údajov a ich možného príjmu z ostatných potravín. Je potrebné riadne zohľadniť aj 

referenčný príjem vitamínov a minerálnych látok u obyvateľstva. V prípade potreby stanoviť 

pre niektoré vitamíny a minerálne látky obmedzenia v súvislosti s potravinami, do ktorých 

sa môžu pridať, pričom by sa mali uprednostniť účely obnovenia ich obsahu, ak sa tento 

znížil počas výrobných, skladovacích alebo manipulačných postupov, a zabezpečenia toho, 

aby sa ich výživová hodnota priblížila výživovej hodnote potravín, ktoré majú nahrádzať. 

 
16) Výsledkom pridávania vitamínov a minerálnych látok do potravín by malo byť určité 

minimálne množstvo týchto živín v potravinách. V opačnom prípade by ich veľmi malé 

alebo zanedbateľné množstvo v týchto obohatených potravinách neprinášalo spotrebiteľovi 

žiaden úžitok a bolo by zavádzajúce. Rovnaká zásada stojí za požiadavkou, aby boli tieto 

živiny obsiahnuté v potravinách vo významnom množstve, aby sa mohli uviesť v označení 

výživovej hodnoty. Preto by bolo vhodné, aby boli najnižšie množstvá vitamínov a 

minerálnych látok v potravinách, do ktorých sa pridali vitamíny a minerálne látky, rovnaké 

ako významné množstvá tých živín potrebné na to, aby sa uviedli v označení výživovej 

hodnoty, pokiaľ príslušné výnimky neustanovujú inak. 

 
17) Prijatie najvyšších množstiev a všetkých podmienok použitia týchto látok, ktoré vychádzajú 

z uplatňovania zásad a kritérií uvedených v tomto nariadení, a schválenie najnižších 

množstiev predstavuje vykonávacie opatrenia technického charakteru a vzhľadom na 

zjednodušenie a urýchlenie postupu by sa ich schválením mala poveriť Komisia. 
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18) Všeobecné ustanovenia o označovaní a vymedzenia pojmov týkajúce sa označovania sú 

uvedené 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 potravín1. Toto nariadenie by sa preto malo obmedziť na nevyhnutné doplňujúce 

ustanovenia. Tieto doplňujúce ustanovenia by sa mali uplatňovať bez toho, aby bolo 

dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. .../... z ……. o výživových alebo 

zdravotných tvrdeniach o potravinách2. 

 

19) Vzhľadom na výživový význam výrobkov, do ktorých sú pridané vitamíny a minerálne 

látky, a ich možný vplyv na stravovacie návyky a celkový príjem živín by spotrebiteľ mal 

mať možnosť zhodnotiť ich celkovú výživovú kvalitu. Odchylne od článku 2 smernice Rady 

90/496/EHS z 24. septembra 1990 o nutričnom označovaní potravín3, by preto označovanie 

výživovej hodnoty malo byť povinné. 

 

20) Bežná a pestrá strava obsahuje mnoho prísad, ktoré zase obsahujú mnoho látok. Príjem 

týchto látok alebo prísad, ktorý vyplýva z ich bežného a tradičného použitia v bežnej strave 

nevzbudzuje obavy a nemusí byť predmetom právnych úprav. Niektoré látky, iné ako 

vitamíny a minerálne látky alebo prísady, v ktorých sú obsiahnuté, sa pridávajú do potravín 

ako extrakty alebo koncentráty a výsledkom môže byť oveľa vyšší príjem týchto látok ako v 

rámci primeranej a pestrej stravy. Bezpečnosť takýchto postupov je v niektorých prípadoch 

závažne sporná a ich prínos je nejasný; preto je ich potrebné právne upraviť. V takýchto 

prípadoch je vhodné, aby potravinárske podniky zodpovedné za bezpečnosť potravín, ktoré 

uvádzajú na trh, prijali dôkazné bremeno o ich bezpečnosti. 

                                                 
1  Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 

2003/89/ES (Ú. v. EÚ L 308, 25. 11.2003, s. 15). 
2  Ú. v. EÚ  
3  Ú. v. ES L 276, 6.10.1990, s. 40. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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21) Vzhľadom na osobitý charakter potravín, do ktorých sa pridávajú vitamíny a minerálne 

látky, by mali byť k dispozícii doplňujúce prostriedky okrem tých, ktoré zvyčajne využívajú 

kontrolné orgány, na účinné monitorovanie týchto výrobkov. 

 

22) Cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie efektívneho fungovanie vnútorného trhu pokiaľ ide 

o pridávanie vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín pri 

súčasnom zabezpečení vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, nie je možné uspokojivo 

dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni 

Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa 

článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku 

neprekračuje táto smernica rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa. 

23) Opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s 

rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon 

vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu1. 

 

PRIJALI TOTO NARIADENIE: 
 

 

KAPITOLA I 

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV 

 

Článok 1 

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti 

 

1. Toto nariadenie zosúlaďuje ustanovenia stanovené zákonom, právnym predpisom alebo 

správnym opatrením v členských štátoch, ktoré sa vzťahujú na pridávanie vitamínov a 

minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín, aby sa zabezpečilo efektívne 

fungovanie vnútorného trhu pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa. 

 

2. Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa vitamínov a minerálnych látok sa nevzťahujú na 

potravinové doplnky, na ktoré sa vzťahuje smernica 2002/46/ES. 

                                                 
1  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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3. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia právnych 

predpisov Spoločenstva týkajúce sa : 

 

a) potravín na osobitné výživové účely a v prípade, že osobitné ustanovenia neexistujú, 

požiadaviek na zloženie takých výrobkov, ktoré sú potrebné na základe konkrétnych 

požiadaviek na výživu osôb, ktorým sú určené, 

 

b) nových potravín a nových zložiek potravín, 

 

c) geneticky modifikovaných potravín, 

 

d) prídavných látok do potravín a aróm, 

 

e) povolených enologických postupov a procesov. 

 

Článok 2 

Vymedzenie pojmov 

 

Na účely tohto nariadenia „úrad“ je Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zriadený nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú 

všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 

potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín1. 

                                                 
1  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 

1642/2003 (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 4). 
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KAPITOLA II 

PRIDÁVANIE VITAMÍNOV A MINERÁLNYCH LÁTOK 
 

Článok 3 

Požiadavky na pridávanie vitamínov a minerálnych látok 

 

1. Do potravín, na ktoré sa vzťahujú pravidlá ustanovené v tomto nariadení sa môžu pridávať len 

vitamíny a/alebo minerálne látky uvedené v prílohe I vo formách uvedených v prílohe II. 

 

2. Vitamíny a minerálne látky sa môžu pridávať do potravín bez ohľadu na to, či ich potraviny 

zvyčajne obsahujú, s cieľom prihliadať na: 

 

a) nedostatok jedného alebo viacerých vitamínov a/alebo minerálnych látok u obyvateľstva 

alebo u špecifických skupín obyvateľstva, ktorý sa dá preukázať klinickými alebo 

subklinickými záznamami nedostatku alebo určiť na základe očakávanej nízkej úrovne 

príjmu živín, alebo 

 

b) potenciál zlepšenia výživovej situácie obyvateľstva alebo špecifických skupín 

obyvateľstva a/alebo nápravu možných nedostatkov príjmu vitamínov alebo 

minerálnych látok v potrave prostredníctvom zmien stravovacích návykov, alebo 

 

c) prehĺbenie všeobecne uznávaných vedeckých poznatkov o úlohe vitamínov a 

minerálnych látok vo výžive a o následných účinkoch na zdravie. 

 

3. Zmeny v zoznamoch uvedených v odseku 1 tohto článku sa prijímajú v súlade s postupom 

uvedeným v článku 14 ods. 2, pričom sa prihliada na stanovisko úradu. 
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Článok 4 

Obmedzenia pridávania vitamínov a minerálnych látok 

 

Vitamíny a minerálne látky sa nesmú pridávať do: 

 

a) nespracovaných potravín vrátane ovocia, zeleniny, mäsa, mäsa z hydiny a rýb, ale nielen tam; 

 

b) nápojov s množstvom alkoholu vyšším ako 1,2 % obj., okrem, a odchylne od článku 3 ods. 2, 

výrobkov: 

 

i) uvedených v článku 44 ods. 6 a ods. 13 nariadenia rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 

1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom1 a 

 

ii) uvedených na trh pred prijatím tohto nariadenia a 

 

iii) ktoré členský štát v súlade s článkom 11 oznámil Komisii, 

 

 a za predpokladu, že nie sú sprevádzané výživovým alebo zdravotným tvrdením. 

 

V súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 sa môžu na základe vedeckých dôkazov stanoviť 

ďalšie potraviny alebo kategórie potravín, do ktorých sa nesmú pridávať vitamíny a minerálne 

látky, pričom sa prihliada na ich výživovú hodnotu. 

                                                 
1  Ú. v. ESL 179, 14.7.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením 

Komisie (ES) č. 1795/2003 (Ú. v. EÚ L 262, 14.10.2003, s. 13). 
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Článok 5 

Kritériá čistoty 

 

1. Kritériá čistoty foriem vitamínov a minerálnych látok uvedených v prílohe II sa prijímajú v 

súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 okrem prípadov, v ktorých sa uplatňujú 

podľa odseku 2 tohto článku. 

 

2. Na formy vitamínov a minerálne látky uvedené v prílohe II sa uplatňujú kritériá čistoty 

stanovené právnymi predpismi Spoločenstva pre ich použitie pri výrobe potravín na iné účely 

ako tie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 

 

3. Na formy vitamínov a minerálne látky uvedené v prílohe II, pri ktorých právne predpisy 

Spoločenstva nestanovujú požiadavky na čistotu a dovtedy, kým sa takéto predpisy prijmú, sa 

uplatňujú všeobecne uznávané kritériá čistoty odporučené medzinárodnými orgánmi, pričom 

sa naďalej môžu ponechať v platnosti vnútroštátne predpisy určujúce prísnejšie kritériá 

čistoty. 

 
Článok 6 

Podmienky pre pridávanie vitamínov a minerálnych látok 

 

1. Ak sa do potravín pridávajú vitamíny alebo minerálne látky na akékoľvek účely, nesmú 

celkové množstvá vitamínov alebo minerálnych látok, ktoré potraviny obsahujú, prekročiť 

v čase predaja množstvá, ktoré sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2. 

V prípade koncentrovaných a dehydratovaných výrobkov sa stanovia maximálne množstvá 

rovnajúce sa množstvám, ktoré sú v potravinách obsiahnuté v čase ich prípravy na spotrebu 

podľa pokynov výrobcu. 
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2. Akékoľvek podmienky obmedzujúce alebo zakazujúce pridávanie konkrétnych vitamínov 

alebo minerálnych látok do potravín alebo kategórie potravín sa prijímajú v súlade s 

postupom uvedeným v článku 14 ods. 2. 

 

3. Maximálne množstvá uvedené v odseku 1 a podmienky uvedené v odseku 2 sa stanovia s 

prihliadnutím na: 

 

a) horné bezpečné množstvá vitamínov a minerálnych látok stanovené na základe 

vedeckého hodnotenia rizík vychádzajúceho z všeobecne uznávaných vedeckých 

údajov, prípadne s prihliadnutím na rôznu úroveň citlivosti jednotlivých skupín 

spotrebiteľov; 

 

b) príjem vitamínov a minerálnych látok z iných zdrojov potravy. 

 

4. Pri stanovení maximálnych množstiev uvedených v odseku 1 a podmienok uvedených v 

odseku 2 sa zohľadní aj referenčný príjem vitamínov a minerálnych látok u obyvateľstva. 

 

5. Pri stanovení maximálnych množstiev uvedených v odseku 1 a podmienok uvedených v 

odseku 2 pre vitamíny a minerálne látky, ktorých referenčný príjem v rámci obyvateľstva sa 

blíži k horným bezpečným hladinám, sa v prípade potreby zohľadní aj: 

 

a) prínos jednotlivých výrobkov pre celkovú výživu obyvateľstva ako takého alebo jeho 

podskupín, 

 

b) nutričný profil výrobku určený podľa nariadenia (ES) č. .../...*. 

 

                                                 
*  Ú.v.: Prosím vložte číslo nariadenia o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách z 

odôvodnenia 18. 
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6. Výsledkom pridania vitamínu alebo minerálnej látky do potraviny musí byť, že sa tento 

vitamín alebo minerálna látka v potravine bude nachádzať aspoň vo významnom množstve, 

ak je takéto množstvo vymedzené podľa prílohy smernice 90/496/EHS. Odchylne od 

uvedených významných množstiev sa pre špecifické potraviny alebo kategórie potravín v 

súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 prijmú minimálne množstvá vrátane 

všetkých nižších množstiev. 

 

Článok 7 

Označovanie, prezentácia a reklama 

 

1. Označovanie, prezentácia a reklama potravín, do ktorých boli pridané vitamíny a minerálne 

látky nesmie obsahovať akúkoľvek informáciu, ktorá tvrdí alebo naznačuje, že vyvážená a 

pestrá strava nemôže poskytovať potrebné množstvo živín. Ak je to potrebné, môže sa v 

súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 prijať výnimka pre konkrétnu živinu. 

 

2. Označovanie, prezentácia a reklama potravín, do ktorých boli pridané vitamíny a minerálne 

látky nesmie zavádzať alebo klamať spotrebiteľov pokiaľ ide o výživový prínos potraviny, 

ktorý môže vyplývať z pridania týchto živín. 

 

3. Nutričné označovanie výrobkov, do ktorých boli pridané vitamíny a minerálne látky a na 

ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, je povinné. Informácia, ktorá sa má poskytnúť sa skladá z 

informácie uvedenej v článku 4 ods. 1 skupina 2 smernice 90/496/EHS a z informácie o 

celkových množstvách vitamínov a minerálnych látok pridaných do potraviny. 
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4. Označenie výrobkov, do ktorých boli pridané vitamíny a minerálne látky, môže obsahovať 

údaj o tomto pridaní v súlade s podmienkami nariadenia (ES) č. …/…*. 

 

5. Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia potravinového 

práva uplatniteľného na uvedené kategórie potravín. 

 

6. Vykonávacie predpisy tohto článku sa môžu stanoviť v súlade s postupom uvedeným v článku 

14 ods. 2. 

 

KAPITOLA III 

PRIDÁVANIE NIEKTORÝCH ĎALŠÍCH LÁTOK 
 

Článok 8 

Zakázané a obmedzené látky alebo látky podliehajúce skúmaniu Spoločenstva 

 

1. Postup ustanovený v tomto článku sa uplatní, ak sa do potravín pridávajú iné látky ako 

vitamíny alebo minerálne látky alebo prísady, ktoré obsahujú inú látku ako vitamíny a 

minerálne látky, alebo sa takéto látky používajú pri ich výrobe za podmienok, v dôsledku 

ktorých by nastal značne zvýšený príjem týchto látok v porovnaní s príjmom, ktorý možno 

rozumne očakávať za bežných podmienok konzumácie vyváženej a pestrej stravy a/alebo 

ktorý by inak mohol pre spotrebiteľov predstavovať možné ohrozenie. 

                                                 
*  Ú.v.: Prosím vložte číslo nariadenia o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách z 

odôvodnenia 18. 
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2. Komisia môže z vlastného podnetu alebo na základe informácií poskytnutých členskými 

štátmi v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 a po tom, čo úrad v každom 

jednotlivom prípade posúdi dostupné informácie, rozhodnúť o prípadnom začlenení látky 

alebo zložky do prílohy III. Najmä: 

a) ak bol identifikovaný škodlivý účinok na zdravie, látka a/alebo zložka, ktorá obsahuje 

látku, sa: 

i) zaradí do časti A prílohy III a jej pridávanie do potravín alebo jej použitie pri 

výrobe potravín sa zakáže; alebo 

ii) sa zaradí do časti B prílohy III a jej pridávanie do potravín alebo jej použitie pri 

výrobe potravín sa povolí iba za podmienok tam určených; 

b) ak sa identifikujú možné škodlivé účinky na zdravie, ale pretrváva vedecká neistota, 

látka sa zaradí do časti C prílohy III. 

3. Predpisy Spoločenstva uplatniteľné na určené potraviny môžu stanoviť obmedzenia alebo 

zákazy používania niektorých látok okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto nariadení. 
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4. Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov alebo iné zainteresované strany môžu 

kedykoľvek predložiť úradu na účely vyhodnotenia súbor, ktorý obsahuje vedecké údaje 

preukazujúce bezpečnosť látky uvedenej v časti C prílohy III za podmienok jej použitia v 

potravinách alebo v kategórii potravín a s vysvetlením účelu uvedeného použitia. Úrad o 

predložení okamžite informuje členské štáty a Komisiu a súbor im sprístupní. 

5. Do štyroch rokov odo dňa uvedenia látky v časti C prílohy III sa v súlade s postupom 

uvedeným v článku 14 ods. 2 a po zohľadnení stanoviska úradu ku všetkým súborom 

predloženým na účely vyhodnotenia, ako sa uvádza v odseku 4 tohto článku, prijme 

rozhodnutie o všeobecnom povolení používania látky uvedenej v časti C prílohy III alebo 

prípadne o jej zaradení do časti A alebo B prílohy III. 

6. Komisia v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 ustanoví vykonávacie predpisy na 

uplatňovanie tohto článku vrátane pravidiel predkladania uvedeného v odseku 4 tohto článku. 

 

KAPITOLA IV 

 

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 9 

Register Spoločenstva 

 

1. Komisia zriadi a spravuje register Spoločenstva týkajúci sa pridávania vitamínov a 

minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (ďalej len „ register“). 
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2. Register obsahuje: 

a) vitamíny a minerálne látky, ktoré sa môžu pridávať do potravín, uvedené v prílohe I, 

b) formy vitamínov a minerálne látky, ktoré sa môžu pridávať do potravín, uvedené v 

prílohe II, 

c) maximálne a minimálne množstvá vitamínov a minerálnych látok, ktoré sa môžu 

pridávať do potravín a akékoľvek súvisiace podmienky ustanovené v súlade s článkom 

6, 

d) informácie o vnútroštátnych predpisoch o povinnom pridávaní vitamínov a minerálnych 

látok uvedených v článku 11, 

e) akékoľvek obmedzenia pridávania vitamínov a minerálnych látok uvedené v článku 4, 

f) látky, ku ktorým bola predložená dokumentácia, ako je ustanovené v článku 17 ods. 1 

písm. b), 

g) informácie o látkach uvedených v prílohe III a dôvody ich zaradenia do nej. 

3. Register sa sprístupní verejnosti. 
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Článok 10 

Voľný pohyb tovaru 

 

Bez toho, aby bola dotknutá Zmluva, najmä jej články 28 a 30, členské štáty nesmú uplatňovaním 

neharmonizovaných vnútroštátnych ustanovení upravujúcich pridávanie vitamínov a minerálnych 

látok do potravín obmedziť alebo zakázať obchodovanie s potravinami, ktoré sú v súlade s týmto 

nariadením a predpismi Spoločenstva prijatými na účely jeho vykonávania. 

 

Článok 11 

Vnútroštátne predpisy 

 

1. Členské štáty do …* informujú Komisiu o existujúcich vnútroštátnych predpisoch o 

povinnom pridávaní vitamínov a minerálnych látok a o výrobkoch, na ktoré sa vzťahuje 

odchýlka uvedená v článku 4 písm. b). 

2. Ak ktorýkoľvek členský štát v prípade, že neexistujú predpisy Spoločenstva, považuje za 

potrebné prijať nové právne predpisy o: 

a) povinnom pridávaní vitamínov a minerálnych látok do určených potravín alebo 

kategórií potravín, alebo 

b) zákaze alebo obmedzení používania niektorých iných látok pri výrobe určených 

potravín, 

 v súlade s postupom ustanoveným v článku 12 to oznámi Komisii. 

                                                 
*  Ú. v.: šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
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Článok 12 

Oznamovací postup 

 

 

1. Ak členský štát považuje za potrebné prijať nové právne predpisy, oznámi Komisii a 

ostatným členským štátom plánované opatrenia a odôvodní ich. 

 

2. Komisia sa radí s výborom uvedeným v článku 14, ak považuje takúto poradu za užitočnú 

alebo ak o to žiada členský štát, a vydá stanovisko k plánovaným opatreniam. 

 

3. Dotknutý členský štát môže prijať plánované opatrenia až po šiestich mesiacoch po oznámení 

podľa odseku 1 a pod podmienkou, že stanovisko Komisie nie je záporné. 

 

 Ak je stanovisko Komisie záporné, v súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 a pred 

uplynutím lehoty uvedenej v prvom pododseku tohto odseku rozhodne o tom, či sa môžu 

plánované opatrenia vykonávať. Komisia môže požiadať, aby sa v súvislosti s plánovaným 

opatrením vykonali určité zmeny a doplnenia. 
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Článok 13 

Ochranné opatrenia 

 

1. Ak má členský štát vážne dôvody domnievať sa, že výrobok ohrozuje ľudské zdravie aj 

napriek tomu, že je v súlade s týmto nariadením, môže na svojom území dočasne pozastaviť 

alebo obmedziť uplatňovanie príslušných ustanovení. 

 

Okamžite o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu a uvedie dôvody svojho 

rozhodnutia. 

 

2. V súlade s postupom uvedeným v článku 14 ods. 2 sa po prípadnom obdržaní stanoviska 

úradu prijme rozhodnutie. 

 

Komisia môže začať tento postup z vlastného podnetu. 

 

3. Členský štát uvedený v odseku 1 môže toto pozastavenie alebo obmedzenie uplatňovať 

dovtedy, kým mu nebude oznámené rozhodnutie uvedené v odseku 2. 

 

Článok 14 

Postup výboru 

 

1. Komisii pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravotný stav zvierat zriadený podľa 

článku 58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002, ďalej len „výbor“. 
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2. Ak sa odkazuje na tento odsek uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES, so 

zreteľom na jeho článok 8. 

 

Lehota uvedená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je 3 mesiace. 

 

3. Výbor prijme svoj rokovací poriadok. 

 

Článok 15 

Monitorovanie 

 

Členské štáty môžu na účely zjednodušenia účinného monitorovania potravín, do ktorých boli 

pridané vitamíny a minerálne látky, a potravín obsahujúcich látky uvedené v časti B a časti C 

prílohy III požadovať, aby výrobcovia alebo osoby, ktoré umiestňujú takéto potraviny na trh na ich 

území, informovali príslušný úrad o takomto umiestnení potravín na trh tým, že danému orgánu 

poskytnú vzor etikety, ktorá sa používa pre daný výrobok. V takýchto prípadoch sa môžu 

požadovať aj informácie o stiahnutí výrobku z trhu. 

 

Článok 16 

Hodnotenie 

 

Do… * predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o účinkoch vykonávania tohto 

nariadenia, predovšetkým na vývoj trhu s potravinami, do ktorých boli pridané vitamíny a 

minerálne látky, o ich spotrebe, nutričnom príjme obyvateľstva a zmenách stravovacích návykov, o 

pridaní určitých ďalších látok, spolu so všetkými návrhmi zmien a doplnení tohto nariadenia, ktoré 

Komisia považuje za potrebné. Členské štáty poskytnú v tomto kontexte potrebné informácie 

Komisii do…**. Predpisy na vykonávanie tohto článku sa určia v súlade s postupom uvedeným v 

článku 14 ods. 2. 

                                                 
*  Ú.v.: prvého dňa šiesteho mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 6 

rokov 
**  Ú.v.: prvého dňa šiesteho mesiaca odo dňa  nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 5 

rokov 



 
9857/3/05 REV 3  kba 24 
 DG I   SK 

 

Článok 17 

Prechodné opatrenia 

 

1. Odchylne od článku 3 ods. 1 a do …∗ môžu členské štáty na svojom území povoliť používanie 

vitamínov a minerálnych látok, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, alebo sa nepoužívajú vo 

formách uvedených v prílohe II, za predpokladu, že: 

 

 a) sa daná látka používa na pridávanie do potravín predávaných v rámci Spoločenstva v 

…∗∗ a 

 

 b) úrad na základe dokumentácie, ktorá podporuje používanie danej látky a ktorú členské 

štáty musia predložiť Komisii najneskôr …∗∗∗, nevydal záporné stanovisko k používaniu 

danej látky, ani k jej používaniu v danej forme pri výrobe potravín. 

 

2. Členské štáty môžu do …* v súlade s ustanoveniami Zmluvy pokračovať v uplatňovaní 

existujúcich vnútroštátnych obmedzení alebo zákazov obchodovania s potravinami, do 

ktorých sa pridávajú vitamíny a minerálne látky, ktoré sa neuvádzajú v zozname v prílohe I, 

alebo vo forme, ktorá nie je uvedená v prílohe II. 

 

3. Členské štáty môžu v súlade s pravidlami Zmluvy pokračovať v uplatňovaní existujúcich 

vnútroštátnych predpisov o maximálnych a minimálnych množstvách vitamínov a 

minerálnych látok uvedených v prílohe I, pridaných do potravín, a o podmienkach 

uplatniteľných na takéto pridávanie, dovtedy, kým sa v súlade s článkom 7 alebo podľa iných 

osobitných predpisov Spoločenstva neprijmú osobitné predpisy Spoločenstva. 

                                                 
∗  siedmich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
∗∗  deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
∗∗∗  troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
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Článok 18 

Nadobudnutie účinnosti 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie. 

 

Uplatňuje sa od…*. 

 

Potraviny uvedené na trh alebo označené skôr ako…*, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, sa 

môžu uvádzať na trh do…**. 

 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. 

 

V Bruseli 

 

 

 

Za Európsky parlament    Za Radu 

predseda         predseda 

 

 

     

 

 

                                                 
* prvý deň šiesteho mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
**  posledný deň dvadsiateho deviateho mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia. 
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PRÍLOHA I 

 

Vitamíny a minerálne látky, ktoré možno pridávať do potravín 

 

1. Vitamíny 

Vitamín A 

Vitamín D 

Vitamín E 

Vitamín K 

Vitamín B1 

Vitamín B2 

Niacín 

Kyselina pantoténová 

Vitamín B6 

Kyselina listová 

Vitamín B12 

Biotín 

Vitamín C 
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2. Minerálne látky 

Vápnik 

Horčík 

Železo 

Meď 

Jód 

Zinok 

Mangán 

Sodík 

Draslík 

Selén 

Chróm 

Molybdén 

Fluorid 

Chlorid 

Fosfor 
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PRÍLOHA II 

Formy vitamínov a minerálne látky, ktoré možno pridávať do potravín 

 

1. Formy vitamínov 

 

VITAMÍN A 

retinol 

octan retinolu 

palmitan retinolu 

beta-karotén 

 

VITAMÍN D 

cholekalciferol 

ergokalciferol 

 

VITAMÍN E 

D-alfa tokoferol 

DL-alfa tokoferol 

octan D-alfa tokoferolu 

octan DL-alfa tokoferolu 

sukcinát D-alfa tokoferolu 
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VITAMÍN K 

fylochinón (fytomenadión) 

 

VITAMÍN B1 

tiamín hydrochlorid 

tiamín mononitrát 

 

VITAMÍN B2 

riboflavín 

riboflavín 5´-fosfát sodný 

 

NIACÍN 

kyselina nikotínová 

nikotínamid 

 

KYSELINA PANTOTÉNOVÁ 

D-pantotenát vápenatý 

D-pantotenát sodný 

dexpantenol 
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VITAMÍN B6 

pyridoxín hydrochlorid 

pyridoxín 5´-fosfát 

dipalmitan pyridoxínu  

 

KYSELINA LISTOVÁ 

kyselina pteroylmonoglutámová 

 

VITAMÍN B12 

kyanokobalamín 

hydroxokobalamín 

 

BIOTÍN 

D-biotín 

 

VITAMÍN C 

kyselina L- askorbová 

L-askorban sodný 

L-askorban vápenatý 

L-askorban draselný 

L-askorbyl 6-palmitan 
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2. Minerálne látky 

 

uhličitan vápenatý 

chlorid vápenatý 

vápenaté soli kyseliny citrónovej 

glukónan vápenatý 

glycerofosforečnan vápenatý 

laktát vápenatý 

vápenaté soli kyseliny ortofosforečnej 

hydroxid vápenatý 

oxid vápenatý 

síran vápenatý 

 

octan horečnatý 

uhličitan horečnatý 

chlorid horečnatý 

horečnaté soli kyseliny citrónovej 

glukonan horečnatý 

glycerofosforečnan horečnatý 

horečnaté soli kyseliny ortofosforečnej 
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laktát horečnatý 

hydroxid horečnatý 

oxid horečnatý 

síran horečnatý 

uhličitan železnatý 

citrónan železnatý 

citrónan železito-amónny 

glukónan železnatý 

fumaran železnatý 

difosforečnan železito-sodný 

laktát železnatý 

síran železnatý 

difosforečnan železitý (pyrofosforečnan železitý) 

sacharan železitý 

elementárne železo (elektrolytická redukcia a hydrogenácia karbonylu železa) 
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uhličitan meďnatý 

citrónan meďnatý 

glukónan meďnatý 

síran meďnatý 

lyzínový komplex medi 

 

jodid sodný 

jodičnan sodný 

jodid draselný 

jodičnan draselný 

 

octan zinočnatý 

chlorid zinočnatý 

citrónan zinočnatý 

glukónan zinočnatý 

laktát zinočnatý 

oxid zinočnatý 

uhličitan zinočnatý 

síran zinočnatý 
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uhličitan mangánatý 

chlorid mangánatý 

citrónan mangánatý 

glukónan mangánatý 

glycerofosforečnan mangánatý 

síran mangánatý 

 

hydrogénuhličitan sodný 

uhličitan sodný 

citrónan sodný 

glukónan sodný 

laktát sodný 

hydroxid sodný 

sodné soli kyseliny ortofosforečnej 

 

selénan sodný 

hydrogenseleničitan sodný 

seleničitan sodný 

 

fluorid sodný 

fluorid draselný 
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hydrogenuhličitan draselný 

uhličitan draselný 

chlorid draselný 

citrónan draselný 

glukónan draselný 

glycerofosforečnan draselný 

laktát draselný 

hydroxid draselný 

draselné soli kyseliny ortofosforečnej 

 

chlorid chromitý a jeho hexahydrát 

síran chromitý a jeho hexahydrát 

 

molybdénan amónny (molybdén (VI)) 

molybdénan sodný (molybdén (VI)) 
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PRÍLOHA III 

 

Látky, ktorých používanie v potravinách je zakázané, obmedzené alebo podlieha skúmaniu 

Spoločenstva 

 

Časť A - Zakázané látky 

Časť B - Obmedzené látky 

Časť C - Látky podliehajúce skúmaniu Spoločenstva 
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I. ÚVOD 

 

1. Komisia 14. novembra 2003 postúpila Rade návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín. 

Návrh vychádza z článku 95 zmluvy. 

 

 2. Európsky Parlament prijal svoje stanovisko v prvom čítaní 26. mája 20051. 

  Hospodársky a sociálny výbor vydal svoje stanovisko 31. marca 20042. 

 

3. Dňa 8. decembra 2005 Rada prijala svoju spoločnú pozíciu v súlade s článkom 251 

zmluvy. 

 

II. CIEĽ 

 

Cieľom navrhovaného nariadenia je zosúladiť pravidlá týkajúce sa pridávania vitamínov a 

minerálnych látok do potravín. Toto má napomôcť voľnému pohybu týchto výrobkov v 

Spoločenstve, keďže existujúce príslušné vnútroštátne pravidlá týkajúce sa takéhoto 

pridávania sa navzájom značne líšia a často vytvárajú prekážky obchodu vo vnútri 

Spoločenstva. 

Zosúladenie pravidiel takisto zabezpečí vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa v celom 

Spoločenstve a zaručí, že dotknuté výrobky nepredstavujú riziko pre zdravie verejnosti. 

 

Navrhované nariadenie: 

– uvádza zoznam vitamínov a minerálnych látok, ktoré sa môžu pridávať do potravín 

 (príloha I) a formy, v ktorých sa môžu pridávať (príloha II). 

– ustanovuje určité obmedzenia ohľadne potravín, do ktorých sa môžu pridávať vitamíny 

 a minerálne látky, stanovuje kritériá pre stanovovanie maximálnych úrovní a upravuje

 stanovovanie minimálnych úrovní vitamínov a minerálnych látok v konečnom výrobku, 

– ustanovuje pravidlá označovania, prezentácie a reklamy dotknutých výrobkov, 

                                                 
1 Dokument 9200/05. 
2 Ú. v. EÚ C 112, 30.4.2004, s. 44. 
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 – ustanovuje základ pre skúmanie a, prípadne, zákaz pridávania niektorých iných látok 

ako vitamíny a minerálne látky do potravín. 

 – povoľuje vnútroštátne opatrenia týkajúce sa povinného pridávania vitamínov a 

minerálnych látok do potravín s výhradou kladného stanoviska Komisie k týmto 

opatreniam. 

 
III. ANALÝZA SPOLOČNEJ POZÍCIE 

 

1. Všeobecné poznámky 

 
Spoločná pozícia Rady je v súlade s cieľmi návrhu Komisie, pričom zavádza 

obmedzený počet zmien a doplnení. Medzi tieto patria: 

- vypustenie vymedzenia pojmov v súvislosti s účelom pridávania vitamínov a 

minerálnych látok do potravín v článku 2 a jeho nahradenie vysvetlením 

okolností, za ktorých sa môžu vitamíny a minerálne látky pridávať do potravín, v 

článku 3 (Požiadavky); 

- podrobnejší opis výnimiek uplatniteľných na článok 4 (s uvedením v hlavných 

rysoch prípadov, v ktorých sa nesmú pridávať vitamíny a minerálne látky) v 

súvislosti s alkoholickými nápojmi, 

- zefektívnenie ustanovení uplatniteľných na iné látky než vitamíny a minerálne 

látky (spojenie článkov 10 a 11 pôvodného návrhu), 

- vysvetlenie postupov pre oznamovanie existujúcich a nových vnútroštátnych 

ustanovení (nový článok 11 a vypustenie článku 9 pôvodného textu). 

 

Komisia prijala spoločnú pozíciu dohodnutú Radou. 

 

2. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu 

  

 Európsky parlament na svojom plenárnom hlasovaní 26. mája 2005 prijal k návrhu 46 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 je jazykovej 

povahy a nemá vplyv na anglickú verziu). 
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 Rada: 

a) zaviedla do spoločnej pozície týchto 20 úplných, čiastočných alebo zásadných 

pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov: 

 

Odôvodnenia: 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 (k odôvodneniu 10) a pozmeňujúci a 

doplňujúci návrh 2 (k odôvodneniu 12): boli sčasti prevzaté, pričom sa vypustila 

posledná veta odôvodnenia 8 a zmenilo a doplnilo sa odôvodnenie 10. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 (k odôvodneniu 20a): v zásade a sčasti 

prevzatý v odôvodnení 2 (druhá veta) a v článku 11 ods. 2. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 (k odôvodneniu 20b): v zásade prevzatý 

prostredníctvom preformulovania článku 6 ods. 6. 

 

Články 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13 (k článku 3 ods. 3): sčasti prevzatý, pokiaľ ide 

o stanovisko úradu, pričom sa vypustil pôvodný odkaz na vykonávacie predpisy 

(keďže v článkoch 2 a 3 už nie je odkaz na obnovenie, nutričnú vyrovnanosť a 

potravinovú náhradu). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16 (k článku 4 ods. 1 (nový)): v podstate 

zachovaný v článku 17 ods. 1b a článku 9 ods. 2d. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17 (k článku 4 ods. 2): čiastočne prijatý v článku 

17 ods. 2. 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 49/rev a 54/rev (k článku 5 ods. 1 bod b)): 

úplne prevzaté v článku 4. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25 (k článku 7 ods. 5): sčasti prevzatý (pokiaľ ide 

o navrhnuté vypustenie) v článku 6 ods. 6. V tomto kontexte Rada taktiež 

poznamenáva, že Komisia má v úmysle zrevidovať a aktualizovať referenčné 

hodnoty zahrnuté do prílohy k smernici 90/496/EHS o nutričnom označovaní 

potravín. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31 (k článku 9 ods. 2 pododsek 2): zámer 

pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je prevzatý v článku 9 ods. 2 d) (pozri tiež 

článok 11). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 (k článku 10), pozmeňujúci a doplňujúci 

návrh 55 (k článku 10a (nový)) a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35 (k článku 

11): boli prevzaté v článku 8. Odsek 3 navrhovaného nového článku 10a sa 

nachádza v článku 11 ods. 2b. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38 (k článku 12 ods. 2 body fa) a fb) (nový)): 

zámer pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bol sčasti prevzatý v článku 9 ods. 

2 bod d). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39 (k článku 13): pripomienka predstavujúca 

podstatu tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu bola sčasti prevzatá v 

článku 11 ods. 2 písm. b) (pokiaľ ide o zavedenie nových ustanovení). 
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41 (k článku 16 ods. 1): zásada je zohľadnená v 

článku 3 ods. 3, pričom Rada nie je názoru, že úrad by mal byť automaticky 

zaangažovaný vo všetkých prípadoch, v ktorých sa využíva postup výboru. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44 (k prílohe I), pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

45 (k prílohe II) a pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 (k prílohe II) sú úplne 

zapracované do príloh (s novým znením pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 

45 a zmenou umiestnenia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 46). 
 

b) do spoločnej pozície nezahrnula 26 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 
 

 Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 3, 6, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 

24, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 40 a 43, Rada sa stotožnila s pozíciou, ktorú 

vyjadrila Komisia. 
  

Pokiaľ však ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 21, 26 a 30, Rada poznamenáva 

zámer Komisie: 

– v rámci svojich úvah o revízii smernice 90/496/EHS o nutričnom 

označovaní potravín zvážiť v súvislosti s vitamínmi a minerálnymi látkami 

tieto prvky: 

– revíziu/aktualizáciu referenčných hodnôt zahrnutých v prílohe k 

smernici 90/496/EHS a úrovní, ktoré je možné považovať za 

významné hodnoty;
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– vytvorenie úrovní tolerancie pre prijateľné odchýlky od 

vyhlásených hodnôt pridaných vitamínov a minerálnych látok na 

označení výživových hodnôt. 

– zohľadnenie akejkoľvek zmeny povinných prvkov označovania výživovej 

hodnoty, ktorá sa možno prijme v budúcej revízii smernice o nutričnom 

označovaní potravín, v článku 7 ods. 3 nariadenia o pridávaní vitamínov a 

minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín; 

– predloženie, čo najskoršie a v každom prípade do dvoch rokov od prijatia 

nariadenia, návrhu na ustanovenie maximálnych/minimálnych množstiev 

vitamínov a minerálnych látok a všetkých podmienok na ich pridávanie do 

potravín, ako je uvedené v článku 6 ods. 2. 

 

 Pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36, ktorý zavádza nový článok 11a o 

označovaní, prezentácii a reklame iných látok, je potrebné poznamenať, že 

Komisia môže pravidlá označovania zvážiť v kontexte článku 8 ods. 6 o prijatí 

vykonávacích predpisov na uplatňovanie článku 8.  

  

 Pokiaľ ide o pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 11, 12, 22, 28, 40 a 42, ktoré 

Komisia z časti prijala, ale ktoré sa nezahrnuli do spoločnej pozície: 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 (k článku 3 ods. 2, úvodná časť): je možné 

poukázať na fakt, že zásada tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý sa 

týka potreby pridávania vitamínov a minerálnych látok vo forme biologicky 

dostupnej ľudskému organizmu, je už stručne opísaná v prvej vete odôvodnenia 

11. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 (k článku 3 písm. a) (nové)) a pozmeňujúci a 

doplňujúci návrh 28 (k článku 8 ods. 2): podstata týchto pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhov je zachovaná v článku 7 ods. 2, keďže sa jedná o 

označovanie (vrátane uvádzanie zoznamu prísad), prezentáciu a reklamu, ktoré by 

mohli zavádzať alebo klamať spotrebiteľov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 (k článku 7 ods. 2 písm. b)): potravinové 

doplnky sa považujú za implicitne pokryté daným odsekom, podľa ktorého by sa 

mali pri stanovovaní maximálnych množstiev a podmienok pre pridávanie 

vitamínov a minerálnych látok do potravín zobrať do úvahy „iné zdroje potravy“. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40 (k článku 14 ods. 3) je z časti a implicitne 

obsiahnutý v článku 12 ods. 3 druhá zarážka, nakoľko porada s výborom sa stáva 

povinnou vždy, keď Komisia vydá záporné stanovisko k plánovanému opatreniu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42 (k článku 17): Rada sa domnieva, že čo sa 

týka monitorovacích úloh príslušných orgánov, povinnosť oznamovať Komisii 

každé uvedenie na trh potravinových výrobkov obsahujúcich vitamíny a 

minerálne látky by nebola v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality. 

 

3. Ostatné inovácie, ktoré zaviedla Rada 

 

Medzi ostatné inovácie, ktoré zaviedla Rada vo svojej spoločnej pozícii, patrí: 

- sústredenie všetkých uplatniteľných prechodných opatrení v novom článku 17, 

pričom sa vypustí článok 4 pôvodného návrhu; 

- revízia článkov 6 (o podmienkach pre pridávanie vitamínov a minerálnych látok) 

a 7 (o označovaní, prezentácii a reklame) po vypustení vymedzenia pojmov v 

článku 2; 

- zmena a doplnenie článku 15 o monitorovaní v zmysle, že keď sa vyžaduje 

oznámenie o umiestnení na trh, je možné požadovať aj informáciu o stiahnutí 

výrobku z trhu; 

- odkaz na vykonávacie predpisy na uplatňovanie článku 16; 

- vypustenie chloridu sodného z prílohy II a zodpovedajúca úprava odôvodnenia 11 

na účely vysvetlenia tejto zmeny. 

 

IV. ZÁVER 

 

Rada sa domnieva, že jej spoločná pozícia, ktorá zapracúva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

uvedené v oddieloch III.2.a), dostatočne zohľadňuje stanovisko Európskeho parlamentu v 

prvom čítaní a predstavuje vyvážené riešenie na zabezpečenie dosiahnutia cieľov nariadenia. 
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DODATOK K POZNÁMKE K BODU I/A 
od: Generálny sekretariát Rady 
komu: COREPER/RADA 
č. návrhu 
Komisie: 

14842/03 DENLEG 73 CODEC 1613 

Predmet: Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o pridávaní vitamínov, 
minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín [prvé čítanie] 
– prijatie (sp + v) 
a) spoločnej pozície 
b) odôvodnenia Rady 
– vyhlásenia 

 

 

1. Vyhlásenie Rady a Komisie 

 

„Rada a Komisia vyhlasujú, že každé vyhlásenie (oznam alebo znázornenie, ktoré nie je 

povinné podľa právnych predpisov Spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov 

vrátane obrazového, grafického alebo symbolického znázornenia) týkajúce sa pridávania 

vitamínov a minerálnych látok ako napríklad: „s …“, „s obnoveným obsahom …“, „s 

prídavkom …“, „obohatené o … .“ by sa malo z hľadiska spotrebiteľa považovať za 

vyhlásenie s rovnakým významom ako vyhlásenie „zdroj …“ vymedzené v prílohe k 

nariadeniu o vyhláseniach o výživovej a zdravotnej hodnote potravín.“ 
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2. Vyhlásenie Komisie 

 

„Komisia v rámci článku 4 o obmedzeniach pridávania vitamínov a minerálnych látok (druhá 

zarážka) preskúma možné doplnenie o kategórie potravín ako napríklad cukrovinky.“ 

 

3. Vyhlásenie Komisie 

 

„Komisia má v rámci úvah o revízii smernice 90/496/EHS o nutričnom označovaní potravín v 

úmysle zvážiť v súvislosti s vitamínmi a minerálnymi látkami tieto prvky: 

 

– revíziu/aktualizáciu referenčných hodnôt uvedených v prílohe k smernici 90/496/EHS a 

množstiev, ktoré možno považovať za významné; 

 

– určenie úrovní tolerancie pre prijateľné odchýlky od uvádzanej hodnoty pridaných 

vitamínov a minerálnych látok na nutričnom označení. 

 

Každá zmena povinných prvkov nutričného označovania, ktorá sa môže prijať v rámci 

budúcej revízie smernice o nutričnom označovaní sa následne prejaví v článku 7 ods. 3 

nariadenia o pridávaní vitamínov, minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín. 

 

Komisia má v úmysle čo najskôr a v každom prípade do dvoch rokov po prijatí nariadenia 

predložiť návrh na určenie maximálnych a minimálnych množstiev vitamínov a minerálnych 

látok a všetkých podmienok ich pridávania do potravín, ako je uvedené v článku 6 ods. 2.“ 
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4. Vyhlásenie Komisie 

 

„Komisia potvrdzuje, že pri určovaní maximálneho množstva niektorých látok uvedených v 

prílohe I sa môžu na označení uvádzať dodatočné údaje, ktoré by mali pritiahnuť pozornosť 

osobitných skupín spotrebiteľov na osobitné riziká, ktoré pre ne môžu jednotlivé látky 

predstavovať, ak sú takéto údaje opodstatnené z hľadiska ochrany verejného zdravia.“ 

 

5. Vyhlásenie Švédska 

 

„Švédsko podporuje spoločnú pozíciu, pokiaľ ide o nariadenie o pridávaní vitamínov, 

minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín. 

 

Zoznam kategórií potravín, ktoré nemožno obohacovať, sa môže neskôr rozšíriť, ale Švédsko 

sa domnieva, že už teraz by bolo možné pridať na tento zoznam ďalšie kategórie. Ide 

predovšetkým o kategóriu cukroviniek. Podľa nášho názoru obohacovanie nemožno 

rozširovať na skupiny výrobkov s nízkou alebo žiadnou nutričnou hodnotou, ani napr. na 

potraviny bohaté na tuky a cukry. 

 

Majúc na mysli rastúci problém obezity a iných chorôb spojených s výživou, je pri 

harmonizácii právnych predpisov týkajúcich sa obohacovania potravín v EÚ potrebné zvážiť 

hľadiská zdravia a výživy. 

 

Ďalším dôvodom pre zakázanie obohacovania cukroviniek je, že deti ich konzumujú veľké 

množstvo a že je zložité obmedziť ich prístup k nim. Naviac to môže spotrebiteľov uviesť do 

omylu, ak sa bude zdať, že výrobky, ako napr. cukrovinky, sú vďaka obohacovaniu zdravé. 
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Švédsko chce zabezpečiť, aby sa harmonizácia vnútorného trhu uskutočnila s prihliadnutím 

na bezpečnosť a verejné zdravie. Je dôležité vytvoriť zásady, ktoré budú rešpektovať potreby 

spotrebiteľov v oblasti bezpečných a nezavádzajúcich výrobkov. Švédsko bude preto naďalej 

obhajovať toto smerovanie v prácach na návrhu o pridávaní vitamínov a minerálnych látok.“ 

 

6. Vyhlásenie Francúzska 

 

K článku 4 

 

„S cieľom zabrániť uvedeniu na trh potravín, ktoré nie sú vhodné pre obohacovanie 

vitamínmi a minerálmi, francúzska delegácia zdôrazňuje dôležitosť, ktorú prikladá 

vypracovaniu nutričných profilov v rámci nariadenia o vyhláseniach o výživovej a zdravotnej 

hodnote potravín. Pripomína okrem toho význam, ktorý kladie úplnej a presnej 

informovanosti spotrebiteľov a vyjadruje želanie, aby sa počas revízie prílohy k nariadeniu o 

vyhláseniach o zdravotnej hodnote potravín prioritne opätovne preskúmala táto otázka. 

Napokon pripomína význam, ktorý pripisuje revízii smernice 90/496/ES o nutričnom 

označovaní potravín, ktorú Komisia vykoná v blízkej budúcnosti tak, ako sa k tomu 

zaviazala. 

 

Cieľom našej delegácie je, aby prostredníctvom týchto rôznym ustanoveniam boli 

spotrebitelia dôkladne informovaní o zložení a výživovej hodnote potravín.“ 

 

Ku kapitole III  

 

„Francúzska delegácia môže súhlasiť s kapitolou III o pridávaní iných látok za predpokladu, 

že sa ich súčasný stav zhodnotí v správe Komisie ustanovenej v článku 16. Vyhradzuje si 

však v prípade potreby možnosť požiadať Komisiu v súlade s ustanoveniami článku 8 ods. 2, 

aby prijala rozhodnutie o zaradení jednej alebo viacerých látok do časti A alebo B prílohy 

III.“ 
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K prílohe I 

 

„Francúzska delegácia uvádza, že jej súhlas s prílohou I neurčuje jej budúcu pozíciu k 

maximálnym hodnotám, najmä pokiaľ ide o vitamín K a fluór.“ 

 

 

________________________ 
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KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV 

Brusel, 13.1.2006 
KOM(2006) 1 v konečnom znení 

2003/0262 (COD) 

  

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa druhého pododseku článku 251 ods. 2 Zmluvy o ES 
 
o 

spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín 
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2003/0262 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 

podľa druhého pododseku článku 251 ods. 2 Zmluvy o ES 
 
o 

spoločnej pozícii Rady na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín 

1- SÚVISLOSTI 

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade 
(dokument KOM(2003) 671, konečné znenie - 2003/0262 (COD): 

10. november 2003 

Dátum predloženia stanoviska Európskeho hospodárskeho 
a sociálneho výboru: 

31. marec 2004 

Dátum predloženia stanoviska Európskeho parlamentu, prvé čítanie: 26. máj 2005 

Dátum prijatia spoločnej pozície: 8. december 2005. 

2- CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

Navrhované nariadenie sa vzťahuje na pridávanie vitamínov a minerálnych látok a niektorých 
ďalších látok do potravín.  

Hlavnými cieľmi návrhu sú: 

• zlepšenie voľného pohybu tovarov v rámci vnútorného trhu 

• prispenie k vyššej úrovni ochrany ľudského zdravia 

• zvýšenie právnej istoty subjektov a podpora inovácie primeranými opatreniami 

• zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže v oblasti tovarov. 

V navrhovanom nariadení: 

• sa v prílohe I uvádzajú vitamíny a minerálne látky, ktoré sa môžu pridať a v prílohe II 
vitamínové prípravky a minerálne soli, ktoré môžu byť použité 

• sa ustanovujú niektoré obmedzenia týkajúce sa potravín, do ktorých môžu byť pridávané 
vitamíny a minerálne látky 

• sa ustanovujú kritéria na určenie maximálneho množstva vitamínov a minerálnych látok 
v potravinách prostredníctvom postupu Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie 
zvierat 
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• sa ustanovuje určenie minimálneho množstva vitamínov a minerálnych látok 
prostredníctvom postupu Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 

• sa stanovujú príslušné osobitné predpisy týkajúce sa označovania, prezentácie a reklamy 
produktov, do ktorých boli pridané vitamíny a minerálne látky, odchylne alebo okrem 
takýchto ďalších horizontálnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na všetky potraviny 

• sa umožňuje členským štátom vyžadovať oznámenie o uvedení týchto výrobkov na trh 
s cieľom uľahčiť ich monitorovanie 

• sa ustanovujú základy na podrobné preskúmanie a tam, kde je to potrebné, na regulovanie 
pridávania niektorých látok, iných ako vitamínov a minerálnych látok do potravín. 

3- PRIPOMIENKY K SPOLOČNEJ POZÍCII 

3.1 ZHRNUTIE POZÍCIE KOMISIE 

Komisia podporuje spoločnú pozíciu, ktorú prijala Rada kvalifikovanou väčšinou. Je v súlade 
s cieľmi a prístupom, ktorý zvolila Komisia vo svojom pôvodnom návrhu a zohľadňuje 
viaceré zmeny a doplnenia, ktoré navrhol Európsky parlament. 

3.2 ZMENY A DOPLNENIA USKUTOČNENÉ EURÓPSKYM PARLAMENTOM V PRVOM 
ČÍTANÍ, KTORÉ BOLI PRIJATÉ KOMISIOU A ZAPRACOVANÉ DO SPOLOČNEJ POZÍCIE 

Spoločná pozícia úplne alebo čiastočne odráža podstatu 17 z 23 zmien a doplnení, ktoré boli 
prijateľné pre Komisiu úplne, čiastočne, zo zásady alebo s výhradou navrhovaných zmien a 3 
zmien a doplnení, ktoré už pôvodne označila Komisia za neprijateľné. 

Obmedzenie pridávania vitamínov a minerálnych látok 

Spoločnou pozíciou sa do článku 4 zahrnuli zmeny a doplnenia 49/rev a 54/rev a takto sa 
zaviedla výnimka pre pridávanie vitamínov a minerálnych látok do presne určených 
tradičných nápojov obsahujúcich viac ako1,2 % objemu alkoholu. 

Ďalšie látky 

Spoločnou pozíciou sa zlúčili články 10 a 11 pôvodného návrhu Komisie, týkajúceho sa 
pridávania niektorých ďalších látok do potravín, do článku 8, a tým sa zjednodušuje znenie 
a stanovuje postup hodnotenia týchto látok v súlade s požiadavkami stanovenými v zmenách 
a doplneniach 34, 35 a 55. 

Príloha II 

Do prílohy II k nariadeniu bol v spoločnej pozícii ako povolený zdroj minerálnej látky 
doplnený síran vápenatý, čím bola zohľadnená zmena a doplnenie 44. V tej istej prílohe sa 
zachovali sodné a draselné soli kyseliny ortofosforečnej a dipalmitan pyridoxínu ako zdroj 
vitamínu B6. Ponechanie týchto látok má rovnaký účinok ako zmeny a doplnenia 45 a 46. 
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Ďalšie 

Zmena a doplnenie 1 (posledná časť) sa vzala do úvahy v novom návrhu odôvodnenia 8 
spoločnej pozície. I keď Komisia pôvodne uviedla, že nemôže prijať zmenu a doplnenie 1, je 
pripravená podporiť toto prepracovanie v súvislosti so snahou zjednodušiť znenie článkov 2 
a 3 (vypustenie pojmov „obnovenie“, „potravinová náhrada“ a „nutričná rovnocennosť“). 

Zmena a doplnenie 2 (prvá časť) bola včlenená do spoločnej pozície v odôvodnení 10. 

Zmena a doplnenie 4 boli čiastočne a v zásade prevzaté do odôvodnenia 2 a do článku 11 ods. 
2 druhej časti. 

Zmena a doplnenie 5 a zmena a doplnenie 25 boli v zásade včlenené v rámci preformulovania 
znenia článku 6 ods. 6. Komisia si uvedomuje, že príloha k smernici 90/496/EHS o nutričnom 
označovaní nie je úplná a z tohto dôvodu môže podporiť túto reformuláciu a vo vyhlásení sa 
zaväzuje, že v nariadení o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok 
do potravín zohľadní zmeny a doplnenia, ktoré môžu byť prijaté v rámci budúcej revízie 
vyššie uvedenej smernice. 

Zmena a doplnenie 13 a 41 boli čiastočne zohľadnené v článku 3 ods. 3, v zmysle ktorého 
budú zmeny a doplnenia príloh I a II prijaté vzhľadom na stanovisko orgánu.  

Zmena a doplnenie 16 je čiastočne zohľadnená v článku 17 ods. 1 písm. b) a v článku 9 ods. 2 
písm. d), podľa ktorých členské štáty počas počiatočného prechodného obdobia môžu povoliť 
na svojom území vitamíny a minerálne látky, ktoré nie sú uvedené v prílohách k nariadeniu, 
za predpokladu, že sa Komisii predloží dokumentácia. Zoznam takýchto látok bude potom 
uverejnený v registri Spoločenstva, ktorý bude prístupný pre verejnosť. 

Zmena a doplnenie 17 (prvá časť) bola včlenená do spoločnej pozície v článku 17. 

Zmena a doplnenie 31 je predmetom článku 9 ods. 2 písm. d) týkajúceho sa uverejnenia 
informácií v registri Spoločenstva o vnútroštátnych ustanoveniach o povinnom pridávaní 
vitamínov a minerálnych látok. 

Zmena a doplnenie 38 (prvá časť) bola čiastočne zohľadnená v článku 9 ods. 2 písm. d) 
spoločnej pozície. Informácie týkajúce sa povinného pridávania vitamínov a minerálnych 
látok budú v skutočnosti zahrnuté do registra Spoločenstva. 

Zmena a doplnenie 39 bola čiastočne zohľadnená v článku 11 ods. 2 písm. b) spoločnej 
pozície týkajúcom sa oznámenia vnútroštátnych zákazov alebo obmedzení používania 
niektorých ďalších látok. 

3.3 ZMENY A DOPLNENIA USKUTOČNENÉ EURÓPSKYM PARLAMENTOM V PRVOM 
ČÍTANÍ, KTORÉ BOLI PRIJATÉ KOMISIOU A NEZAPRACOVANÉ DO SPOLOČNEJ 
POZÍCIE 

Vzhľadom na vysoký stupeň súladu medzi zmenami a doplneniami Európskeho parlamentu, 
ktoré sú prijateľné pre Komisiu a spoločnou pozíciou, Komisia prijala kompromis 
nezahrňujúci malý počet zmien a doplnení, ktoré by mohla aspoň čiastočne prijať (zmena 
a doplnenie 11 o biologickej dostupnosti pridávaných vitamínov a minerálnych látok, zmeny 
a doplnenia 12 a 28 o tom, že by označovanie, prezentácia a reklama nemali zavádzať 
spotrebiteľov, zmena a doplnenie 22, ktorá navrhuje zohľadniť príjem vitamínov 
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a minerálnych látok z potravinových doplnkov, keď je stanovené ich maximálne množstvo, 
zmena a doplnenie 40, ktorým sa zavádza povinná konzultácia Stáleho výboru pre 
potravinový reťazec a zdravie zvierat v prípade oznámenia členského štátu Komisii o prijatí 
nových právnych predpisov a zmena a doplnenie 42, ktorou sa navrhuje oznámenie Komisii 
a uverejnenie oznámení o uvedení na trhu potravín, na ktoré sa vzťahuje nariadenie). Komisia 
by chcela poznamenať, že obavy vyjadrené v niektorých z týchto zmien a doplnení sú 
implicitne vyjadrené v spoločnej pozícii a to konkrétne v odôvodnení 10 pre zmenu 
a doplnenie 11, v článku 7 ods. 2 pre zmeny a doplnenia 12 a 28 a v odôvodnení 15 a v článku 
6 ods. 3 písm. b) pre zmenu a doplnenie 22. 

Komisia by tiež chcela poznamenať, pokiaľ ide o zmenu povinných prvkov nutričného 
označovania, spoločná pozícia implicitne odkazuje v článku 6 ods. 6 na neúplnosť prílohy 
k smernici 90/496/EHS. Spoločná pozícia obsahuje navyše stanovisko Komisie vyjadrujúce 
jej úmysel pristúpiť k revízii prílohy k smernici 90/496/EHS o nutričnom označovaní 
a následne premietnuť tieto zmeny do nariadenia o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a 
niektorých ďalších látok do potravín. Komisia sa tiež zaväzuje predložiť najneskôr do dvoch 
rokov nasledujúcich po prijatí nariadenia návrh na stanovenie maximálneho/minimálneho 
množstva vitamínov a minerálnych látok a akejkoľvek súvisiacej podmienky. Podľa názoru 
Komisie to v zásade zodpovedá cieľom zmien a doplnení 21, 26 a 30. 

3.4 NOVÉ USTANOVENIA ZAPRACOVANÉ DO SPOLOČNEJ POZÍCIE RADY 

Spoločnou pozíciou sa vypustili vymedzenia pojmov „obnovenie“, „potravinová náhrada“ a 
„nutričná rovnocennosť“, stanovené s cieľom pridávania vitamínov a minerálnych látok do 
potravín v článku 2 a z tohto dôvodu aj požiadavky a podmienky uvedené v článkoch 3 a 6 na 
pridávanie vitamínov a minerálnych látok do potravín. Komisia môže akceptovať tieto zmeny 
v súvislosti so snahami o zjednodušenie. 

Komisia je pripravená v záujme zrozumiteľnosti schváliť zlúčenie všetkých prechodných 
opatrení do nového článku 17 s následným vypustením článku 4 pôvodného návrhu, ktorý sa 
týka prechodných opatrení uplatňujúcich sa na pridávanie vitamínov a minerálnych látok do 
potravín. 

Komisia môže schváliť, s cieľom uľahčiť monitorovanie trhov členských štátov, aby tieto 
mohli požadovať oznámenie uvedenia, ako aj stiahnutia výrobkov, do ktorých boli pridané 
vitamíny a minerálne látky z trhu(článok 15). 

Komisia tiež súhlasí s vypustením chloridu sodného z prílohy II objasňujúc zároveň 
v odôvodnení 10, že sa táto látka môže aj naďalej používať ako prísada pri príprave potravín. 

4- ZÁVER 

Vzhľadom na vyššie uvedené pripomienky Komisia súhlasí so spoločnou pozíciou Rady 
s cieľom prijať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o pridávaní vitamínov a 
minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín. 
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5- VYHLÁSENIA 

Vyhlásenia Komisie k zápisnici zo zasadnutia Rady sú pripojené v prílohe k tomuto 
oznámeniu. 
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PRÍLOHA 

VYHLÁSENIE KOMISIE 

STANOVISKO KOMISIE A RADY 

„Rada a Komisia vyhlasujú, že akékoľvek tvrdenie (odkaz alebo zobrazenie, ktoré nie je 
povinné podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Spoločenstva, 
vrátane obrazového, grafického zobrazenia alebo zobrazenia prostredníctvom symbolov) 
súvisiace s pridávaním vitamínov a minerálnych látok, ako napríklad: „s...“, „obnovené v...“, 
„pridané...“, „obohatené...“ by malo mať pre spotrebiteľov rovnaký význam ako tvrdenie 
„zdroj niečoho...“ tak, ako je to uvedené v prílohe k nariadeniu, ktoré sa týka 
tvrdení súvisiacich s výživou a zdravím o potravinách.“ 

STANOVISKO KOMISIE 

„V rámci článku 4 o obmedzeniach pridávania vitamínov a minerálnych látok (druhá zarážka) 
bude Komisia skúmať možné pridávanie kategórii potravín ako napríklad cukrárske výrobky.“ 

STANOVISKO KOMISIE 

„Komisia v rámci svojich úvah o revízii smernice 90/496/EHS o nutričnom označovaní 
potravín má v úmysle posudzovať nasledujúce prvky v súvislosti s vitamínmi a minerálnymi 
látkami: 

– revízia/aktualizácia referenčných hodnôt zahrnutých v prílohe k smernici 90/496/EHS 
a množstiev, ktoré sa môžu považovať za značné. 

– stanovenie stupňa tolerancie pre akceptovateľnú zmenu v porovnaní s množstvom 
pridaných vitamínov a minerálnych látok, ktoré je uvedené na nutričnom označení. 

Každá zmena týkajúca sa povinných prvkov nutričného označenia, ktorá môže byť prijatá 
v rámci budúcej revízie smernice o nutričnom označovaní sa následne premietne v článku 7 
ods. 3 nariadenia o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do 
potravín. 

Komisie má v úmysle čo najskôr a v každom prípade najneskôr do dvoch rokov nasledujúcich 
po prijatí nariadenia predložiť návrh s cieľom stanoviť maximálne/minimálne množstvá 
vitamínov a minerálnych látok a všetky podmienky týkajúce sa ich pridávania do potravín, 
ako je uvedené v článku 6 ods. 2.“ 
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STANOVISKO KOMISIE 

„Komisia potvrdzuje, že doplňujúce znenie označenia, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť 
osobitných kategórii spotrebiteľov na osobitné riziká, ktoré pre nich môžu predstavovať 
niektoré látky, môže byť navrhnuté ako podmienka v prípade, keď je určené maximálne 
množstvo niektorých látok uvedených v prílohe I, ak takéto znenie odôvodňujú dôvody 
ochrany verejného zdravia.“ 




