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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

A RADY (ES) č. .../2005 

ze dne 

o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 95 této smlouvy, 

s ohledem na návrh Komise, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy2, 

                                                 

1 Úř. věst. C 110, 30.4.2004, s. 18. 
2 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 26. května 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním 

věstníku), společný postoj Rady ze dne ... (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj 
Evropského parlamentu ze dne ... (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). 
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vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Ve Společenství stoupá počet potravin, u nichž se při označování a v reklamě používají 

výživová a zdravotní tvrzení. K zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a usnadnění 

výběru potraviny musí být produkty uvedené na trh bezpečné a musí být náležitě označeny. 

(2) Rozdíly mezi vnitrostátními předpisy, které se týkají těchto tvrzení, mohou bránit volnému 

pohybu potravin a vytvářet nerovné podmínky hospodářské soutěže. Tím přímo ovlivňují 

fungování vnitřního trhu. Je proto nutné přijmout pravidla Společenství pro používání 

výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin. 

(3) Obecná ustanovení o označování potravin jsou uvedena ve směrnici Evropského parlamentu 

a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy1. Směrnice 

2000/13/ES obecně zakazuje používání údajů, které by kupujícího uváděly v omyl nebo 

které připisují potravinám léčebné vlastnosti. Toto nařízení by mělo doplnit obecné zásady 

směrnice 2000/13/ES a stanovit zvláštní ustanovení pro používání výživových a zdravotních 

tvrzení při označování potravin, které mají být jako takové dodány spotřebiteli. 

(4) Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechna výživová a zdravotní tvrzení, která se 

objevují v obchodních sděleních, mimo jiné v obecně zaměřené reklamě na potraviny a v 

propagačních kampaních, jako například těch, které jsou zcela nebo zčásti podporovány 

orgány veřejné moci. Nemělo by se vztahovat na tvrzení, která se objevují v jiných než 

obchodních sděleních, jako jsou výživová doporučení nebo jiná doporučení vydávané 

orgány a subjekty veřejného zdraví, nebo jiná než obchodní sdělení a informace v tisku a ve 

vědeckých publikacích. Toto nařízení by se mělo vztahovat i na ochranné známky a další 

obchodní značky, které je možné chápat jako výživová nebo zdravotní tvrzení. 

                                                 

1 Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/89/ES (Úř. 
věst. L 308, 25.11.2003, s. 15). 
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(5) Výživová tvrzení jiná než příznivá nespadají do působnosti tohoto nařízení; členské státy, 

které zamýšlejí zavést vnitrostátní systém jiných než příznivých výživových tvrzení, by 

měly tento systém oznámit Komisi a ostatním členským státům v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování 

informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační 

společnosti1. 

(6) Na mezinárodní úrovni přijal Codex Alimentarius v roce 1991 obecná doporučení týkající se 

tvrzení a v roce 1997 doporučení pro používání výživových tvrzení. Komise Codex 

Alimentarius schválila změnu těchto doporučení v roce 2004. Tato změna spočívá v tom, že 

do doporučení z roku 1997 byla zahrnuta zdravotní tvrzení. Patřičným způsobem jsou 

zohledňovány definice a podmínky uvedené v doporučeních, která Codex Alimentarius 

vydal. 

(7) Možnost používat tvrzení „s nízkým obsahem tuku“ pro roztíratelné tuky stanovená 

v nařízení Rady (ES) č. 2991/94 ze dne 5. prosince 1994, kterým se stanovují normy pro 

roztíratelné tuky2, by měla být přizpůsobena ustanovením tohoto nařízení co nejdříve. Do té 

doby se nařízení (ES) č. 2991/94 použije na produkty, které spadají do jeho oblasti 

působnosti. 

(8) Existuje celá řada živin a jiných látek, jež mají výživový nebo fyziologický účinek, 

například vitaminy, minerální látky včetně stopových prvků, aminokyseliny, esenciální 

mastné kyseliny, vláknina, různé rostliny a bylinné výtažky, které se mohou vyskytovat 

v potravinách a které mohou být předmětem tvrzení. Proto je třeba stanovit obecné zásady 

pro všechna tvrzení uváděná na potravinách s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany 

spotřebitelů, poskytnout spotřebitelům nezbytné informace, aby se mohli rozhodnout na 

základě důkladné znalosti skutečností, a vytvořit rovné podmínky hospodářské soutěže 

v potravinářském průmyslu. 

                                                 

1 Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z 
roku 2003. 

2 Úř. věst. L 316, 9.12.1994, s. 2. 
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(9) Potraviny, které jsou propagovány pomocí těchto tvrzení, mohou spotřebitelé vnímat jako 

produkty, které jsou ve srovnání s podobnými nebo jinými produkty, do nichž se tyto živiny 

a jiné látky nepřidávají, z výživového, fyziologického nebo jiného zdravotního hlediska 

hodnotnější. To by mohlo spotřebitele vést k rozhodnutím, která přímo ovlivní jejich 

celkový příjem jednotlivých živin nebo jiných látek způsobem, který by byl v rozporu s 

vědeckými podklady. Aby byl tento potenciální nežádoucí účinek vyloučen, je vhodné 

zavést některá omezení, pokud jde o produkty, na nichž jsou uváděna tvrzení. V této 

souvislosti jsou vhodnými kritérii pro určení, zda mohou být na produktu uvedena tvrzení, 

takové faktory, jako je přítomnost některých látek, například obsah alkoholu v produktu, 

nebo výživový profil produktu. Ačkoli je používání takových kritérií na vnitrostátní úrovni 

oprávněné, aby bylo spotřebitelům umožněno činit informovaná rozhodnutí z výživového 

hlediska, může vést k překážkám obchodu uvnitř Společenství, a proto by mělo být na 

úrovni Společenství harmonizováno.  

(10) Cílem používání výživových profilů jako kritéria by bylo vyhnout se situaci, kdy výživová 

nebo zdravotní tvrzení zastírají celkovou výživovou hodnotu potraviny, což by mohlo 

klamat spotřebitele, kteří se v rámci vyvážené stravy snaží vybírat si zdravé potraviny. 

Výživové profily podle tohoto nařízení by byly určeny výhradně pro stanovení okolností, za 

kterých mohou být tvrzení uváděna. Měly by být založeny na obecně přijímaných 

vědeckých údajích týkajících se vztahu mezi stravou a zdravím. Profily by však měly také 

umožnit inovaci produktu a zohlednit různorodost stravovacích návyků a tradic a skutečnost, 

že jednotlivé produkty mohou hrát v celkové stravě důležitou úlohu.  
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(11) Při stanovování výživových profilů by se mělo přihlížet k obsahu různých živin a látek 

s výživovým nebo fyziologickým účinkem, zejména látek jako jsou tuky, nasycené tuky, 

transmastné kyseliny, sůl/sodík a cukry, jejichž nadměrný příjem v celkové stravě se 

nedoporučuje, a polynenasycené a mononenasycené tuky, využitelné sacharidy jiné než 

cukry, vitaminy, minerální látky, bílkoviny a vláknina. Při stanovování výživových profilů 

by se mělo přihlížet k různým kategoriím potravin a k místu a úloze těchto potravin v 

celkové stravě. Pro některé potraviny nebo kategorie potravin může být v závislosti na jejich 

úloze a významu při stravování obyvatel nezbytné stanovit výjimky z požadavku dodržovat 

stanovené výživové profily. Jednalo by se o složité technické úkoly a přijetím příslušných 

opatření by měla být pověřena Komise, přičemž by měla přihlížet k názorům Evropského 

úřadu pro bezpečnost potravin. 

(12) Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 

2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se doplňků stravy 1, v kapalné formě a o obsahu alkoholu vyšším než 1,2 % 

objemových, se pro účely tohoto nařízení nepovažují za nápoje. 

(13) V současné době existuje velké množství tvrzení, která se používají při označování potravin 

a v reklamě v některých členských státech a která se vztahují k látkám, jejichž příznivý vliv 

nebyl prokázán nebo o nichž se v současnosti nedospělo k dostatečné vědecké shodě. Je 

nutno zajistit, aby u látek, které jsou předmětem tvrzení, bylo prokázáno, že mají příznivý 

výživový nebo fyziologický účinek. 

                                                 

1 Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51. 
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(14) K zajištění pravdivosti uváděných tvrzení je nezbytné, aby látka, která je předmětem tvrzení, 

byla v konečném produktu obsažena v dostatečném množství nebo aby v něm nebyla 

obsažena nebo byla obsažena v přiměřeně sníženém množství, aby bylo dosaženo 

výživového či fyziologického účinku uváděného v tvrzení. Látka by také měla být pro 

organismus využitelná. Kromě toho by případně značné množství látky, která má uváděný 

výživový nebo fyziologický účinek mělo být obsaženo v takovém množství potraviny, o 

němž lze důvodně předpokládat, že bude konzumováno. 

(15) Je důležité, aby tvrzení týkající se potravin byla pro spotřebitele srozumitelná, a je vhodné 

chránit všechny spotřebitele před klamavými tvrzeními. Nicméně Soudní dvůr Evropských 

společenství při rozhodování ve věcech týkajících se reklamy od přijetí směrnice Rady 

84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě1 shledal nezbytným 

posuzovat vliv na pomyslného běžného spotřebitele. Toto nařízení, v souladu se zásadou 

proporcionality a pro zajištění účinné ochrany v něm obsažené, vychází z pojmu 

průměrného spotřebitele, který má dostatek informací a je v rozumné míře pozorný a 

opatrný, s ohledem na sociální, kulturní a jazykové faktory, jak je vykládán Soudním 

dvorem; toto nařízení však obsahuje také ustanovení, jejichž účelem je předcházet 

zneužívání spotřebitelů, kteří jsou svým charakterem obzvláště zranitelní klamavými 

tvrzeními. Zaměřuje-li se určité tvrzení na určitou skupinu spotřebitelů, jako jsou například 

děti, je žádoucí, aby se dopad takového tvrzení hodnotil z pohledu průměrného člena dané 

skupiny. Pojem průměrného spotřebitele není statistickým pojmem. Pro stanovení typické 

reakce průměrného spotřebitele v daném případě budou muset vnitrostátní soudy a orgány 

vycházet z vlastního úsudku, s přihlédnutím k judikatuře Soudního dvora. 

                                                 

1 Úř. věst. L 250, 19.9.1984, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2005/29/ES (Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22). 



 
9858/3/05 REV 3  RP/pf 7 
 DG I  CS 

(16) Při používání výživových a zdravotních tvrzení by hlavním aspektem, na nějž je nutno brát 

zřetel, mělo být vědecké zdůvodnění, a provozovatelé potravinářských podniků by jejich 

používání měli odůvodnit. 

(17) Výživové nebo zdravotní tvrzení by nemělo být uváděno, pokud je v rozporu s obecně 

uznávanými výživovými a zdravotními zásadami nebo pokud nabádá k nadměrné 

konzumaci jakékoli potraviny či ji ospravedlňuje nebo pokud znevažuje dobré stravovací 

návyky.  

(18) Vzhledem k pozitivnímu dojmu, který vyvolávají potraviny označené výživovými 

a zdravotními tvrzeními, a možnému vlivu těchto potravin na stravovací návyky a celkový 

příjem živin by spotřebitel měl být schopen posoudit jejich celkovou výživovou hodnotu. 

Proto by mělo být nutriční označování povinné a mělo by se vztahovat na všechny 

potraviny, na nichž jsou uváděna zdravotní tvrzení. 

(19) Obecná ustanovení týkající se nutričního označování jsou obsažena ve směrnici Rady 

90/496/EHS ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin1. Pokud je podle uvedené 

směrnice údaj o výživové hodnotě uveden při označování, obchodní úpravě nebo v reklamě, 

s výjimkou obecně zaměřené reklamní akce, mělo by být nutriční označování povinné. 

Pokud se výživové tvrzení vztahuje na cukry, nasycené mastné kyseliny, vlákninu nebo 

sodík, měla by se uvádět tvrzení obsažená ve skupině 2, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 1 

směrnice 90/494/EHS. Za účelem dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele by se tato 

povinnost poskytovat informace obsažené ve skupině 2 měla obdobně použít i v případě 

uvádění zdravotních tvrzení, s výjimkou obecně zaměřené reklamy. 

                                                 

1 Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 
2003/120/ES (Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 51). 
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(20) Je také třeba vytvořit seznam schválených výživových tvrzení a konkrétních podmínek pro 

jejich použití na základě podmínek použití těchto tvrzení, které byly dohodnuty 

na vnitrostátní nebo mezinárodní úrovni a stanoveny v právních předpisech Společenství. Na 

všechna tvrzení, u nichž lze mít za to, že mají pro spotřebitele stejný význam jako výživová 

tvrzení uvedená ve výše zmíněném seznamu, by se měly vztahovat stejné podmínky použití, 

jaké jsou v seznamu uvedeny. Například na tvrzení týkající se přídavku vitaminů a 

minerálních látek jako „s…“, „získaný…“, „přidaný…“ nebo „obohacený…“, by se měly 

vztahovat podmínky stanovené pro tvrzení „zdroj …“. Seznam by měl být pravidelně 

aktualizován, aby byl zohledňován vědecký a technický rozvoj. Kromě toho je v případě 

srovnávacích tvrzení nutné, aby měl konečný spotřebitel možnost jasně rozpoznat, které 

produkty jsou srovnávány. 

(21) Podmínkami pro tvrzení jako jsou „bez laktózy“ nebo „bez lepku“, určená pro skupinu 

spotřebitelů se specifickými poruchami, by se měla zabývat směrnice Rady 89/398/EHS ze 

dne 3. května 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potravin 

určených pro zvláštní výživu1. Kromě toho uvedená směrnice stanoví možnost, aby na 

potravinách pro běžnou spotřebu bylo uvedeno, zda jsou vhodné k použití pro tyto skupiny 

spotřebitelů, pokud splňují podmínky takového tvrzení. Dokud nebudou stanoveny 

podmínky pro taková tvrzení na úrovni Společenství, mohou členské státy zachovat nebo 

přijmout příslušná vnitrostátní opatření. 

(22) Použití zdravotních tvrzení by mělo být ve Společenství schváleno až po provedení 

vědeckého hodnocení na nejvyšší možné úrovni. Pro zajištění harmonizovaného vědeckého 

hodnocení těchto tvrzení je nutné, aby tato hodnocení prováděl Evropský úřad pro 

bezpečnost potravin. 

                                                 

1 Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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(23) Kromě faktorů souvisejících se stravou existuje mnoho dalších faktorů, které mohou ovlivnit 

psychologické a behaviorální funkce. Sdělení o těchto funkcích je tedy velmi složité a je 

obtížné poskytnout souhrnnou, pravdivou a smysluplnou zprávu v krátkém tvrzení, které se 

má používat při označování potravin a v reklamě. Je proto vhodné, aby se pro použití 

psychologických a behaviorálních tvrzení vyžadovalo vědecké zdůvodnění. 

(24) Vzhledem ke směrnici Komise 96/8/ES ze dne 26. února 1996 o potravinách pro 

nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti1, která zakazuje, aby označování, 

obchodní úprava a reklama produktů, na které se vztahuje tato směrnice, obsahovaly 

jakoukoli zmínku o rychlosti nebo míře úbytku hmotnosti, které mohou být výsledkem jejich 

používání, je vhodné rozšířit toto omezení na všechny potraviny. 

(25) Zdravotní tvrzení jiná než tvrzení o snížení rizika onemocnění, založená na všeobecně 

uznávaných vědeckých údajích, by měla podléhat jinému druhu hodnocení a schvalování. Je 

proto nutné po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin přijmout seznam 

takovýchto schválených tvrzení platný pro Společenství. 

(26) Pro udržení kroku s vědeckotechnickým rozvojem je třeba výše uvedený seznam v případě 

potřeby neprodleně upravovat. Tyto úpravy jsou prováděcími opatřeními technické povahy a 

jejich přijetí by mělo být pro zjednodušení a urychlení postupu svěřeno Komisi. 

                                                 

1 Úř. věst. L 55, 6.3.1996, s. 22. 
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(27) Různorodá a vyvážená strava je základním předpokladem dobrého zdraví, jednotlivé 

produkty mají z hlediska celkové stravy relativní význam. Stravovací režim je navíc jedním 

z mnoha faktorů ovlivňujících výskyt některých lidských onemocnění. Propuknutí těchto 

onemocnění mohou ovlivnit také jiné faktory jako je věk, genetická predispozice, úroveň 

tělesné aktivity, konzumace tabáku a dalších návykových látek, vystavení vlivům životního 

prostředí a stres. Na tvrzení o snižování rizika onemocnění by se proto měly vztahovat 

zvláštní požadavky ohledně označování. 

(28) K zajištění pravdivosti, srozumitelnosti, spolehlivosti a užitečnosti zdravotních tvrzení pro 

spotřebitele při volbě zdravé stravy by ve stanovisku Evropského úřadu pro bezpečnost 

potravin a v následném schvalovacím řízení by měla být zohledněna formulace a prezentace 

zdravotních tvrzení. 

(29) V některých případech nemůže vědecké hodnocení rizik samo o sobě poskytnout všechny 

informace, z nichž by mělo vycházet rozhodnutí o řízení rizik. Proto by měly být 

zohledněny další opodstatněné a pro danou záležitost důležité faktory. 

(30) Z důvodu transparentnosti a za účelem zabránění mnohonásobným žádostem týkajícím se 

tvrzení, která již byla posouzena, je třeba, aby Komise vytvořila a aktualizovala veřejný 

rejstřík obsahující seznamy těchto tvrzení. 

(31) Za účelem podnícení výzkumu a vývoje v zemědělsko-potravinářském průmyslu je vhodné 

chránit investice novátorů do shromažďování informací a údajů na podporu žádostí 

podaných podle tohoto nařízení. Tato ochrana by však měla být časově omezená, aby 

nedocházelo ke zbytečnému opakování studií a zkoušek. 
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(32) Vzhledem ke zvláštní povaze potravin, na kterých jsou uváděna tvrzení, by kontrolním 

subjektům měly být k dispozici kromě běžně dostupných prostředků další prostředky, aby se 

usnadnila účinná kontrola těchto produktů. 

(33) Jsou zapotřebí přiměřená přechodná opatření, aby se provozovatelé potravinářských podniků 

mohly přizpůsobit požadavkům tohoto nařízení. 

(34) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajistit účinné fungování vnitřního trhu, pokud jde o 

výživová a zdravotní tvrzení, při poskytování vysoké úrovně ochrany spotřebitele, nemůže 

být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na 

úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v 

uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto 

cíle. 

(35) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím 

Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi1, 

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ: 

                                                 

1 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. 
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KAPITOLA I 

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE 

Článek 1 

Předmět a oblast působnosti 

1. Toto nařízení uvádí v soulad právní a správní předpisy v členských státech, které se týkají 

výživových a zdravotních tvrzení, aby bylo zajištěno účinné fungování vnitřního trhu a 

zároveň i vysoká míra ochrany spotřebitele. 

2. Toto nařízení se vztahuje na výživová a zdravotní tvrzení, která jsou uváděna v obchodních 

sděleních, ať už při označování a obchodní úpravě potravin nebo v reklamách týkajících se 

potravin, které mají být takto dodány konečnému spotřebiteli, včetně potravin, jež jsou 

uváděny na trh nebalené nebo volně ložené. 

Vztahuje se také na potraviny určené k dodání do restaurací, nemocnic, škol, jídelen 

a obdobných zařízení veřejného stravování. 

3. Ochranná známka, obchodní značka nebo reklamní název, které lze považovat za výživová 

a zdravotní tvrzení, mohou být při označování a obchodní úpravě potravin nebo v 

reklamách na potraviny použity, aniž by prošly schvalovacími řízeními podle tohoto 

nařízení, pokud je takové označení, obchodní úprava nebo reklama doplněna o 

odpovídající výživové a zdravotní tvrzení, které je v souladu s tímto nařízením. 
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4. Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny tyto právní předpisy Společenství: 

a) směrnice 89/398/EHS a směrnice přijaté na jejím základě, 

b) směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod1, 

c) směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské 

spotřebě2. 

Článek 2 

Definice 

1. Pro účely tohoto nařízení se použijí: 

a) definice pojmů „potravina“, „provozovatel potravinářského podniku“, „uvádění na trh“ a 

„konečný spotřebitel“ stanovené v článku 2 a v čl. 3 bodech 3, 8 a 18 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 

potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin3; 

b) definice pojmu „doplněk stravy“ stanovená ve směrnici 2002/46/ES; 

c) definice pojmů „nutriční označování“, „bílkoviny“, „sacharidy“, „cukry“, „tuky“, 

„nasycené mastné kyseliny“, „mononenasycené mastné kyseliny“, „polynenasycené 

mastné kyseliny“ a „vláknina“ stanovené ve směrnici 90/496/EHS; 

                                                 

1 Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 
1882/2003. 

2 Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003. 
3 Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 

29.9.2003, s. 4). 
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d) definice pojmu „označení“ stanovená v čl. 1 odst. 3 písm. a) směrnice 2000/13/ES. 

2. Použijí se rovněž tyto definice: 

1) „tvrzením“ se rozumí jakékoli sdělení nebo znázornění, které není podle právních 

předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů povinné, včetně 

obrázkového, grafického nebo symbolického znázornění v jakékoli podobě, které 

uvádí, naznačuje nebo zprostředkovaně vyjadřuje, že potravina má určité vlastnosti; 

2) „živinou“ se rozumí bílkovina, sacharid, tuk, vláknina, sodík, vitamíny a minerální 

látky uvedené v příloze směrnice 90/496/EHS a látky, které patří do jedné z těchto 

kategorií nebo tvoří její součást; 

3) „jinou látkou“ se rozumí látka jiná než živina, která má výživový nebo fyziologický 

účinek; 

4) „výživovým tvrzením“ se rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze 

kterého vyplývá, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti v důsledku 

a) energetické (kalorické) hodnoty, kterou 

i) poskytuje, 

ii) poskytuje ve snížené či zvýšené míře nebo 

iii) neposkytuje, nebo 
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b) živin či jiných látek, které 

i) obsahuje, 

ii) obsahuje ve snížené či zvýšené míře nebo 

iii) neobsahuje; 

5) „zdravotním tvrzením“ se rozumí každé tvrzení, které uvádí, naznačuje nebo ze kterého 

vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích 

složek a zdravím; 

6) „tvrzením o snížení rizika onemocnění“ se rozumí každé zdravotní tvrzení, které uvádí, 

naznačuje nebo ze kterého vyplývá, že spotřeba určité kategorie potravin, potraviny nebo 

některé z jejích složek významně snižuje riziko vzniku určitého lidského onemocnění; 

7) „úřadem“ se rozumí Evropský úřad pro bezpečnost potravin, zřízený nařízením (ES) č. 

178/2002. 

KAPITOLA II 

OBECNÉ ZÁSADY 

Článek 3 

Obecné zásady pro všechna tvrzení 

Výživová a zdravotní tvrzení lze při označování a obchodní úpravě potravin a v reklamě na 

potraviny uváděné na trh ve Společenství používat pouze v případě, že jsou v souladu s tímto 

nařízením. 
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Aniž jsou dotčeny směrnice 2000/13/ES a 84/450/EHS, nesmějí výživová a zdravotní tvrzení 

a) být nepravdivá, dvojsmyslná nebo klamavá; 

b) vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných potravin; 

c) nabádat k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo nadměrnou konzumaci omlouvat; 

d) uvádět nebo naznačovat, ani z nich nesmí vyplývat, že vyvážená a různorodá strava 

nemůže obecně zajistit přiměřené množství živin. Odchylky v případě živin, jejichž 

dostatečné množství nemůže být vyváženou a různorodou stravou zajištěno, včetně 

podmínek jejich použití mohou být přijaty postupem podle čl. 24 odst. 2 s přihlédnutím ke 

zvláštním podmínkám v členských státech; 

e) odkazovat na změny tělesných funkcí, které by mohly u spotřebitelů vzbuzovat strach nebo 

které by mohly zneužívat jejich strachu, pomocí textu nebo prostřednictvím obrazového, 

grafického či symbolického znázornění. 

Článek 4 

Podmínky používání výživových a zdravotních tvrzení 

1. Do ...* Komise postupem podle čl. 24 odst. 2 stanoví konkrétní výživové profily a 

podmínky, včetně výjimek, které musí být dodržovány při používání výživových a 

zdravotních tvrzení pro potraviny nebo pro kategorie potravin. 

                                                 

* Úř. věst.: 24 měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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Tyto výživové profily potravin nebo určitých kategorií potravin a podmínky používání 

výživových a zdravotních tvrzení vzhledem k výživovým profilům se stanoví zejména s 

ohledem na 

a) množství některých živin a jiných látek obsažených v potravině, jako jsou tuky, 

nasycené mastné kyseliny, transmastné kyseliny, cukry a sůl/sodík;  

b) úlohu a význam potraviny (nebo kategorií potravin) obecně ve stravě populace nebo 

případně pro stravu některých rizikových skupin, včetně dětí; 

c) celkovou výživovou skladbu potraviny a přítomnost živin, u kterých byl vědecky 

prokázán účinek na zdraví. 

Výživové profily vycházejí z vědeckých poznatků o stravě a výživě a jejich vztahu ke 

zdraví. 

Při stanovení výživových profilů Komise požádá úřad, aby do dvanácti měsíců poskytl 

odpovídající vědecké podklady, které se zaměří zejména na 

i) posouzení toho, zda by profily měly být stanoveny pro potraviny obecně, nebo pro 

kategorie potravin, nebo pro obojí, 

ii) výběr a vyváženost živin, které mají být vzaty v úvahu, 

iii) výběr referenčního množství nebo základu pro profily, 

iv) přístup k výpočtu profilů a 

v) testování navrženého systému. 
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Při stanovení výživových profilů Komise konzultuje dotčené osoby, zejména 

provozovatele potravinářských podniků a sdružení spotřebitelů. 

Výživové profily a podmínky jejich používání se aktualizují s ohledem na související 

vědecký pokrok postupem podle čl. 24 odst. 2. 

2. Odchylně od odstavce 1 jsou výživová tvrzení týkající se sníženého obsahu tuků, 

nasycených mastných kyselin, transmastných kyselin, cukrů a soli/sodíku přípustná bez 

odkazu na profil určité živiny nebo určitých živin, na které se dané tvrzení vztahuje, pokud 

tato tvrzení splňují podmínky stanovené v tomto nařízení. 

3. Na nápojích s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % objemových nesmějí být uváděna 

a) zdravotní tvrzení ani 

b) výživová tvrzení, s výjimkou tvrzení týkajících se sníženého obsahu alkoholu nebo 

energetické hodnoty. 

4. Neexistují-li konkrétní pravidla Společenství pro výživová tvrzení týkající se sníženého 

obsahu nebo nepřítomnosti alkoholu nebo snížené nebo nulové energetické hodnoty u 

nápojů, které za běžných okolností alkohol obsahují, lze v souladu s ustanoveními 

Smlouvy použít příslušná vnitrostátní pravidla. 

5. Potraviny nebo kategorie potravin jiné než uvedené v odstavci 3, u nichž má být omezeno 

nebo zakázáno používání výživových nebo zdravotních tvrzení, mohou být určeny 

postupem podle čl. 24 odst. 2 na základě vědeckých poznatků. 
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Článek 5 

Obecné podmínky 

1. Používání výživových a zdravotních tvrzení je přípustné pouze při splnění těchto 

podmínek: 

a) na základě všeobecně uznávaných vědeckých údajů bylo prokázáno, že přítomnost, 

nepřítomnost nebo snížený obsah živiny nebo jiné látky, k níž se tvrzení vztahuje, 

v potravině nebo kategorii potravin má příznivý výživový nebo fyziologický účinek; 

b) živina nebo jiná látka, k níž se tvrzení vztahuje, 

i) je v konečném produktu obsažena ve významném množství, které je vymezeno 

v právních předpisech Společenství, nebo pokud takové předpisy neexistují, 

v množství, které vyvolává uváděný výživový nebo fyziologický účinek, 

stanovený na základě všeobecně uznávaných vědeckých údajů, nebo 

ii) je nebo není přítomna ve sníženém množství, které vyvolává uváděný 

výživový nebo fyziologický účinek, stanovený na základě všeobecně 

uznávaných vědeckých údajů; 

c) případně živina nebo jiná látka, k níž se tvrzení vztahuje, se vyskytuje ve formě, 

kterou lidský organismus může využít; 
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d) množství produktu, o němž lze důvodně předpokládat, že bude konzumováno, 

poskytuje významné množství živiny nebo jiné látky, k níž se tvrzení vztahuje, jak je 

vymezeno v právních předpisech Společenství, nebo pokud takové předpisy 

neexistují, významné množství, které vyvolá uváděný výživový nebo fyziologický 

účinek, prokázaný na základě všeobecně uznávaných vědeckých údajů; 

e) soulad se zvláštními podmínkami stanovenými v kapitole III nebo případně v 

kapitole IV. 

2. Použití výživových a zdravotních tvrzení je přípustné pouze tehdy, jestliže lze očekávat, že 

průměrný spotřebitel porozumí příznivému účinku vyjádřenému v daném tvrzení. 

3. Výživová a zdravotní tvrzení se vztahují k potravinám ve stavu, kdy jsou připraveny ke 

spotřebě podle pokynů výrobce. 

Článek 6 

Vědecké zdůvodnění tvrzení 

1. Výživová a zdravotní tvrzení musí být založena na všeobecně uznávaných vědeckých 

údajích a jsou jejich prostřednictvím zdůvodněna. 

2. Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí výživové nebo zdravotní tvrzení, musí 

použití tohoto tvrzení zdůvodnit. 

3. Příslušné orgány členských států mohou provozovatele potravinářského podniku nebo 

osobu, která produkt uvádí na trh, požádat o předložení veškerých náležitých podkladů a 

údajů, které dokládají soulad s tímto nařízením. 
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Článek 7 

Údaje o výživové hodnotě 

Povinnost poskytovat údaje a způsoby poskytování těchto údajů podle směrnice 90/496/EHS v 

případě uvedení výživového tvrzení se přiměřeně použije i v případě uvedení zdravotního tvrzení, s 

výjimkou obecně zaměřené reklamy. Údaje, které se mají poskytovat, nicméně obsahují údaje 

obsažené ve skupině 2, jak jsou vymezeny v čl. 4 odst. 1 směrnice 90/496/EHS. 

Kromě toho musí být ve stejném zorném poli, jako jsou uvedeny údaje o výživové hodnotě, 

případně uvedeno také množství látky nebo látek, k němuž se vztahuje výživové nebo zdravotní 

tvrzení, jež se neobjevuje v nutričním označování, a musí být vyjádřeno v souladu s článkem 6 

směrnice 90/496/EHS. 

V případě doplňků stravy se údaje o výživové hodnotě poskytují v souladu s článkem 8 směrnice 

2002/46/ES. 

KAPITOLA III 

VÝŽIVOVÁ TVRZENÍ 

Článek 8 

Zvláštní podmínky 

1. Výživová tvrzení jsou přípustná pouze tehdy, pokud jsou uvedena v příloze a jsou v 

souladu s podmínkami stanovenými v tomto nařízení. 
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2. Změny přílohy se přijímají postupem podle čl. 24 odst. 2 a případně po konzultaci 

s úřadem. 

Článek 9 

Srovnávací tvrzení 

1. Aniž je dotčena směrnice 84/450/EHS, smějí se srovnávat pouze potraviny stejné 

kategorie, s přihlédnutím k sortimentu potravin dané kategorie. Uvede se rozdíl v množství 

živiny nebo energetické hodnotě a srovnání se vztahuje na stejné množství potraviny. 

2. Srovnávací výživová tvrzení porovnávají složení dotyčné potraviny se sortimentem 

potravin stejné kategorie, jejichž složení neumožňuje uvést určité tvrzení, včetně potravin 

jiných obchodních značek. 
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KAPITOLA IV 

ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ 

Článek 10 

Zvláštní podmínky 

1. Zdravotní tvrzení jsou zakázána, pokud neodpovídají obecným požadavkům v kapitole II 

a zvláštním požadavkům v této kapitole a pokud nejsou schválena v souladu s tímto 

nařízením a obsažena v seznamu schválených tvrzení stanovených v článcích 13 a 14. 

2. Zdravotní tvrzení jsou přípustná pouze tehdy, pokud jsou na označení, nebo pokud takové 

označení neexistuje, v obchodní úpravě a reklamě uvedeny tyto informace: 

a) sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu, 

b) množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého 

účinku, 

c) případně sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této potraviny 

a 

d) vhodné varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu může ohrozit zdraví. 
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3. Odkaz na obecné, nespecifické příznivé účinky živiny nebo potraviny na celkové dobré 

zdraví a duševní a tělesnou pohodu je přípustný pouze tehdy, pokud je doplněn zvláštním 

zdravotním tvrzením, které je uvedeno v seznamech podle článku 13 nebo 14. 

4. Pokud je to vhodné, budou pokyny pro provádění tohoto článku přijaty postupem podle čl. 

24 odst. 2 a v případě potřeby po konzultaci s dotčenými osobami, zejména provozovateli 

potravinářských podniků a sdruženími potřebitelů. 

Článek 11 

Vnitrostátní lékařská sdružení a charitativní organizace 

Neexistují-li zvláštní pravidla Společenství týkající se doporučení nebo schvalování vnitrostátními 

lékařskými sdruženími a charitativními organizacemi v oblasti zdraví, lze použít odpovídající 

vnitrostátní pravidla v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Článek 12 

Omezení používání některých zdravotních tvrzení 

Nejsou přípustná tato zdravotní tvrzení: 

a) tvrzení, která naznačují, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být ohroženo 

zdraví; 

b) tvrzení, která odkazují na míru nebo množství úbytku hmotnosti; 

c) tvrzení, která odkazují na doporučení jednotlivých lékařů nebo dalších odborníků ve 

zdravotnictví a sdružení, která nejsou uvedena v článku 11. 
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Článek 13 

Zdravotní tvrzení jiná než tvrzení odkazující  

na snížení rizika onemocnění 

1. Zdravotní tvrzení, která popisují nebo odkazují na 

a) význam živiny nebo jiné látky pro růst a vývoj organismu a jeho fyziologické 

funkce, nebo 

b) psychologické a behaviorální funkce, nebo 

c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení 

pocitu hladu či zvýšení pocitu sytosti anebo na snížení množství energie obsažené ve 

stravě, 

a která jsou uvedena v seznamu podle odstavce 3, smějí být uvedena, aniž projdou 

schvalovacím řízením podle článků 15 až 18, pokud jsou 

i) založena na obecně uznávaných vědeckých údajích a 

ii) dobře srozumitelná průměrnému spotřebiteli. 

2. Členské státy poskytnou Komisi do …* seznamy tvrzení podle odstavce 1 spolu s 

podmínkami, které se na ně vztahují, a odkazy na odpovídající vědecké zdůvodnění. 

                                                 

* Úř. věst.: Poslední den měsíce vstupu tohoto nařízení v platnost + 1 rok. 
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3. Po konzultaci s úřadem přijme Komise postupem podle čl. 24 odst. 2 do …** seznam 

schválených tvrzení platných pro Společenství podle odstavce 1 a veškeré nezbytné 

podmínky používání těchto tvrzení. 

4. Jakékoli změny seznamu podle odstavce 3, které jsou založeny na obecně uznávaných 

vědeckých údajích, se přijímají postupem podle čl. 24 odst. 2 po konzultaci s úřadem a z 

podnětu Komise nebo na žádost některého členského státu. 

5. Jakákoli tvrzení doplněná do seznamu podle odstavce 3, která jsou založena na 

nejnovějších vědeckých údajích nebo která zahrnují požadavek na ochranu údajů, které 

jsou předmětem průmyslového vlastnictví, se přijímají v řízení podle článků 15 až 18. 

Článek 14 

Tvrzení o snižování rizika onemocnění 

1. Odchylně od čl. 2 odst. 1 písm. b) směrnice 2000/13/ES, smějí být tvrzení týkající se 

snížení rizika onemocnění uvedena, pokud bylo v řízení podle článků 15 až 18 tohoto 

nařízení schváleno jejich zahrnutí do seznamu takových schválených tvrzení platných pro 

Společenství společně se všemi nezbytnými podmínkami používání takových tvrzení. 

2. Kromě obecných požadavků stanovených v tomto nařízení a zvláštních požadavků 

odstavce 1 pro tvrzení týkající se snižování rizika onemocnění musí být na označení, nebo 

pokud takové označení neexistuje, v obchodní úpravě nebo reklamě obsažen také údaj 

uvádějící, že se na vzniku onemocnění, na které tvrzení odkazuje, podílí více rizikových 

faktorů a že úprava jednoho z těchto rizikových faktorů může nebo nemusí mít příznivý 

účinek. 

                                                 

** Úř. věst.: Poslední den měsíce vstupu tohoto nařízení v platnost + 3 roky. 
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Článek 15 

Žádost o schválení 

1. Odkazuje-li se na tento článek, podávají se žádosti o schválení v souladu s následujícími 

odstavci. 

2. Žádost se zasílá příslušnému vnitrostátnímu orgánu členského státu. 

a) Příslušný vnitrostátní orgán 

i) písemně potvrdí obdržení žádosti, a to do 14 dnů od obdržení. V potvrzení se 

uvede datum obdržení žádosti; 

ii) uvědomí neprodleně úřad a 

iii) zpřístupní úřadu žádost a veškeré doplňující informace poskytnuté žadatelem. 
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b) Úřad 

i) neprodleně o žádosti uvědomí ostatní členské státy a Komisi a zpřístupní jim 

žádost a veškeré doplňující informace poskytnuté žadatelem; 

ii) zpřístupní veřejnosti souhrnné informace o žádosti uvedené v odst. 3 písm. g). 

3. Žádost musí obsahovat tyto údaje: 

a) jméno a adresu žadatele; 

b) živinu nebo jinou látku nebo potravinu či kategorii potravin, k nimž se má zdravotní 

tvrzení vztahovat, a jejich specifické vlastnosti; 

c) kopii studií, které byly provedeny s ohledem na dané zdravotní tvrzení, včetně 

nezávislých vzájemně přezkoumaných studií, a veškeré jiné dostupné materiály, na 

jejichž základě je možné prokázat, že dotyčné zdravotní tvrzení je v souladu s kritérii 

stanovenými v tomto nařízení; 

d) případně uvedení informací, které by měly být považovány za údaje, které jsou 

předmětem průmyslového vlastnictví, spolu s ověřitelným zdůvodněním; 

e) kopii dalších vědeckých studií, které jsou významné pro dotyčné zdravotní tvrzení; 

f) návrh na formulaci zdravotního tvrzení, o jehož schválení se žádá, případně včetně 

zvláštních podmínek používání; 

g) souhrnné informace o žádosti. 
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4. Komise po konzultaci s úřadem stanoví postupem podle čl. 24 odst. 2 prováděcí pravidla 

k tomuto článku, včetně pravidel pro zpracování a podání žádosti. 

5. Před ...* zveřejní úřad podrobné pokyny pro žadatele, které jim pomohou žádost zpracovat 

a podat. 

Článek 16 

Stanovisko úřadu 

1. Při vypracování svého stanoviska se úřad snaží dodržet šestiměsíční lhůtu ode dne 

obdržení platné žádosti. Tato lhůta se prodlouží, kdykoli si úřad od žadatele vyžádá 

doplňující informace, jak je stanoveno v odstavci 2. 

2. Úřad nebo příslušný vnitrostátní orgán prostřednictvím úřadu může případně žadatele 

vyzvat, aby ve stanovené lhůtě doplnil další údaje k žádosti. 

3. Pro vypracování stanoviska úřad 

a) ověří, zda je navrhovaná formulace zdravotního tvrzení podložena vědeckými údaji; 

b) posoudí, zda je formulace zdravotního tvrzení v souladu s kritérii stanovenými v 

tomto nařízení; 

c) vyjádří názor, zda je navrhovaná formulace zdravotního tvrzení srozumitelná a 

smysluplná pro průměrného spotřebitele. 

                                                 

* Úř. věst.: První den šestého měsíce následujícího po dni vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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4. V případě, že stanovisko doporučí schválení zdravotního tvrzení, musí toto stanovisko 

obsahovat tyto údaje: 

a) jméno a adresu žadatele; 

b) živinu nebo jinou látku nebo potravinu či kategorii potravin, k nimž se má zdravotní 

tvrzení vztahovat, a jejich specifické vlastnosti; 

c) doporučenou formulaci navrhovaného zdravotního tvrzení, případně včetně 

zvláštních podmínek používání; 

d) případně podmínky používání nebo omezení používání dané potraviny nebo 

doplňující sdělení nebo varování, která mají být uvedena spolu se zdravotním 

tvrzením na označení nebo v reklamě. 

5. Úřad předloží své stanovisko Komisi, členským státům a žadateli spolu se zprávou 

o vyhodnocení zdravotního tvrzení a odůvodněním stanoviska a s uvedením informací, 

z nichž stanovisko vycházelo. 

6. V souladu s čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 úřad stanovisko zveřejní. 

Žadatel nebo veřejnost může do 30 dnů od zveřejnění stanoviska podat Komisi 

připomínky. 
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Článek 17 

Schválení Společenství 

1. Do tří měsíců po obdržení stanoviska úřadu předloží Komise výboru podle čl. 22 odst. 2 

návrh rozhodnutí o seznamu schválených zdravotních tvrzení, přičemž zohlední stanovisko 

úřadu, veškeré příslušné právní předpisy Společenství a další opodstatněné faktory důležité 

z hlediska posuzované záležitosti. Pokud návrh rozhodnutí není v souladu se stanoviskem 

úřadu, poskytne Komise vysvětlení důvodů těchto rozdílů. 

2. Každý návrh rozhodnutí o změně seznamu schválených zdravotních tvrzení obsahuje další 

údaje uvedené v čl. 16 odst. 4. 

3. Konečné rozhodnutí o žádosti se přijímá postupem podle čl. 24 odst. 2. 

4. Komise neprodleně vyrozumí žadatele o rozhodnutí, které přijala, a zveřejní podrobnosti 

svého rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie. 

5. Zdravotní tvrzení obsažená v seznamech podle článků 13 a 14 smí použít v souladu 

s podmínkami, které se na ně vztahují, každý provozovatel potravinářského podniku, 

pokud jejich použití není omezeno v souladu s článkem 20. 

6. Udělením schválení se nesnižuje obecná občanskoprávní a trestní odpovědnost žádného 

provozovatele potravinářského podniku ve vztahu k dotyčné potravině. 
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Článek 18 

Změna, pozastavení  

a zrušení platnosti schválení 

1. Žadatel nebo uživatel tvrzení obsaženého v některém ze seznamů podle článků 13 a 14 

může požádat o změnu tohoto seznamu. Řízení stanovené v článcích 15 až 17 se použije 

obdobně. 

2. Úřad vydá z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu nebo Komise stanovisko, 

zda zdravotní tvrzení, které je obsaženo v některém ze seznamů podle článků 13 a 14, 

nadále splňuje podmínky stanovené v tomto nařízení. 

Stanovisko předá neprodleně Komisi, členským státům a případně původnímu žadateli 

o schválení dotyčného tvrzení. V souladu s čl. 38 odst. 1 nařízení (ES) č. 178/2002 úřad 

stanovisko zveřejní. 

Žadatel nebo uživatel anebo veřejnost může do 30 dnů od zveřejnění stanoviska předložit 

Komisi připomínky. 

Komise co nejdříve posoudí stanovisko úřadu a všechny obdržené připomínky. Schválení 

může být případně změněno nebo jeho platnost může být pozastavena nebo zrušena v 

řízení podle článku 17. 
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KAPITOLA V 

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 19 

Rejstřík Společenství 

1. Komise vytvoří a spravuje rejstřík Společenství pro výživová a zdravotní tvrzení při 

označování potravin (dále jen „rejstřík“). 

2. Rejstřík obsahuje 

a) výživová tvrzení a podmínky jejich použití, jak je uvedeno v příloze, 

b) omezení přijatá v souladu s čl. 4 odst. 5, 

c) schválená zdravotní tvrzení a podmínky jejich použití stanovené v čl. 13 odst. 3, čl. 

14 odst. 1, čl. 18 odst. 2, článku 20, čl. 23 odst. 2 a čl. 27 odst. 6 a vnitrostátní 

opatření uvedená v čl. 22 odst. 3, 

d) seznam zamítnutých zdravotních tvrzení a důvody jejich zamítnutí. 

Zdravotní tvrzení schválená na základě údajů, které jsou předmětem průmyslového 

vlastnictví, jsou zapsána do zvláštní přílohy rejstříku spolu s těmito informacemi: 

1) den, kdy Komise zdravotní tvrzení schválila, a jméno původního žadatele, kterému 

bylo schválení uděleno; 

2) skutečnost, že Komise schválila zdravotní tvrzení na základě údajů, které jsou 

předmětem průmyslového vlastnictví; 
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3) skutečnost, že použití zdravotního tvrzení je omezeno, pokud další žadatel nezíská 

pro dané tvrzení schválení bez odkazu na údaje původního žadatele, které jsou 

předmětem průmyslového vlastnictví. 

3. Rejstřík je přístupný veřejnosti. 

Článek 20 

Ochrana údajů 

1. Vědecké údaje a jiné informace obsažené v žádosti, které jsou požadovány podle čl. 15. 

odst. 2, nesmějí být po dobu sedmi let ode dne udělení schválení použity ve prospěch 

dalšího žadatele, pokud se tento žadatel s předchozím žadatelem nedohodl, že tyto údaje a 

informace mohou být použity, jestliže 

a) předchozí žadatel při podání žádosti prohlásil, že vědecké údaje a jiné informace jsou 

předmětem průmyslového vlastnictví; a 

b) předchozí žadatel měl při podání žádosti výhradní právo používat údaje, které jsou 

předmětem průmyslového vlastnictví; a 

c) zdravotní tvrzení by nemohlo být schváleno bez předložení údajů, které jsou 

předmětem průmyslového vlastnictví, předchozím žadatelem. 
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2. Před uplynutím sedmiletého období stanoveného v odstavci 1 nemá žádný pozdější žadatel 

právo odkazovat na údaje, které předchozí žadatel označil za údaje, které jsou předmětem 

průmyslového vlastnictví, pokud a dokud Komise nepřijme rozhodnutí, zda by tvrzení 

mohlo nebo bývalo mohlo být zahrnuto do seznamu stanoveného v článku 14 nebo 

případně v článku 13, aniž by byly předloženy údaje označené předchozím žadatelem za 

údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví. 

Článek 21 

Vnitrostátní právní předpisy 

Aniž je dotčena Smlouva, a zejména její články 28 a 30, nesmějí členské státy obchodování 

potravinami, které splňují podmínky tohoto nařízení, ani reklamu na takové potraviny omezit ani 

zakázat prostřednictvím uplatňování neharmonizovaných vnitrostátních předpisů o tvrzeních 

uváděných na některých potravinách nebo na potravinách obecně. 

Článek 22 

Oznamování 

1. Pokud členský stát považuje za nezbytné přijmout nové právní předpisy, oznámí 

zamýšlená opatření Komisi a ostatním členským státům a uvede důvody pro jejich přijetí. 
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2. Komise konzultuje Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený čl. 58 odst. 

1 nařízení (ES) č. 178/2002 (dále jen „výbor“), pokud se domnívá, že je tato konzultace 

užitečná, nebo pokud o ni požádá členský stát, a vydá k zamýšleným opatřeným 

stanovisko. 

3. Dotyčný členský stát může přijmout zamýšlená opatření šest měsíců po oznámení 

uvedeném v odstavci 1 za předpokladu, že stanovisko Komise není nepříznivé. 

Vydá-li Komise nepříznivé stanovisko, rozhodne postupem podle čl. 24 odst. 2 a před 

uplynutím lhůty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce, zda smějí být zamýšlená 

opatření provedena. Komise může vyžadovat, aby byly v zamýšlených opatřeních 

provedeny změny. 

Článek 23 

Ochranná opatření 

1. Pokud má členský stát závažné důvody se domnívat, že určité tvrzení není v souladu 

s tímto nařízením nebo že vědecké zdůvodnění podle článku 6 je nedostatečné, může na 

svém území dočasně pozastavit používání takového tvrzení. 

Vyrozumí o tom ostatní členské státy a Komisi a uvede důvody pro pozastavení. 
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2. Rozhodnutí se přijme postupem podle čl. 24 odst. 2, případně po obdržení stanoviska 

úřadu. 

Komise může tento postup zahájit z vlastního podnětu. 

3. Členský stát uvedený v odstavci 1 může zachovat uvedené pozastavení, dokud mu není 

oznámeno rozhodnutí podle odstavce 2. 

Článek 24 

Postup projednávání ve výboru 

1. Komisi je nápomocen výbor. 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s 

ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí. 

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce. 

3. Výbor přijme svůj jednací řád. 
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Článek 25 

Monitoring 

Pro usnadnění účinného monitoringu potravin, na nichž jsou uvedena výživová a zdravotní tvrzení, 

mohou členské státy požadovat, aby výrobce nebo osoba, která tyto potraviny na jejich území uvádí 

na trh, oznámili příslušnému orgánu toto uvedení na trh tím, že mu předají vzor označení použitého 

u produktu. 

Článek 26 

Hodnocení 

Do …* předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení, 

zejména o vývoji na trhu s potravinami, na nichž jsou uváděna výživová a zdravotní tvrzení, a o 

tom, jak spotřebitelé těmto tvrzením rozumějí, spolu s případnými návrhy změn tohoto nařízení. 

Článek 27 

Přechodná opatření 

1. Potraviny uvedené na trh nebo opatřené etiketou přede dnem použitelnosti tohoto nařízení, 

které nejsou v souladu s tímto nařízením, smějí být uváděny na trh do konce doby 

trvanlivosti, avšak nejdéle do...**. S ohledem na čl. 4 odst. 1 mohou být potraviny uvedeny 

na trh nejpozději dvanáct měsíců po přijetí příslušných výživových profilů a podmínek 

jejich použití.  

                                                 

* Úř. věst.: Poslední den pátého měsíce po dni vstupu tohoto nařízení v platnost + 6 let. 
** Úř. věst.: Poslední den 18. měsíce po dni vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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2. Produkty označené ochrannou známkou nebo obchodní značkou existující před 1. lednem 

2005, které nejsou v souladu s tímto nařízením, smějí být nadále uváděny na trh do ...* a po 

tomto dni se použije toto nařízení.  

3. Výživová tvrzení, která byla používána v členském státě před 1. lednem 2005 v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy upravujícími tato tvrzení a která nejsou uvedena 

v příloze, smějí být nadále používána do ...**, přičemž odpovědnost nesou provozovatelé 

potravinářských podniků, aniž je dotčeno přijetí ochranných opatření uvedených v článku 

23. 

4. Pro výživová tvrzení v podobě obrázkového, grafického nebo symbolického znázornění 

odpovídajícího obecným zásadám tohoto nařízení, která nejsou uvedena v příloze a 

používají se podle konkrétních podmínek a kritérií stanovených ve vnitrostátních právních 

předpisech nebo pravidlech, platí: 

a) členské státy sdělí Komisi do ...*** tato výživová tvrzení a použitelné vnitrostátní 

právní předpisy nebo pravidla spolu s vědeckými údaji na podporu těchto právních 

předpisů nebo pravidel, 

b) Komise přijme postupem podle čl. 24 odst. 2 rozhodnutí o používání těchto tvrzení. 

Výživová tvrzení neschválená tímto postupem smějí být nadále používána po dobu 

dvanácti měsíců po přijetí rozhodnutí. 

                                                 

* Úř. věst.: Den vstupu tohoto nařízení v platnost + 10 let. 
** Úř. věst.: Den vstupu tohoto nařízení v platnost + 2 roky. 
*** Úř. věst.: Poslední den měsíce vstupu tohoto nařízení v platnost + 1 rok. 
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5. Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 1 písm. a) smějí být uváděna ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost až do přijetí seznamu uvedeného v čl. 13 odst. 3, přičemž odpovědnost 

nesou provozovatelé potravinářských podniků, pokud jsou tato tvrzení v souladu s tímto 

nařízením a s platnými vnitrostátními právními předpisy upravujícími tato tvrzení a není 

dotčeno přijetí ochranných opatření uvedených v článku 23. 

6. Pro zdravotní tvrzení jiná než tvrzení uvedená v čl. 13 odst. 1 písm. a) a v článku 14, která 

byla používána v souladu s vnitrostátními právními předpisy přede dnem vstupu tohoto 

nařízení v platnost, platí: 

a) zdravotní tvrzení podléhající v členském státě hodnocení a schvalování se schvalují 

takto: 

i) členské státy sdělí Komisi do ...* tato tvrzení spolu se zprávou hodnotící 

vědecké údaje na podporu daného tvrzení, 

ii) Komise přijme postupem podle čl. 24 odst. 2 po konzultaci s úřadem 

rozhodnutí o používání zdravotních tvrzení schválených tímto způsobem. 

                                                 

* Úř. věst.: Poslední den měsíce vstupu tohoto nařízení v platnost + 1 rok. 
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Zdravotní tvrzení neschválená tímto postupem smějí být nadále používána po dobu 

šesti měsíců po přijetí rozhodnutí; 

b) zdravotní tvrzení nepodléhající v členském státě hodnocení a schvalování: tato 

tvrzení smějí být nadále používána, pokud je podána žádost podle tohoto nařízení 

před ...*, a zdravotní tvrzení neschválená tímto postupem smějí být nadále používána 

po dobu šesti měsíců od přijetí rozhodnutí podle čl. 17 odst. 3. 

Článek 28 

Vstup v platnost 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

Použije se ode dne ...**. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. 

V Bruselu dne 

Za Evropský parlament Za Radu 

předseda předseda nebo předsedkyně 

                                                 

* Úř. věst.: Dvanáct měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost. 
** Úř. věst.: První den šestého měsíce následujícího po dni vstupu tohoto nařízení v platnost. 
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PŘÍLOHA 

Výživová tvrzení a podmínky, které se na ně vztahují 

S NÍZKOU ENERGETICKOU HODNOTOU 

Tvrzení, že se jedná o nízkoenergetickou potravinu, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 

pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 40 kcal (170 

kJ)/100 g v případě potravin pevné konzistence nebo více než 20 kcal (80 kJ)/100 ml v případě 

tekutin. V případě stolních sladidel se použije limit 4 kcal (17 kJ) na porci, se sladivými vlastnostmi 

odpovídajícími 6 g sacharózy (přibližně 1 kávová lžička sacharózy). 

SE SNÍŽENOU ENERGETICKOU HODNOTOU 

Tvrzení, že se jedná o potravinu se sníženou energetickou hodnotou, a jakékoli tvrzení, které má pro 

spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, je-li energetická hodnota 

snížena alespoň o 30 %, a současně je nutné uvést vlastnost nebo vlastnosti, díky nímž má potravina 

sníženou celkovou energetickou hodnotu. 

BEZ ENERGETICKÉ HODNOTY 

Tvrzení, že se jedná o potravinu bez energetické hodnoty, a jakékoli tvrzení, které má pro 

spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 

4 kcal (17 kJ)/100 ml. V případě stolních sladidel se použije limit 0,4 kcal (1,7 kJ) na porci, se 

sladivými vlastnostmi odpovídajícími 6 g sacharózy (přibližně 1 kávová lžička sacharózy). 
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S NÍZKÝM OBSAHEM TUKU 

Tvrzení, že se jedná o nízkotučnou potravinu, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 

pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 3 g tuku na 

100 g v případě potravin pevné konzistence nebo 1,5 g tuku na 100 ml v případě tekutin (1,8 g tuku 

na 100 ml v případě polotučného mléka). 

BEZ TUKU 

Tvrzení, že se jedná o potravinu bez tuku, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 

pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 0,5 g tuku na 

100 g nebo 100 ml. Tvrzení vyjádřená jako „X% bez tuku“ jsou však zakázána. 

 S NÍZKÝM OBSAHEM NASYCENÝCH TUKŮ 

Tvrzení, že se jedná o potravinu s nízkým obsahem nasycených tuků, a jakékoli tvrzení, které má 

pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud celkový obsah 

nasycených mastných kyselin a transmastných kyselin v produktu nepřesahuje 1,5 g na 100 g 

v případě potravin pevné konzistence nebo 0,75 g na 100 ml v případě tekutin, přičemž v žádném z 

těchto případů nesmí celkový obsah nasycených mastných kyselin a transmastných kyselin 

představovat více než 10 % energetické hodnoty. 

BEZ NASYCENÝCH TUKŮ 

Tvrzení, že se jedná o potravinu bez nasycených tuků, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 

pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud celkový obsah nasycených tuků a 

transmastných kyselin nepřesahuje 0,1g nasycených tuků na 100 g nebo 100 ml. 
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S NÍZKÝM OBSAHEM CUKRŮ 

Tvrzení, že se jedná o potravinu s nízkým obsahem cukrů, a jakékoli tvrzení, které má pro 

spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 

5 g cukrů na 100 g v případě potravin pevné konzistence nebo 2,5 g cukrů na 100 ml v případě 

tekutin . 

BEZ CUKRŮ 

Tvrzení, že se jedná o potravinu bez cukrů, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 

pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 0,5 g cukrů 

na 100 g nebo 100 ml. 

BEZ PŘÍDAVKU CUKRŮ 

Tvrzení, že do potraviny nebyly přidány cukry, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 

pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud nebyly do produktu přidány žádné 

monosacharidy ani disacharidy ani žádná jiná potravina používaná pro své sladivé vlastnosti. Pokud 

se cukry v potravině vyskytují přirozeně, mělo by být na etiketě rovněž uvedeno: „OBSAHUJE 

PŘIROZENĚ SE VYSKYTUJÍCÍ CUKRY“. 

S NÍZKÝM OBSAHEM SODÍKU/SOLI 

Tvrzení, že se jedná o potravinu s nízkým obsahem sodíku/soli, a jakékoli tvrzení, které má pro 

spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 

0,12 g sodíku nebo rovnocenné množství soli na 100 g nebo 100 ml. V případě vod jiných než 

přírodních minerálních vod spadajících do působnosti směrnice 80/777/EHS by tato hodnota 

neměla být vyšší než 2 mg sodíku na 100 ml. 
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S VELMI NÍZKÝM OBSAHEM SODÍKU/SOLI 

Tvrzení, že se jedná o potravinu s velmi nízkým obsahem sodíku/soli, a jakékoli tvrzení, které má 

pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více 

než 0,04 g sodíku nebo rovnocenné množství soli na 100 g nebo 100 ml. Toto tvrzení nelze použít v 

případě přírodních minerálních vod a jiných vod. 

BEZ SODÍKU nebo BEZ SOLI 

Tvrzení, že se jedná o potravinu bez sodíku nebo bez soli, a jakékoli tvrzení, které má pro 

spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, neobsahuje-li produkt více než 

0,005 g sodíku nebo rovnocenné množství soli na 100 g. 

ZDROJ VLÁKNINY 

Tvrzení, že se jedná o potravinu, která je zdrojem vlákniny, a jakékoli tvrzení, které má pro 

spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň 3 g 

vlákniny na 100 g nebo alespoň 1,5 g na 100 kcal. 

S VYSOKÝM OBSAHEM VLÁKNINY 

Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem vlákniny, a jakékoli tvrzení, které má pro 

spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-li produkt alespoň 6 g 

vlákniny na 100 g nebo alespoň 3 g na 100 kcal. 
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ZDROJ BÍLKOVIN 

Tvrzení, že se jedná o potravinu, která je zdrojem bílkovin, a jakékoli tvrzení, které má pro 

spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud bílkoviny představují 

alespoň 12 % energetické hodnoty potraviny. 

S VYSOKÝM OBSAHEM BÍLKOVIN 

Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem bílkovin, a jakékoli tvrzení, které má pro 

spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud bílkoviny představují 

alespoň 20 % energetické hodnoty potraviny. 

ZDROJ [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ 

LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK] 

Tvrzení, že se jedná o potravinu, která je zdrojem vitaminů nebo minerálních látek, a jakékoli 

tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-

li produkt alespoň významné množství vitaminů nebo minerálních látek, jak je uvedeno v příloze 

směrnice 90/496/EHS nebo množství uvedené v odchylkách stanovených v článku 7 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) .../.... ze dne ... o přidávání vitaminů, minerálních látek a 

některých dalších látek do potravin*. 

S VYSOKÝM OBSAHEM [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] NEBO [NÁZEV MINERÁLNÍ 

LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK]  

Tvrzení, že se jedná o potravinu s vysokým obsahem vitaminů nebo minerálních látek, a jakékoli 

tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, obsahuje-

li produkt alespoň dvojnásobek hodnoty „zdroje [NÁZEV VITAMINU/VITAMINŮ] nebo [NÁZEV 

MINERÁLNÍ LÁTKY/MINERÁLNÍCH LÁTEK]“. 

                                                 

* Úř. věst.: Vložte prosím číslo, datum a odpovídající poznámku pod čarou k uvedenému 
nařízení. 
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OBSAHUJE [NÁZEV ŽIVINY NEBO JINÉ LÁTKY] 

Tvrzení, že potravina obsahuje určitou živinu nebo jinou látku, pro které nejsou v tomto nařízení 

stanoveny zvláštní podmínky, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný 

význam, lze použít pouze tehdy, splňuje-li produkt všechna příslušná ustanovení tohoto nařízení, a 

zejména článek 5. Pro vitaminy a minerální látky se použijí podmínky vztahující se na tvrzení 

„zdroj…“. 

SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] 

Tvrzení, že obsah jedné nebo více živin jiných než vitaminů a minerálních látek byl zvýšen, 

a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, 

splňuje-li produkt podmínky platné pro tvrzení „zdroj …“ a zvýšení obsahu představuje ve srovnání 

s podobným produktem alespoň 30 %. 

SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY] 

Tvrzení, že byl obsah jedné nebo více živin snížen, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 

pravděpodobně stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud snížení obsahu představuje alespoň 

30 % ve srovnání s podobným produktem, s výjimkou mikroživin, pro něž je přijatelný 10% rozdíl 

referenčních hodnot stanovených ve směrnici 90/496/EHS, a sodíku nebo rovnocenné hodnoty soli, 

pro něž je přijatelný 25% rozdíl.  

LIGHT/LITE (LEHKÝ) 

Tvrzení, že se jedná o produkt „light“ nebo „lite“, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele 

pravděpodobně stejný význam, musí splňovat stejné podmínky, jako jsou podmínky stanovené pro 

výraz „se sníženým obsahem“; toto tvrzení musí být také doplněno informací o vlastnosti nebo 

vlastnostech, díky nimž se jedná o produkt „light“ nebo „lite“. 
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PŘIROZENĚ/PŘIROZENÝ 

Pokud potravina přirozeně splňuje podmínky stanovené v této příloze pro použití výživového 

tvrzení, lze před daným tvrzením použít slovo „přirozeně/přirozený“.  
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I. ÚVOD 

 

1. Komise předala dne 17. července 2003 Radě návrh nařízení Evropského parlamentu 

a Rady o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin .1 Návrh je 

založen na článku 95 Smlouvy. 

 

 2. Evropský parlament přijal své stanovisko při prvním čtení dne 26. května 20052. 

  Hospodářský a sociální výbor vydal své stanovisko dne 29. února 20043. 

 

3. Dne 8. prosince 2005 Rada v souladu s článkem 251 Smlouvy přijala společný postoj. 

 

II. CÍLE 

 

Navrhované nařízení se týká výživových a zdravotních tvrzení používaných při označování 

potravin, jejich obchodní úpravě a v reklamě na potraviny a jeho cílem je stanovení podmínek 

pro používání těchto tvrzení. 

Hlavní cíle tohoto návrhu jsou: 

- zlepšit volný pohyb zboží na vnitřním trhu, aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská 

soutěž v oblasti potravin a zvýšila se právní jistota hospodářských subjektů, 

- dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele zajištěním toho, aby získal náležité 

informace a aby tvrzení byla řádně podložená. 

- podporovat a chránit inovace v oblasti potravin. 

 

                                                 
1 Úř. věst. C......... 
2 Dokument 9200/05. 
3 Úř. věst. C 112, 30.4.2004, s. 44. 
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III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE 

 

1. Všeobecné poznámky 

 
Společný postoj Rady se shoduje s cíli návrhu Komise, přičemž předkládá určitý počet 

úprav, k nimž patří: 

 

 1. Výživové profily (body odůvodnění 9, 10 a 11 čl. 4 odst. 1) 

 

 Rada podporuje systém výživových profilů jakožto důležitý prvek k zajištění 

účinného používání nařízení ve vztahu k výživovým a zdravotním tvrzením. 

Původní návrh byl značně pozměněn, aby byl více zaměřen na účel a oblast 

působnosti výživových profilů a na postup, který je třeba dodržovat při jejich 

vypracovávání. Byly zavedeny odpovídající záruky, aby se vyhovělo obavám o 

vědeckou objektivitu, zachování různých stravovacích návyků a národních tradic 

a zapojení zúčastněných stran do tohoto procesu. 

 

 2. Zdravotní tvrzení (články 10, 11, 12 a 13) 
 

 Původní návrh Komise předpokládal zákaz několika kategorií zdravotních tvrzení. 

Rada zákaz některých těchto tvrzení podpořila (článek 12) a u jiných stanovila, že 

smějí být použita za určitých podmínek (uvedených v čl. 10 odst. 3 a v čl. 13 odst. 

1 písm. b) a c). 
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 Článek 13 společného postoje předpokládá, že Komise do tří let od přijetí 

nařízení, na základě návrhů členských států, přijme seznam určitých zdravotních 

tvrzení (která neodkazují na snížení rizika onemocnění). Oblast působnosti tohoto 

článku se rozšířila, takže nyní zahrnuje tvrzení týkající se psychologických a 

behaviorálních funkcí (odst. 1 písm. b)) i snižování a kontrolu hmotnosti (odst. 1 

písm. c)). Navíc se může použít schvalovací řízení při doplňování seznamu o 

zdravotní tvrzení, která jsou založena na nově získaných vědeckých údajích nebo 

obsahují žádost o ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví. 

 

 Pokud jde o doporučení nebo schvalování vnitrostátními lékařskými sdruženími 

a charitativními organizacemi v oblasti zdraví, předpokládá se zavedení nového 

článku 11, podle něhož se v souladu s ustanoveními Smlouvy mohou nadále 

uplatňovat vnitrostátní právní předpisy do té doby, než budou přijata pravidla 

Společenství. 

 

3. Oblast působnosti výživových tvrzení (bod odůvodnění 5, čl. 2 bod 4, čl. 27 

odst. 4). 

 

 Ačkoliv původní návrh nepředpokládal v případě výživových tvrzení používání 

symbolů nebo označení, Rada tuto otázku podrobně zkoumala, protože se stále 

častěji setkává s požadavky týkajícími se používání jak kladných, tak i záporných 

označení výživové hodnoty potraviny (která by se umístila například na regálech 

obchodních domů). V důsledku toho společný postoj objasňuje, že navrhované 

nařízení se týká pouze tvrzení o příznivých účincích, zatímco na tvrzení o 

nepříznivém účinku potravin se nevztahuje. V této souvislosti se uvádí, že členské 

státy, které zamýšlejí zavést vnitrostátní systém jiných než příznivých výživových 

tvrzení, by o tomto systému měly v souladu se směrnicí 98/34/ES (bod 

odůvodnění 5) informovat Komisi a členské státy. 
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 Kromě toho, aby byla zohledněna určitá výživová tvrzení v podobě obrázkového, 

grafického nebo symbolického znázornění používaná v některých členských 

státech, bylo do čl. 27 odst. 4 vloženo přechodné ujednání, které obsahuje 

ustanovení, že budou schválena vnitrostátní pravidla a kritéria pro používání 

emblémů a symbolů, pokud odpovídají obecným zásadám nařízení. 

 

Komise přijala společný postoj schválený Radou. 

 

2. Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu 

  

 Na svém plenárním zasedání dne 26. května 2005 přijal Evropský parlament 75 změn 

návrhu (změny 22 a 23 jsou jazykové povahy a netýkají se anglického znění). 

 

 Rada: 

a) zahrnula do společného postoje v plném rozsahu, částečně nebo v zásadě 35 

změn: 

 

Body odůvodnění: 

 

Změna 1 (1. bod odůvodnění (nový)) a změna 10 (19. bod odůvodnění): částečně 

přijaty v poslední větě 10. bodu odůvodnění, který se zaměřuje na výživové 

profily a podmínky jejich používání. Tento bod odůvodnění se zabývá především 

různorodostí stravovacích návyků a tradic a skutečností, že jednotlivé produkty 

mohou hrát v celkové stravě důležitou úlohu. 

 

Změna 2 (bod odůvodnění 3a (nový)): je částečně přijata ve 4. bodě odůvodnění, 

kde se vysvětluje, že by se nařízení nemělo vztahovat na tvrzení, která se objevují 

v jiných než obchodních sděleních, jako jsou výživová doporučení nebo pokyny 

vydávané orgány a subjekty veřejného zdraví, nebo jiná než obchodní sdělení a 

informace v tisku a ve vědeckých publikacích. 
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Změna 4 (7. bod odůvodnění): je v podstatě a z části přijata v 11. bodě 

odůvodnění. Stanoví se zejména, že Komise bude při sestavování výživových 

profilů a příslušných použitelných opatření přihlížet k informacím Evropského 

úřadu pro bezpečnost potravin. 

 

Změna 6 (13. bod odůvodnění (nový)) a změna 7 (15. bod odůvodnění): byly 

mírně přeformulovány a vloženy do 20. a 23. bodu odůvodnění. 

 

Změna 8 (16. bod odůvodnění): společný postoj začleňuje část této změny v 

podstatě do 24. bodu odůvodnění a do článku 13. Ve skutečnosti se má za to, že i 

když v původním návrhu měla být zakázána zmínka o rychlosti nebo míře úbytku 

hmotnosti, tvrzení odkazující na snižování nebo kontrolu hmotnosti nebo snížení 

množství energie obsažené ve stravě jsou možná, pokud se zakládají na obecně 

přijímaných vědeckých údajích a pokud jsou dobře srozumitelná průměrnému 

spotřebiteli.  

 

Změna 9 (17. bod odůvodnění): je přijatelná částečně a byla začleněna do 25. 

bodu odůvodnění. 

 

Změna 12 (22. bod odůvodnění): se vkládá s malou úpravou do 30. bodu 

odůvodnění. 

 

Změna 14 (26. bod odůvodnění): její první část je přijatelná a byla začleněna do 

33. bodu odůvodnění. 

 

Články 

 

Změna 16 (čl. 1 odst. 2)): částečně přijata v čl. 1 odst. 2, zatímco navrhovanou 

výjimku z působnosti nařízení v případě volně ložených prodávaných produktů 

a ovoce a zeleniny nemůže Rada podpořit. 

 

Změna 17 (čl. 1 odst. 3 písm. a) nový): částečně přijata v čl. 1 odst. 4. 
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Změny 20 a 21 (čl. 2 odst. l): v plném rozsahu přijaty v článku 2. 

 

Změny 26 a 27 (čl. 3 odst. 2 písm. a) a c)): v plném rozsahu přijaty v článku 3. 

 

Změna 28 (čl. 3 odst. 2 písm. da)(nový)): první část se promítla v čl. 3 písm. c) 

druhé odrážce, zatímco druhá část je v podstatě zahrnuta v následujícím 

písmeni d). 

 

Změna 30 (čl. 5 odst. 1 písm. a)): první část je nyní začleněna do čl. 5 odst. 1 

písm. a). 

 

Změny 31, 32 a 33 (čl. 5 odst. 1 písm. b), c) a d)): přijaty v plném rozsahu, jak 

bylo navrženo. 

 

Změna 36 (článek 7): první část této změny byla vložena do 10. bodu odůvodnění. 

Odkaz na doplňky stravy a směrnici 2002/46/ES (která mimo jiné požaduje, aby 

se uvedené množství živin nebo jiných látek vztahovalo na množství výrobku, 

které se doporučuje pro denní spotřebu) je možno najít v čl. 7 odst. 3. 

 

Změny 41 a 91 (čl. 11, záhlaví): jsou v plné míře začleněny, jak bylo navrženo. 

 

Změna 42 (čl. 11 odst. 1): tato změna byla ve společném postoji přijata, částečně 

a v podstatě. Ve skutečnosti byla některá zdravotní tvrzení, na něž se původně 

mělo vztahovat omezení podle článku 11 (zejména v odst. 1 písm. a), b) a v části 

písm. c) a d) původního návrhu) z uvedeného článku vyjmuta a nyní se uvádějí 

buď v čl. 10 odst. 3, kde se za určitých podmínek povoluje jejich používání), 

v čl. 11 (kde mohou platit vnitrostátní pravidla, pokud chybějí příslušná pravidla 

Společenství) nebo v čl. 13 odst. 1 písm. b) a c), kde jsou způsobilá pro začlenění 

do seznamu zdravotních tvrzení, pokud jsou založena na obecně přijímaných 

vědeckých údajích a dobře srozumitelná průměrnému spotřebiteli. 
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Změny 43 a 93 (čl. 11 odst. 2): tyto změny jsou v podstatě schváleny a jsou 

obsaženy v čl. 10 odst. 4. 

 

Změna 44 (čl. 12 odst. 1): částečně přijata, pokud jde o vypuštění pojmu 

„normální“ v čl. 13 odst. 1 a s ohledem na potřebu řádně odůvodněného tvrzení 

v čl. 13 odst. 2, kde je nyní uvedena potřeba odvolávat se na příslušné vědecké 

zdůvodnění. 

 

Změna 45 (čl. 12 odst. 2 pododstavec 1): částečně a v zásadě přijata v čl. 13 odst. 

5, přičemž je možné začlenit zdravotní tvrzení do schváleného seznamu, pokud 

zúčastněné strany požádají o povolení. 

 

Změna 50 (č. 14 odst. 2 písm. b): v plném rozsahu začleněn do čl. 15 odst. 3 písm. 

b). 

 

Změna 51 (čl. 14 odst. 2 písm. e): schválena částečně, zejména pokud jde o 

zrušení povinnosti uvádět navrhované znění tvrzení ve všech jazycích 

Společenství. Pokud jde o názorná opatření pro malé a střední podniky, poukazuje 

se na to, že prováděcí pravidla podle článku 15, včetně pravidel pro vypracování a 

podání žádosti, jsou uvedena v odstavci 4 uvedeného článku. Navíc čl. 15 odst. 5 

předpokládá, že dotyčný úřad zveřejní do dne použitelnosti tohoto nařízení 

podrobné pokyny, které by žadatelům pomohly. 

 

Změna 57 (čl. 15 odst. 1): přijata částečně, pokud jde o stanovenou lhůtu, v níž má 

úřad vydat stanovisko; tato lhůta byla prodloužena na šest měsíců. 

 

Změna 61 (čl. 15 odst. 4 písm. c): v zásadě schválena - odkaz na všechny jazyky 

společenství byl vypuštěn, jak se ve změně zamýšlelo. 
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Změna 62 (čl. 15 odst. 4 písm. a) nový): schválena částečně a v zásadě. Čl. 16 

odst. 6 společného postoje výslovně uvádí, že žadatel může do 30 dnů od 

zveřejnění stanoviska úřadu předložit Komisi připomínky k tomuto stanovisku. 

Čl. 17 odst. 1 předpokládá, že Komise ve svém návrhu rozhodnutí vezme v úvahu 

stanovisko úřadu a další opodstatněné faktory týkající se dané záležitosti. 

 

Změna 72 (článek 26): týkající se přechodných opatření v případě výrobků, které 

jsou už na trhu, a zdravotních tvrzení, která se už používají, byl v podstatě přijata. 

Nový článek 27 se nyní celý zabývá použitelnými přechodnými opatřeními včetně 

případů potravin, které už byly uvedeny na trh, produktů označených ochrannou 

známkou nebo obchodní značkou existujících před 1. lednem 2005 a stávajících 

výživových a zdravotních tvrzení. 

 

b) nezahrnula do společného postoje 38 změn. 

 

 Pokud jde o změny 3, 5, 11, 85, 24, 25, 29, 34, 35, 40, 46, 48, 49, 53, 55, 56, 58, 

60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 96, 70, Rada zaujala stejný postoj jako Komise. 

 

 Pokud jde o změnu 85 (článek 1 odst. 1a (nový)), která vyjímá obchodní značky z 

působnosti nařízení, je možné poukázat na to, že desetileté přechodné období pro 

stávající produkty označené ochrannou známkou nebo obchodní značkou, které 

nejsou v souladu s tímto nařízením, je uvedeno v čl. 27 odst. 2. 

 

Pokud jde o změny 13, 15, 18, 37, 38, 52, 54, 59, 67 a 71, které Komise částečně 

nebo v zásadě přijala, ale nezahrnula je do společného postoje, lze vzít v úvahu 

toto: 
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Změna 13  

Rada konstatuje, že znění společného postoje už zahrnuje konzultace s dotčenými 

stranami v procesu provádění navrhovaného nařízení (jako v čl. 4 odst. 1 pátém 

pododstavci nebo čl. 10 odst. 4) a bere náležitě v úvahu potřeby evropského 

potravinářského průmyslu. Například podpora inovací je zdůrazněna mimo jiné v 

10. a 31. bodě odůvodnění, v čl. 13 odst. 5 (o zdravotních tvrzeních jiných než 

tvrzeních odkazujících na snižování rizika onemocnění, u nichž je vyžadována 

ochrana údajů). Článek 27 (nový) se podrobně zabývá přechodnými opatřeními v 

případě existujících výrobků a v případě zdravotních tvrzení, která se už 

používají. 

 

Změna 15  

Navrhovaný bod odůvodnění je považován za nevhodný, protože neodpovídá 

žádnému skutečnému ustanovení ve znění navrhovaného nařízení. Skutečnost, že 

informační kampaně v otázkách výživy a zdravých stravovacích návyků mohou 

hrát důležitou úlohu v prevenci obezity a s ní souvisejících nemocí, Rada 

nezpochybňuje. 

 

Změna 18  

Rada se domnívá, že doplňky stravy spadají zcela do oblasti působnosti 

navrhovaného nařízení, a tudíž tuto změnu nepodporuje. Zvláštními požadavky 

ohledně označování v případě doplňků stravy se zabývá článek 7 třetí odrážka. 
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Změna 37  

Povinné zapojení určité skupiny spotřebitelů při každé změně seznamu 

výživových tvrzení uvedeného v příloze tohoto nařízení bude pravděpodobně pro 

proces úpravy přílohy představovat další zátěž, časovou i finanční.  

Má se za to, že čl. 5 odst. 2 společného postoje, v němž jsou uvedeny obecné 

podmínky týkající se všech tvrzení, je v tomto ohledu dostatečně jasný, protože 

stanoví, že „použití výživových a zdravotních tvrzení je přípustné pouze tehdy, 

jestliže lze očekávat, že průměrný spotřebitel porozumí příznivému účinku 

vyjádřenému v daném tvrzení“. 

 

Změna 38  

Návrh, že by se měla povolit srovnávací výživová tvrzení u potravin různých 

kategorií, nebyl ve společném postoji přijat, protože byly vzneseny námitky, že by 

informace určené spotřebitelům nemusely být dostatečně jasné a vědecky 

objektivní.  

 

Změna 52  

Podle názoru Rady by navrhovaný dodatečný požadavek, aby se v počáteční fázi 

schvalovacího řízení vytvořil vzorek navrhovaných obalů na potraviny, k nimž se 

vztahuje tvrzení, představoval pro žadatele náklady navíc, aniž by z toho měl 

odpovídající prospěch. Rovněž se konstatuje, že článek 25 předpokládá, že 

členské státy mohou po výrobci nebo osobě, která potraviny uvádí na trh, 

požadovat, aby jim pro kontrolní účely předložil vzor označení daného výrobku. 

 

Změna 54  

Rada se domnívá, že pro zjednodušení celého procesu schvalování už bylo 

několik požadavků upraveno (např. jazykové požadavky).  Odstavce 4 a 5 článku 

15 navíc předpokládají, že pokud jde o vypracování a podání žádosti stanoví 

Komise a úřad prováděcí pravidla a podrobné pokyny, které by pomohly 

žadatelům. 
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Změna 59  

Rada dala přednost zachování původního znění návrhu s malou úpravou, protože 

přesněji popisuje úlohu a pravomoci úřadu při hodnocení žádostí. 

 

Změna 67  

Rada se domnívá, že navrhované období tří měsíců, během nichž má Komise 

přezkoumat stanovisko úřadu, by textu nedodalo na jasnosti. Konstatuje se, že 

podle čl. 18 odst. 2 společného postoje by stanovisko úřadu mělo být zkoumáno 

společně se všemi ostatními připomínkami žadatelů nebo zástupců veřejnosti, a že 

k tomu byla stanovena lhůta 30 dnů od zveřejnění stanoviska úřadu.  Čl. 17 odst. 1 

o postupu, který se má používat, navíc již stanoví v tomto ohledu podrobné lhůty. 

 

Změna 71  

Rada se domnívá, že navrhované období tří let, během nichž má Komise předložit 

zprávu o používání navrhovaného nařízení, není přiměřené, protože do té doby 

ještě provedeno několik jeho základních aspektů (jako jsou výživové profily nebo 

seznam schválených zdravotních tvrzení). 

 

Pokud jde o druhou část změny, která požaduje, aby se zkoumaly především 

problémy spojené s používáním čl. 1 odst. 4 písm. a) (nový) (změna 85) o vynětí 

produktů označených ochrannou známkou, připomíná se, že podle článku 27 

společného postoje mohou být tyto produkty dále uváděny na trh i v případě, že 

nejsou v souladu s nařízením, a to po dobu 10 let.  Současné znění článku 26 

ponechává Komisi otevřenou možnost prozkoumat tuto otázku ve svém 

hodnocení používání nařízení a toho, jak spotřebitelé rozumějí tvrzením. 
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3. Ostatní návrhy Rady 

 

K ostatním návrhům zahrnutým do společného postoje patří: 

 

- alkoholické nápoje: v čl. 4 odst. 3 zůstává zachován obecný zákaz používání tvrzení 

v případě alkoholických nápojů s výjimkou tvrzení týkajících se sníženého obsahu 

alkoholu nebo energetické hodnoty. Navíc se v čl. 4 odst. 4 vysvětluje, že neexistují-li 

zvláštní pravidla Společenství pro tato tvrzení u nápojů, které za běžných okolností 

alkohol obsahují, mohou se v souladu s ustanoveními Smlouvy použít příslušná 

vnitrostátní pravidla. 

 

- obchodní značky nebo ochranné známky: používáním obchodních značek nebo 

ochranných zámek, které mohou být zároveň považovány za tvrzení a pro svoji podobu 

nebo znění spadají do oblasti působnosti navrhovaného nařízení, se zabývá čl. 1 odst. 3. 

Toto nové ustanovení umožňuje, aby se tyto obchodní značky nebo ochranné známky 

používaly bez schvalovacího řízení, pokud jsou při označování, obchodní úpravě nebo v 

reklamě doplněny odpovídajícím výživovým a zdravotním tvrzením, které je v souladu 

s tímto nařízením. 

 

Za účelem rozptýlení obav týkajících se používání nařízení u stávajících ochranných 

známek nebo obchodních značek, bylo pro obchodní značky nebo ochranné známky 

používané před 1. lednem 2005 stanoveno přechodné období, po jehož uplynutí se 

budou muset řídit uvedeným nařízením (čl. 27 odst. 2). 

 

 Příloha 

 

 Podmínky pro používání výživových tvrzení obsažené v příloze nařízení byly upraveny 

tak, aby se zohlednil zejména technický a vědecký vývoj v této oblasti. 

 

 

      

 





 

 
14795/05 ADD 1  mbn/MH/kn 1 
 JUR   CS 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel 23. listopadu 2005 (06.12) 
(OR. fr) 

Interinstitucionální spis: 
2003/0165 (COD)  

14795/05 
ADD 1 
 
 
 

  
CODEC 1064 
DENLEG 60 
SAN 187 

 
 
DODATEK K POZNÁMCE K BODU „I/A“ 
Odesílatel: Generální sekretariát Rady 
Příjemce: COREPER/RADA 
Číslo návrhu 
Komise: 

11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024 

Předmět: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nutričních a zdravotních 
tvrzeních pro označování potravin [první čtení] 
- Přijetí (sp + o) 
a) společného postoje 
b) odůvodnění Rady 
- Prohlášení 

 
 

 

1. Prohlášení Rady 

 

„Rada si uvědomuje, že děti se staly důležitým cílem reklamy, zejména reklamy 

v potravinářském odvětví. 

 

Poznamenává, že podle nedávno přijaté směrnice o nekalých obchodních praktikách je 

postup, kdy reklama obsahuje „přímé nabádání dětí, aby si inzerované produkty koupily nebo 

aby přesvědčily své rodiče nebo jiné dospělé, aby jim inzerované produkty koupili“, 

považován za jednu z praktik, na které se za všech okolností pohlíží jako na nekalé. 
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Rada navíc vyzvala členské státy a případně Komisi1, aby navrhly a provedly iniciativy 

zaměřené na propagaci zdravé výživy a fyzické aktivity, především tím, že zabezpečí, aby 

reklama a činnosti související s uváděním na trh a podporou prodeje neuváděly spotřebitele 

v omyl, a zejména aby nebyla zneužívána důvěřivost dětí a jejich omezená zkušenost s médii. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Rada vyzývá Komisi, aby v hodnotící zprávě 

předkládané v souladu s článkem 26 uvedla též účinky, které mohou mít nutriční a zdravotní 

tvrzení na děti, a popřípadě předložila rovněž vhodné návrhy.“ 

 

 

2. Prohlášení Rady 

 

„Rada bere na vědomí, že Komise požádala úřad o stanovisko ohledně tvrzení týkajících se 

„zdroje mastných kyselin omega-3“, „s vysokým obsahem mastných kyselin omega-3“, „s 

vysokým obsahem nenasyceného tuku“, „s vysokým obsahem mononenasyceného tuku“ a „s 

vysokým obsahem polynenasyceného tuku“. 

 

Rada vyzývá Komisi, aby co nejdříve učinila nezbytné kroky, jakmile bude k dispozici 

uvedené stanovisko, aby bylo možné příslušným způsobem pozměnit přílohu nařízení. 

 

Kromě toho Rada vyzývá Komisi, aby zvážila změny přílohy s ohledem na zvláštní podmínky 

týkající se „masa s nízkým obsahem tuku“. 

                                                 
1 Závěry Rady o obezitě, výživě a fyzické aktivitě přijaté dne 3. června 2005, dokument  9803/05). 
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3. Prohlášení Komise 

 

„Komise připomíná, že vnitrostátní technické normy a specifikace týkající se tvrzení 

o nepříznivých účincích budou muset být oznámeny Komisi a ostatním členským státům 

v souladu se směrnicí 98/34/ES. V souladu se Smlouvou, zejména s články 28 až 30, bude 

Komise věnovat zvláštní pozornost tomu, aby tyto normy a specifikace nezaváděly právní 

nebo faktické překážky obchodu Společenství s potravinářskými výrobky.“ 

 

4. Prohlášení Komise 

 

„Na základě žádosti ze strany Rady souhlasí Komise s tím, že v rámci změn přílohy posoudí 

formulace, které by v případě potřeby umožňovali lepší definici tvrzení „zdroj [název 

vitaminů] nebo [název minerálních látek]“. 

 

5. Prohlášení Spojeného království 

 

„Spojené království připomíná, že dvakrát vyjádřilo námitky proti použití článku 95 Smlouvy 

o založení ES jako právního základu a vyjadřuje svůj nesouhlas s použitím článku 95 

Smlouvy o založení ES jako příslušného právního základu pro toto opatření. Domnívá se, že 

se měl místo něj použít článek 308 Smlouvy o založení ES.“ 

 

6. Prohlášení Spojeného království 

 

„Spojené království má program, jenž podporuje konzumaci pěti porcí ovoce a zeleniny 

denně. Spojené království se domnívá, že jednoduchá oznámení v rámci takovýchto kampaní 

pořádaných veřejnými orgány na podporu zdravé výživy založené na určitých zdravých 

potravinách, například doporučení každodenní konzumace určitého počtu porcí ovoce 

a zeleniny, nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. Proto není vhodné je vkládat 

do přílohy s nutričními tvrzeními.“ 
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7. Prohlášení Spojeného království 

 

„Spojené království je pevně přesvědčeno, že toto nařízení musí být přiměřené potřebám 

a stejnou měrou zohledňovat jak potřeby spotřebitelů tak podniků, zejména malých 

a středních podniků. 

 

Původní návrh byl v tomto smyslu během prvního čtení vylepšen. Domníváme se však, že by 

se během příštích fází postupu mělo využít dalších příležitostí k zajištění toho, aby byly 

požadavky na potravinářské podniky žádající o povolení pro zdravotní tvrzení, jež používají, 

přiměřené důvodu takového povolení. 

 

Poměrně „odlehčený“ režim se bude vztahovat na ta zdravotní tvrzení, jež vycházejí z obecně 

uznávaných vědeckých poznatků, avšak druhý způsob udělování oprávnění zahrnuje 

v navrhovaném nařízení podání podrobných žádostí Evropskému úřadu pro bezpečnost 

potravin. To je zcela oprávněné u tvrzení týkajících se snížení rizika nemocí. Domníváme se 

však, že pro jiné druhy zdravotních tvrzení bude nezbytné opětovně přezkoumat možný dopad 

tohoto postupu s podrobnou dokumentací zejména na malé podniky a zvážit, zda neexistují 

přiměřenější řešení.“ 

 

8. Prohlášení Itálie 

 

 „Italská delegace se domnívá, že by návrh nařízení měl vzít v úvahu stanoviska zaujatá 

Společenstvím v rámci Codex Alimentarius. Zejména údaje o nutriční hodnotě uvedené 

v příloze návrhu by měly být podle možností v souladu s příslušnými tvrzeními uvedenými 

v Codex Alimentarius, který by měl být závazným při přijímání nebo změně obdobných 

rozhodnutí Společenství.“ 
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9. Prohlášení Finska 

 

 „Existence vztahu mezi konzumací soli a kardiovaskulárními nemocemi je vědecky 

prokázána. Rovněž bylo prokázáno, že i nepatrné snížení konzumace soli má pozitivní vliv na 

zdraví. Z vědeckých studií rovněž vyplývá, že označování může účinně ovlivnit výběr 

spotřebitele ve prospěch potravin s nízkým obsahem soli. Finsko úspěšně provádí opatření 

ke snížení konzumace soli, což má značně příznivý vliv na zdraví obyvatelstva. 

 

 Spotřebitelé získávají většinu soli z průmyslově vyráběných potravin. Avšak kritéria pro 

údaje týkající se obsahu sodíku/soli, jež jsou uvedena v příloze návrhu nařízení o údajích 

týkajících se nutriční hodnoty, se na takové potraviny nehodí. Obsah sodíku v těchto 

potravinách je zpravidla podstatně vyšší a limit stanovený v nařízení dostatečně neumožňuje 

rozlišit výrobky s nízkým obsahem soli a výrobky s vysokým obsahem soli. 

  

 Obsah sodíku v potravinách je ovlivněn jak faktory, které souvisejí s potravinářskými 

technologiemi, tak i preferencemi spotřebitelů. Nelze počítat s tím, že snížení obsahu soli 

v běžných potravinách bude tak značné, že by kritérium uvedené v návrhu pomohlo 

spotřebitelům při volbě, která podporuje jejich zdraví. 

 

 Finsko považuje za důležité, aby Komise při vypracovávání hodnotící zprávy uvedené 

v článku 26 návrhu nařízení důkladně posoudila, jak byla kritéria pro údaje týkající se 

sodíku/soli uplatňována v praxi, a v případě potřeby předložila návrhy na změnu těchto 

kritérií za účelem podpory zdraví obyvatelstva.“ 

 

 

________________________ 
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KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 

V Bruselu dne 13.1.2006 
KOM(2006) 2 v konečném znění 

2003/0165 (COD) 

  

SDĚLENÍ KOMISE 
EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 

 
týkající se 

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o výživových 
a zdravotních tvrzeních při označování potravin 
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2003/0165 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE 
EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 

 
týkající se 

společného postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o výživových 
a zdravotních tvrzeních při označování potravin 

1- SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě 
(dokument KOM(2003)424 v konečném znění – 2003/0165(COD): 

17. července 2003 

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 
výboru: 

26. února 2004 

Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu, první čtení: 26. května 2005 

Datum přijetí společného postoje: 8. prosince 2005 

2- CÍL NÁVRHU KOMISE 

Návrh se vztahuje na výživová a zdravotní tvrzení při označování a obchodní úpravě potravin 
a v reklamě na potraviny. Při označování a obchodní úpravě potravin uváděných na trh 
Společenství a takto dodávaných konečnému spotřebiteli a v reklamě na tyto potraviny jsou 
povolena pouze výživová a zdravotní tvrzení, která jsou v souladu s tímto nařízením. 

Hlavní cíle tohoto návrhu jsou tyto: 

• dosáhnout vysoké úrovně ochrany spotřebitele poskytováním dalších nepovinných údajů 
nad rámec povinných údajů stanovených právními předpisy EU; 

• zlepšit volný pohyb zboží v rámci vnitřního trhu; 

• zvýšit právní jistoty pro hospodářské subjekty;  

• zajistit rovné podmínky pro hospodářskou soutěž v oblasti potravin a 

• podporovat a chránit inovace v oblasti potravin. 

Tento návrh předjímá Bílá kniha o bezpečnosti potravin (KOM(1999)719 v konečném znění – 
opatření č.°65). Jeho přijetí přispěje k dokončení právního rámce týkajícího se označování 
potravin k lidské spotřebě.  
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3- PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

3-1 SHRNUTÍ POSTOJE KOMISE 

Komise vítá společný postoj, jež jednomyslně přijala Rada, jelikož dodržuje obecné zásady 
návrhu Komise, zejména pokud jde o požadavek, aby potraviny splňovaly určitý výživový 
profil, pokud se na nich mají uvádět tvrzení, a požadavek na to, aby některá zdravotní tvrzení 
procházela schvalovacím řízením. Rada zařadila četné pozměňovací návrhy Evropského 
parlamentu do konečného znění, které může Komise plně podpořit. 

3-2 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU V PRVNÍM ČTENÍ PŘIJATÉ KOMISÍ 
A ZAHRNUTÉ DO SPOLEČNÉHO POSTOJE 

Oblast působnosti a definice 

Pozměňovací návrhy 2 a 16 jsou částečně zohledněny v novém bodě odůvodnění 4, jenž 
upřesňuje, že nařízení se nevztahuje na tvrzení v jiných než obchodních sděleních, a v čl. 1 
odst. 2, jenž uvádí, že nařízení se vztahuje na tvrzení „v obchodních sděleních“. 

Pozměňovací návrh 17 je zohledněn částečně a nyní se v čl. 1 odst. 4 uvádí, že toto nařízení se 
použije, aniž jsou dotčeny směrnice 89/398 o potravinách určených pro zvláštní výživu a 
směrnice přijaté na jejím základě, směrnice 80/777/EHS o přírodních minerálních vodách a 
směrnice 98/83/ES o vodě určené k lidské spotřebě. 

V souladu s pozměňovacími návrhy 20 a 21 se doplňují stávající definice Společenství, jako 
je definice doplňků stravy (směrnice 2002/46/ES) a definice označení (směrnice 2000/13/ES), 
přičemž definice pojmu „tvrzení“ je zpřesněna. 

Obecné zásady 

Za účelem zpřesnění a doplnění obecných zásad pro všechna tvrzení jsou zařazeny 
pozměňovací návrhy 26 a 27 a pozměňovací návrh 28 je zařazen s úpravou formulací. 

Byla přijata formulace „živina a jiné látky“ namísto „látka“, aby bylo dosaženo souladu 
s definicemi v článku 2. To má souvislost s obavami, jež byly vyjádřeny v přijaté části 
pozměňovacího návrhu 30 a v pozměňovacích návrzích 31, 32 a 33. 

První část pozměňovacího návrhu 36, jež uvádí, že tvrzení nemají zastírat celkovou 
výživovou hodnotu potraviny, je nyní včleněna do nového bodu odůvodnění 10. Odkaz 
na směrnici o doplňcích stravy a její konkrétní požadavek ohledně nutričního označování je 
rovněž obsažen v článku 7. 

Nový bod odůvodnění 10 zpřesňuje, jak se stanoví výživové profily a jak se budou používat. 
Zohledňuje části pozměňovacích návrhů 1 a 10, zatímco pozměňovací návrh 4 je zohledněn 
částečně v bodě odůvodnění 11, který nyní upřesňuje, že úřad by měl Komisi předávat 
stanovisko týkající se stanovení výživových profilů. 

Výživová tvrzení 

Pozměňovací návrh 6 je zahrnut do bodu odůvodnění 20, jenž uvádí, že taxativní seznam 
výživových tvrzení je aktualizován, „aby byl zohledňován vědecký a technický rozvoj.“ 



 

CS 4   CS 

Zdravotní tvrzení 

Pozměňovací návrhy 41 a 91 týkající se názvu článku jsou zachovány. Pozměňovací návrh 42 
navrhuje povolit všechna tvrzení, která byla zakázána v článku 11 původního návrhu, pod 
podmínkou, že jsou vědecky podložena. To je pro Komisi a Radu částečně přijatelné:  

Odkaz na obecný, nespecifický účinek na celkový dobrý zdravotní stav a s ním 
spojenou duševní a tělesnou pohodu je přípustný pouze tehdy, pokud je doplněn 
zvláštním zdravotním tvrzením, které je v souladu s nařízením (nový odstavec 3 
článku 10) 

Zakázána jsou nadále pouze ta tvrzení, která naznačují, že nekonzumováním dané 
potraviny by mohlo být ohroženo zdraví, ta tvrzení, která odkazují na doporučení 
jednotlivých lékařů nebo zdravotnických odborníků, kteří nebyli uznáni, a dalších 
sdružení a tvrzení, která odkazují na rychlost nebo míru úbytku hmotnosti. Všechna 
ostatní zdravotní tvrzení, která byla zakázána podle článku 11 původního návrhu, 
jsou nyní povolena, pokud jsou vědecky podložena. 

Za účelem zohlednění této nové situace byly Radou v souladu s pozměňovacími návrhy 7 a 8 
přepracovány body odůvodnění 23 a 24. 

Pozměňovací návrhy 43 a 93 požadují pro přijetí pokynů pro provádění článku 11 původního 
návrhu konzultace zúčastněných stran a projednávání ve výborech. To je zohledněno v novém 
odstavci 4 článku 10. 

Pozměňovací návrh 44 navrhuje vypustit slovo „normální“ před slovem „funkce“, aby do této 
kategorie tvrzení o funkcích byla zahrnuty normální i posílené tělesné funkce. To Komise 
podporuje a společný postoj to zachovává.  

Bod odůvodnění 25 byl přepracován s cílem zohlednit část pozměňovacího návrhu 9 a slova 
„etablovaných a nesporných vědeckých poznatků“ jsou nahrazena slovy „všeobecně 
uznávaných vědeckých údajů“. 

Účast organizací zastupujících potravinářský průmysl a spotřebitele při sestavování 
počátečního seznamu funkčních tvrzení, jak se uvádí v pozměňovacím návrhu 45, Komise 
podpořila. Rada tento pozměňovací návrh částečně zachovává v čl. 13 odst. 5, podle něhož 
mohou zúčastněné strany zasílat žádosti o schválení.  

Za účelem zohlednění pozměňovacích návrhů 51 a 61 jsou značně zjednodušeny jazykové 
požadavky, neboť nyní se požaduje pouze jazyk spisu. 

Ve společném postoji je doplněno zpřesnění formulace uvedené v pozměňovacím návrhu 50, 
jež Komise přijala. V čl. 15 odst. 3b před slova „potravinu […] k nimž se má zdravotní 
tvrzení vztahovat“ vkládá slova „živinu nebo jinou látku nebo“. 

Pozměňovací návrh 62 přijatý Komisí je ve společném postoji částečně zachován, jelikož 
žadatel může Komisi podat připomínky ke stanovisku Úřadu do 30 dnů po jeho zveřejnění 
(čl. 16 odst. 6). 
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Obecná a závěrečná ustanovení 

Pozměňovací návrh 12 je Komisí přijat a je doplněn do společného postoje. Týká se bodu 
odůvodnění 30 a objasňuje, že rejstřík by měl být aktualizován a měl by být přístupný 
veřejnosti.  

Komise částečně podpořila pozměňovací návrh 72, jelikož přechodná opatření jsou potřebná a 
hospodářským subjektům zajistí hladký přechod. Pro různá ustanovení nařízení předkládá 
společný postoj přijatý Radou různá přechodná období. Jsou uvedena v novém článku 27. 
Z tohoto důvodu je rovněž mírně pozměněn bod odůvodnění 33, který zohledňuje první část 
pozměňovacího návrhu 14, který je pro Komisi zcela přijatelný, pro Radu však jen částečně. 
Hospodářským subjektům, včetně malých a středních podniků, by i přesto měla četná 
přechodná opatření umožnit hladký přechod. 

3-3 POZMĚŇOVACÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V PRVNÍM ČTENÍ PŘIJATÉ KOMISÍ A 
NEZAHRNUTÉ DO SPOLEČNÉHO POSTOJE 

V rámci celkového kompromisu a se zřetelem na vysoký stupeň sblížení mezi pozměňovacími 
návrhy přijatelnými pro Komisi a společným postojem je Komise připravena přijmout 
kompromis, který nezahrnul několik pozměňovacích návrhů, které předtím alespoň částečně 
přijala. Jedná se o pozměňovací návrh 13 o potřebě zachovat konkurenceschopnost 
potravinářského průmyslu, 15 o vytvoření informačních kampaních o výživě, 37 o průzkumu 
s reprezentativní skupinou spotřebitelů s cílem posoudit tvrzení, 38 o srovnávacích tvrzeních 
v případě potravin náležejících do různých kategorií, 52 o vzorku obalů potraviny, jenž se 
předkládá úřadu, 54 o podstatné pomoci malým a středním podnikům, 59 o formulacích 
tvrzení ověřovaných úřadem, 67 o lhůtě, kterou má Komise na posouzení stanoviska úřadu, a 
71 o lhůtě, kterou má Komise na vydání zprávy o uplatňování nařízení. 

3-4 NOVÁ USTANOVENÍ ZAŘAZENÁ DO SPOLEČNÉHO POSTOJE 

Jak do bodu odůvodnění 4, tak do článku 1 Rada zařadila nová znění, která objasňují, že toto 
nařízení se vztahuje na ochranné známky a obchodní značky, a uvádějí příslušné podmínky. 

Z působnosti nařízení nyní společný postoj vylučuje tvrzení jiná než příznivá. Jde o tvrzení, 
jež mohou obsahovat loga nebo další systémy, z nichž může plynout nepříznivý účinek 
na zdraví v důsledku množství živiny v produktu přítomné. Nový bod odůvodnění 5 
objasňuje, že se požaduje oznámení takových systémů v souladu se směrnicí 98/34/ES. 

Rada pozměnila článek 4 s cílem podrobněji specifikovat zásady výživových profilů a 
jednotlivé kroky k jejich stanovení. Rada navíc prodloužila dobu pro stanovení výživových 
profilů z 18 na 24 měsíců. 

Pokud jde o alkoholické nápoje, neexistují-li konkrétní pravidla Společenství týkající se 
sníženého obsahu nebo nepřítomnosti alkoholu nebo nulové energetické hodnoty, je 
upřesněno, že vnitrostátní pravidla lze použít v souladu s ustanoveními Smlouvy. V novém 
bodě odůvodnění 12 jsou z působnosti těchto omezení vyňaty doplňky stravy v tekuté formě a 
o obsahu alkoholu větším než 1,2 %, neboť množství alkoholu při konzumaci takových 
potravy je zanedbatelné. 
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V příloze učinila Rada za podpory Komise několik úprav, jež zohlednily především současný 
vědecký pokrok, a doplnila nový bod odůvodnění 21, který uvádí, že na tvrzení, jako je „bez 
laktózy“ a „bez lepku“, se bude vztahovat směrnice 89/398/EHS. 

4- ZÁVĚR 

Společný postoj zahrnuje četné pozměňovací návrhy Evropského parlamentu a nově zařazuje 
významná zpřesnění a vylepšení původního znění Komise. Komise je s to nové znění 
podpořit, přestože neobsahuje všechny změny předložené Evropským parlamentem, jež 
Komise přijala jako takové, částečně nebo s úpravou formulací. 

5- PROHLÁŠENÍ 

Komise učinila prohlášení, jež bylo přiloženo k zápisu jednání Rady a je rovněž uvedeno 
v příloze tohoto sdělení. 
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PŘÍLOHA: PROHLÁŠENÍ KOMISE 

Na základě výzvy Rady Komise v souvislosti se změnami v příloze souhlasí s tím, že posoudí 
možná vysvětlení tvrzení „zdroj [název vitamínu nebo vitaminů] nebo [název minerální látky 
nebo látek]“. 


