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Pozměňovací návrh 20
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o potravinách 
určených pro kojence a malé děti a o 
potravinách pro zvláštní léčebné účely 
(předložený Komisí podle článku 114 
Smlouvy o fungování Evropské unie) (Text 
s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o potravinách 
určených pro kojence a malé děti, o 
potravinách pro zvláštní léčebné účely a o 
jiných potravinách určených pro zvláštní 
výživu (předložený Komisí podle článku 
114 Smlouvy o fungování Evropské unie) 
(Text s významem pro EHP)

Or. en

Odůvodnění

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Pozměňovací návrh 21
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o potravinách 
určených pro kojence a malé děti a o
potravinách pro zvláštní léčebné 
účely(předložený Komisí podle článku 114 
Smlouvy o fungování Evropské unie) (Text 

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o potravinách 
určených pro kojence a malé děti,
potravinách pro zvláštní léčebné účely 
a o dalších potravinách pro zvláštní výživu 
(předložený Komisí podle článku 114 
Smlouvy o fungování Evropské unie) (Text 
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s významem pro EHP) s významem pro EHP)

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o potravinách 
určených pro kojence a malé děti a o 
potravinách pro zvláštní léčebné účely 
(předložený Komisí podle článku 114 
Smlouvy o fungování Evropské unie) (Text 
s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o potravinách 
určených pro kojence a malé děti a o 
potravinách pro zvláštní léčebné účely a 
pro využití pro nízkoenergetickou výživu 
ke snižování hmotnosti (předložený 
Komisí podle článku 114 Smlouvy o 
fungování Evropské unie) (Text s 
významem pro EHP)

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o potravinách 
určených pro kojence a malé děti a o 
potravinách pro zvláštní léčebné účely 
(předložený Komisí podle článku 114 
Smlouvy o fungování Evropské unie) (Text 
s významem pro EHP)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY o potravinách 
určených pro kojence a malé děti, o 
potravinách pro zvláštní léčebné účely a o 
potravinách určených pro osoby s 
nesnášenlivostí lepku (předložený Komisí 
podle článku 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie) (Text s významem pro 
EHP)

Or. en
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Odůvodnění

Osoby postižené celiakií jsou zranitelnými spotřebiteli. Celiakie je choroba, která vyžaduje 
celoživotní dodržování diety s naprostou absencí lepku, jež je v současnosti jediným 
způsobem, jak tuto chorobu léčit. Bezlepkový výrobek je tedy určen pro zranitelnou část 
populace a návrh Komise, jenž předpokládá omezení oblasti působnosti navrhovaného 
nařízení, by mohl vést k oslabení zdraví a bezpečnosti těchto spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 24
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb bezpečných a zdravých 
potravin je důležitým hlediskem vnitřního 
trhu a významně přispívá ke zdraví a blahu 
občanů a k jejich společenským 
a hospodářským zájmům.

(2) Záruka bezpečných a zdravých 
potravinových výrobků, zejména těch, 
které jsou určeny pro zranitelné skupiny 
spotřebitelů, jako jsou například kojenci a 
malé děti, je důležitým kritériem pro volný 
pohyb těchto výrobků a pro dobré 
fungování vnitřního trhu a významně 
přispívá ke zdraví a blahu občanů a k jejich 
společenským a hospodářským zájmům.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2009/39/ES předpokládá, že 
by bylo možno přijmout zvláštní 
ustanovení týkající se dvou níže uvedených 
zvláštních kategorií potravin, které spadají 
do definice potravin pro zvláštní výživu: 
„potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce“ a „potraviny pro osoby s 
poruchami metabolismu sacharidů 

(7) Směrnice 2009/39/ES předpokládá, že 
by bylo možno přijmout zvláštní 
ustanovení týkající se dvou níže uvedených 
zvláštních kategorií potravin, které spadají 
do definice potravin pro zvláštní výživu: 
„potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce“ a „potraviny pro osoby s 
poruchami metabolismu sacharidů 
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(diabetes)“. Co se týká potravin určených 
pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, kvůli velmi rozdílným názorům 
členských států a zúčastněných stran, 
pokud jde o oblast působnosti zvláštních 
právních předpisů, počet dílčích kategorií 
potravin, jež by měly být zahrnuty, kritéria 
pro stanovení požadavků na složení 
a možný dopad na inovace při vývoji 
výrobků, nebylo možno dospět k 
úspěšnému závěru ohledně vypracování 
zvláštních ustanovení. Co se týká 
zvláštních ustanovení pro potraviny pro 
osoby s poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes), zpráva Komise obsahuje závěr, 
že pro stanovení zvláštních požadavků na 
složení chybí vědecký základ.

(diabetes)“. Co se týká potravin určených 
pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, kvůli velmi rozdílným názorům 
členských států a zúčastněných stran, 
pokud jde o oblast působnosti zvláštních 
právních předpisů, nebylo možno dospět k 
úspěšnému závěru ohledně vypracování 
zvláštních ustanovení. Tyto rozdílné 
názory však vyvolávají vnitrostátní 
opatření, která vytvářejí překážky realizaci 
vnitřního trhu a vyžadují odpovídající 
reakci v oblasti právních předpisů. Navíc 
je vhodné se ujistit, že nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011 ze dne 25. října 2011 o 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům1 umožňuje zajistit 
konzistentní a účinnou strategii ochrany 
sportovců, než bude definitivně opuštěna 
myšlenka na zvláštní právní předpisy. 
Jedná se zejména o reakci na vysokou 
poptávku ze strany osob věnujících se 
sportovním aktivitám a o vyjasnění 
pravidel označování v této oblasti, což 
vyžaduje u potravin pro sportovce úpravu 
nařízení (EU) č. 1169/2011, zohlednění 
konkrétních výživových profilů u potravin 
určených pro sportovce při stanovování 
výživových profilů podle článku 4 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o 
výživových a zdravotních tvrzeních při 
označování potravin2, zohlednění 
existence výživových tvrzení příslušných 
pro sportovce, avšak zakázaných 
nařízením (ES) č. 1924/2006 pro běžné 
obyvatelstvo (např. „bohatý na 
karbohydrátovou energii“ nebo „bohatý 
na sodík“), stanovení zvláštních podmínek 
využívání živin a dalších látek u potravin 
určených pro sportovce v rámci nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1925/2006 ze dne 20. prosince 2006 o 
přidávání vitaminů a minerálních látek a 
dalších látek do potravin3 a zajištění 
nepřítomnosti složek, které mohou být 
uvedeny jako látky s dopingovým 
účinkem. Co se týká zvláštních ustanovení 
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pro potraviny pro osoby s poruchami 
metabolismu sacharidů (diabetes), zpráva 
Komise obsahuje závěr, že pro stanovení 
zvláštních požadavků na složení chybí 
vědecký základ.
____________________

1 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.
2 Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.
3 Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 26.

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2009/39/ES předpokládá, že 
by bylo možno přijmout zvláštní 
ustanovení týkající se dvou níže uvedených 
zvláštních kategorií potravin, které spadají 
do definice potravin pro zvláštní výživu: 
„potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce“ a „potraviny pro osoby s 
poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes)“. Co se týká potravin určených 
pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, kvůli velmi rozdílným názorům 
členských států a zúčastněných stran, 
pokud jde o oblast působnosti zvláštních 
právních předpisů, počet dílčích kategorií 
potravin, jež by měly být zahrnuty, kritéria 
pro stanovení požadavků na složení 
a možný dopad na inovace při vývoji 
výrobků, nebylo možno dospět k 
úspěšnému závěru ohledně vypracování 
zvláštních ustanovení. Co se týká 
zvláštních ustanovení pro potraviny pro 
osoby s poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes), zpráva Komise obsahuje závěr, 

(7) Směrnice 2009/39/ES předpokládá, že 
by bylo možno přijmout zvláštní 
ustanovení týkající se dvou níže uvedených 
zvláštních kategorií potravin, které spadají 
do definice potravin pro zvláštní výživu: 
„potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce“ a „potraviny pro osoby s 
poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes)“. Co se týká potravin určených 
pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, kvůli velmi rozdílným názorům 
členských států a zúčastněných stran, 
pokud jde o oblast působnosti zvláštních 
právních předpisů, nebylo dosud možno 
dospět k úspěšnému závěru ohledně 
vypracování zvláštních ustanovení.
S vědomím skutečnosti, že existuje reálný 
problém harmonizace, pokud jde o tento 
segment trhu s potravinami v Unii, vysoká 
poptávka ze strany osob věnujících se 
sportovní aktivitě i potřeba vyjasnit 
pravidla označování v této oblasti, je 
vhodné, aby Komise do roku 2015 po 
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že pro stanovení zvláštních požadavků na 
složení chybí vědecký základ.

konzultaci s Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin aktualizovala zprávu 
ze dne 28. února 2001 o těchto 
potravinách a, v případě potřeby, 
formulovala návrhy. Co se týká zvláštních 
ustanovení pro potraviny pro osoby s 
poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes), zpráva Komise obsahuje závěr, 
že pro stanovení zvláštních požadavků na 
složení chybí vědecký základ.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2009/39/ES předpokládá, že 
by bylo možno přijmout zvláštní 
ustanovení týkající se dvou níže uvedených 
zvláštních kategorií potravin, které spadají 
do definice potravin pro zvláštní výživu: 
„potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce“ a „potraviny pro osoby s 
poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes)“. Co se týká potravin určených 
pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, kvůli velmi rozdílným názorům 
členských států a zúčastněných stran, 
pokud jde o oblast působnosti zvláštních 
právních předpisů, počet dílčích kategorií 
potravin, jež by měly být zahrnuty, kritéria 
pro stanovení požadavků na složení
a možný dopad na inovace při vývoji 
výrobků, nebylo možno dospět k 
úspěšnému závěru ohledně vypracování 
zvláštních ustanovení. Co se týká 
zvláštních ustanovení pro potraviny pro 
osoby s poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes), zpráva Komise obsahuje závěr, 
že pro stanovení zvláštních požadavků na 

(7) Směrnice 2009/39/ES předpokládá, že 
by bylo možno přijmout zvláštní 
ustanovení týkající se dvou níže uvedených 
zvláštních kategorií potravin, které spadají 
do definice potravin pro zvláštní výživu: 
„potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce“ a „potraviny pro osoby s 
poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes)“. Co se týká potravin určených 
pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, kvůli velmi rozdílným názorům 
členských států a zúčastněných stran, 
pokud jde o oblast působnosti zvláštních 
právních předpisů, nebylo možno dospět k 
úspěšnému závěru ohledně vypracování 
zvláštních ustanovení. S vědomím 
skutečnosti, že existuje reálný problém 
harmonizace, pokud jde o tento segment 
trhu s potravinami v Unii, vysoká 
poptávka ze strany osob věnujících se 
sportovní aktivitě i potřeba vyjasnit 
pravidla označování v této oblasti, je 
vhodné, aby Komise do roku 2015 po 
konzultaci s Evropským úřadem pro
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složení chybí vědecký základ. bezpečnost potravin aktualizovala zprávu 
ze dne 28. února 2001 o těchto 
potravinách a, v případě potřeby, 
formulovala návrhy. Co se týká zvláštních 
ustanovení pro potraviny pro osoby s 
poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes), zpráva Komise obsahuje závěr, 
že pro stanovení zvláštních požadavků na 
složení chybí vědecký základ.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Olga Sehnalová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2009/39/ES předpokládá, že 
by bylo možno přijmout zvláštní 
ustanovení týkající se dvou níže uvedených 
zvláštních kategorií potravin, které spadají 
do definice potravin pro zvláštní výživu: 
„potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce“ a „potraviny pro osoby s 
poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes)“. Co se týká potravin určených 
pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, kvůli velmi rozdílným názorům 
členských států a zúčastněných stran, 
pokud jde o oblast působnosti zvláštních 
právních předpisů, počet dílčích kategorií 
potravin, jež by měly být zahrnuty, kritéria 
pro stanovení požadavků na složení 
a možný dopad na inovace při vývoji 
výrobků, nebylo možno dospět k 
úspěšnému závěru ohledně vypracování 
zvláštních ustanovení. Co se týká 
zvláštních ustanovení pro potraviny pro 
osoby s poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes), zpráva Komise obsahuje závěr, 
že pro stanovení zvláštních požadavků na 
složení chybí vědecký základ.

(7) Směrnice 2009/39/ES předpokládá, že 
by bylo možno přijmout zvláštní 
ustanovení týkající se dvou níže uvedených 
zvláštních kategorií potravin, které spadají 
do definice potravin pro zvláštní výživu: 
„potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce“ a „potraviny pro osoby s 
poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes)“. Co se týká potravin určených 
pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, kvůli velmi rozdílným názorům 
členských států a zúčastněných stran, 
pokud jde o oblast působnosti zvláštních 
právních předpisů, počet dílčích kategorií 
potravin, jež by měly být zahrnuty, kritéria 
pro stanovení požadavků na složení 
a možný dopad na inovace při vývoji 
výrobků, nebylo možno dospět k 
úspěšnému závěru ohledně vypracování 
zvláštních ustanovení. „Potraviny určené 
pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, zejména pro sportovce“ by se 
proto měly řídit směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. 
června 2002 o sbližování právních 
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předpisů členských států týkajících se 
doplňků stravy1, aby se tak zlepšilo 
fungování vnitřního trhu a zajistila vyšší 
úroveň ochrany spotřebitelů. Je třeba 
podporovat inovace a zároveň udržovat 
vysokou úroveň ochrany spotřebitelů. Co 
se týká zvláštních ustanovení pro potraviny 
pro osoby s poruchami metabolismu 
sacharidů (diabetes), zpráva Komise 
obsahuje závěr, že pro stanovení zvláštních 
požadavků na složení chybí vědecký 
základ.

____________________
1 Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51.

Or. en

Odůvodnění

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Pozměňovací návrh 29
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Směrnice 2009/39/ES předpokládá, že 
by bylo možno přijmout zvláštní 
ustanovení týkající se dvou níže uvedených 
zvláštních kategorií potravin, které spadají 
do definice potravin pro zvláštní výživu: 
„potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce“ a „potraviny pro osoby s 

(7) Směrnice 2009/39/ES předpokládá, že 
by bylo možno přijmout zvláštní 
ustanovení týkající se dvou níže uvedených 
zvláštních kategorií potravin, které spadají 
do definice potravin pro zvláštní výživu: 
„potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce“ a „potraviny pro osoby s 
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poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes)“. Co se týká potravin určených 
pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, kvůli velmi rozdílným názorům 
členských států a zúčastněných stran, 
pokud jde o oblast působnosti zvláštních 
právních předpisů, počet dílčích kategorií 
potravin, jež by měly být zahrnuty, kritéria 
pro stanovení požadavků na složení 
a možný dopad na inovace při vývoji 
výrobků, nebylo možno dospět k 
úspěšnému závěru ohledně vypracování 
zvláštních ustanovení. Co se týká 
zvláštních ustanovení pro potraviny pro 
osoby s poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes), zpráva Komise obsahuje závěr, 
že pro stanovení zvláštních požadavků na 
složení chybí vědecký základ.

poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes)“. Co se týká potravin určených 
pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, kvůli velmi rozdílným názorům 
členských států a zúčastněných stran, 
pokud jde o oblast působnosti zvláštních 
právních předpisů, počet dílčích kategorií 
potravin, jež by měly být zahrnuty, kritéria 
pro stanovení požadavků na složení 
a možný dopad na inovace při vývoji 
výrobků, nebylo možno dospět k 
úspěšnému závěru ohledně vypracování 
zvláštních ustanovení. „Potraviny pro 
sportovce“ by měly být za účelem lepšího 
fungování vnitřního trhu a vyšší ochrany 
spotřebitelů a při současné podpoře 
rozvoje inovací od nynějška regulovány 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 
20. prosince 2006 o výživových 
a zdravotních tvrzeních při označování 
potravin1 a splňovat požadavky, které toto 
nařízení uvádí. Co se týká zvláštních 
ustanovení pro potraviny pro osoby s 
poruchami metabolismu sacharidů 
(diabetes), zpráva Komise obsahuje závěr, 
že pro stanovení zvláštních požadavků na 
složení chybí vědecký základ.

____________________
1 Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pojem „potraviny pro zvláštní výživu“
by měl být proto zrušen a směrnice 
2009/39/ES by měla být nahrazena tímto 
aktem. V zájmu zjednodušení jeho 

(13) Pojem „zvláštní výživa“ by měl být 
proto zachován, ale zároveň přísně 
omezen na výrobky, které mají 
prokazatelnou unikátní vlastnost naplnit 
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uplatňování a zajištění jednotnosti ve všech 
členských státech by měl mít tento akt 
formu nařízení.

zvláštní výživové potřeby zranitelných 
skupin spotřebitelů, avšak nemohly by 
jinak podle stávajících právních předpisů 
Unie být uvedeny na trh, a pokud 
harmonizace v uspokojivé míře zajistí 
volný pohyb takových potravin. Směrnice 
2009/39/ES by měla být nahrazena tímto 
aktem. V zájmu zjednodušení jeho 
uplatňování a zajištění jednotnosti ve všech 
členských státech by měl mít tento akt 
formu nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Několik základních záruk, které nabízí současná rámcová dietetická směrnice (2009/39/ES) a 
její příslušné vertikální směrnice, bylo zrušeno, a to ke škodě zranitelných skupin spotřebitelů, 
kteří potřebují potraviny, jež jsou speciálně vyvinuty s cílem zajistit těmto osobám zvláštní 
výživu a pomáhat jim při zvládání jejich konkrétních chorob, které vyžadují dietní výživu.

Pozměňovací návrh 31
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a 
potraviny pro zvláštní léčebné účely. 
Zkušenosti prokazují, že ustanovení 
obsažená ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES uspokojivě zajišťují volný 

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti, 
nápoje na bázi mléka určené pro malé 
děti, potraviny pro zvláštní léčebné účely, 
potraviny určené ke snížení a regulaci 
hmotnosti, potraviny určené pro krytí 
výdajů při zvýšené svalové námaze a 
potraviny pro osoby s nesnášenlivostí 
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pohyb těchto potravin a současně zaručují 
vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. 
Je proto vhodné, aby se toto nařízení 
zaměřilo na obecné požadavky týkající se 
složení a informací, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro 
zvláštní léčebné účely, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES.

lepku. Zkušenosti prokazují, že ustanovení 
obsažená ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES, v nařízení Komise (ES) č. 
41/2009 a ve směrnici Komise 96/8/ES
uspokojivě zajišťují volný pohyb těchto 
potravin a současně zaručují vysokou 
úroveň ochrany veřejného zdraví. Je proto 
vhodné, aby se toto nařízení zaměřilo na 
obecné požadavky týkající se složení a 
informací, které se vztahují na počáteční a 
pokračovací kojeneckou výživu, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti,
nápoje na bázi mléka určené pro malé 
děti, potraviny pro zvláštní léčebné účely, 
potraviny určené ke snížení a regulaci 
hmotnosti, potraviny určené pro krytí 
výdajů při zvýšené svalové námaze a 
potraviny pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku, s přihlédnutím ke směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES, směrnici Komise 96/8/ES a 
k nařízení Komise (ES) č. 41/2009. Pojem 
„zvláštní výživa“ by navíc měl být 
zachován a přísně omezen na výrobky, 
které mají prokazatelnou unikátní 
vlastnost naplnit zvláštní výživové potřeby 
zranitelných skupin spotřebitelů, avšak 
nemohly by jinak podle stávajících 
právních předpisů Unie být uvedeny na 
trh.

Or. en

Odůvodnění

Omezení oblasti působnosti navrhovaného nařízení, které návrh Komise předpokládá, s sebou 
nese riziko, že bude oslabeno zdraví a bezpečnost těchto skupin spotřebitelů a omezí se 
možnosti budoucích inovací založených na rozvoji vědeckých poznatků. Proto je třeba, aby 
byl znovu zaveden pojem ‚potraviny určené pro zvláštní výživu‘. To je v souladu se stávající 
normou Codex Alimentarius pro potraviny pro zvláštní výživu (146–1985).

Pozměňovací návrh 32
Gianni Pittella
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a 
potraviny pro zvláštní léčebné účely. 
Zkušenosti prokazují, že ustanovení 
obsažená ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES uspokojivě zajišťují volný 
pohyb těchto potravin a současně zaručují 
vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. 
Je proto vhodné, aby se toto nařízení 
zaměřilo na obecné požadavky týkající se 
složení a informací, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro 
zvláštní léčebné účely, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES.

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti, 
potraviny pro zvláštní léčebné účely a 
potraviny pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku. Zkušenosti prokazují, že ustanovení 
obsažená ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES a v nařízení Komise (ES) č. 
41/2009 uspokojivě zajišťují volný pohyb 
těchto potravin a současně zaručují 
vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. 
Je proto vhodné, aby se toto nařízení 
zaměřilo na obecné požadavky týkající se 
složení a informací, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní 
léčebné účely a potraviny pro osoby s 
nesnášenlivostí lepku, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES a k nařízení Komise (ES) č. 
41/2009. Pojem „zvláštní výživa“ by navíc 
měl být zachován a přísně omezen na 
výrobky, které mají prokazatelnou 
unikátní vlastnost naplnit zvláštní 
výživové potřeby zranitelných skupin 
spotřebitelů, avšak nemohly by jinak 
podle stávajících právních předpisů Unie 
být uvedeny na trh.

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a 
potraviny pro zvláštní léčebné účely. 
Zkušenosti prokazují, že ustanovení 
obsažená ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES uspokojivě zajišťují volný 
pohyb těchto potravin a současně zaručují 
vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. 
Je proto vhodné, aby se toto nařízení 
zaměřilo na obecné požadavky týkající se 
složení a informací, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro 
zvláštní léčebné účely, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES.

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti, 
potraviny pro zvláštní léčebné účely a 
potraviny pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku. Zkušenosti prokazují, že ustanovení 
obsažená ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES a v nařízení Komise (ES) č. 
41/2009 uspokojivě zajišťují volný pohyb 
těchto potravin a současně zaručují 
vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. 
Je proto vhodné, aby se toto nařízení 
zaměřilo na obecné požadavky týkající se 
složení a informací, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní 
léčebné účely a potraviny pro osoby s 
nesnášenlivostí lepku, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES a k nařízení Komise (ES) č. 
41/2009.

Or. en



PE478.332v01-00 16/89 AM\885312CS.doc

CS

Odůvodnění

Potraviny pro osoby, které trpí celiakií, jsou uznány nedávno revidovanou normou Codex 
Alimentarius 118–1979 rev. 2008. Je třeba zohlednit bezlepkové potraviny, poněvadž 
představují pro tyto osoby jediný možný způsob léčby.

Pozměňovací návrh 34
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a
potraviny pro zvláštní léčebné účely. 
Zkušenosti prokazují, že ustanovení 
obsažená ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES uspokojivě zajišťují volný 
pohyb těchto potravin a současně zaručují 
vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. 
Je proto vhodné, aby se toto nařízení 
zaměřilo na obecné požadavky týkající se 
složení a informací, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro 
zvláštní léčebné účely, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES.

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti,
potraviny pro léčebné účely a také 
potraviny pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku. Zkušenosti prokazují, že ustanovení 
obsažená ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES a v nařízení Komise (ES) č. 
41/2009 uspokojivě zajišťují volný pohyb 
těchto potravin a současně zaručují 
vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. 
Je proto vhodné, aby se toto nařízení 
zaměřilo na obecné požadavky týkající se 
složení a informací, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní 
léčebné účely a také potraviny pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES a k nařízení Komise (ES) č. 
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41/2009.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a
potraviny pro zvláštní léčebné účely. 
Zkušenosti prokazují, že ustanovení 
obsažená ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES uspokojivě zajišťují volný 
pohyb těchto potravin a současně zaručují 
vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. 
Je proto vhodné, aby se toto nařízení 
zaměřilo na obecné požadavky týkající se 
složení a informací, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro 
zvláštní léčebné účely, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES.

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti,
potraviny pro zvláštní léčebné účely a 
potraviny pro nízkoenergetickou výživu ke 
snižování hmotnosti. Zkušenosti prokazují, 
že ustanovení obsažená ve směrnici 
Komise 2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES, směrnicích Komise 
1999/21/ES a 96/8/ES uspokojivě zajišťují 
volný pohyb těchto potravin a současně 
zaručují vysokou úroveň ochrany 
veřejného zdraví. Je proto vhodné, aby se 
toto nařízení zaměřilo na obecné 
požadavky týkající se složení a informací, 
které se vztahují na počáteční a 
pokračovací kojeneckou výživu, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti,
potraviny pro zvláštní léčebné účely a na 
potraviny pro nízkoenergetickou výživu ke 
snižování hmotnosti, s přihlédnutím 
k těmto čtyřem směrnicím.

Or. fr



PE478.332v01-00 18/89 AM\885312CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 36
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a 
potraviny pro zvláštní léčebné účely. 
Zkušenosti prokazují, že ustanovení 
obsažená ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES uspokojivě zajišťují volný 
pohyb těchto potravin a současně zaručují 
vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. 
Je proto vhodné, aby se toto nařízení 
zaměřilo na obecné požadavky týkající se 
složení a informací, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní 
léčebné účely, s přihlédnutím ke směrnici 
Komise 2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES.

(15) Jediný zdroj výživy určitých skupin 
obyvatel či částečný zdroj výživy 
představuje omezený počet kategorií 
potravin; tyto kategorie potravin jsou 
nezbytně nutné pro regulaci určitých stavů 
a/nebo jsou zásadní pro zachování určené 
výživové přiměřenosti pro určité náležitě 
vymezené zranitelné skupiny obyvatel. K 
těmto kategoriím potravin patří počáteční a 
pokračovací kojenecká výživa, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a
potraviny pro zvláštní léčebné účely. 
Zkušenosti prokazují, že ustanovení 
obsažená ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES uspokojivě zajišťují volný 
pohyb těchto potravin a současně zaručují 
vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví 
a zájmů spotřebitelů. Je proto vhodné, aby 
se toto nařízení zaměřilo na obecné 
požadavky týkající se složení a informací, 
které se vztahují na počáteční a 
pokračovací kojeneckou výživu, obilné a 
ostatní příkrmy pro kojence a malé děti a
potraviny pro zvláštní léčebné účely, s 
přihlédnutím ke směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES. V této souvislosti by měly být 
jakékoli látky způsobující škodlivost 
dotčených kategorií potravin pro zdraví 
vyloučeny ze složení kategorií potravin, 
jichž se toto nařízení týká.

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES měly být převedeny do toho 
nařízení. Definice počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
příkrmů pro kojence a malé děti a potravin 
pro zvláštní léčebné účely by však měly 
být pravidelně upravovány s přihlédnutím 
k vědecko-technickému pokroku a 
případně příslušnému vývoji na 
mezinárodní úrovni.

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES, směrnici Komise 96/8/ES a 
v nařízení Komise (ES) č. 41/2009 měly 
být převedeny do toho nařízení. Definice 
počáteční a pokračovací kojenecké výživy, 
obilných a ostatních příkrmů pro kojence a 
malé děti, nápojů na bázi mléka určených 
pro malé děti, potravin pro zvláštní léčebné 
účely, potravin určených ke snížení a 
regulaci hmotnosti, potravin určených pro 
krytí výdajů při zvýšené svalové námaze a 
potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku
by však měly být pravidelně upravovány s 
přihlédnutím k vědecko-technickému 
pokroku a případně příslušnému vývoji na 
mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES měly být převedeny do toho 
nařízení. Definice počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
příkrmů pro kojence a malé děti a potravin 

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES a v nařízení Komise (ES) č. 
41/2009 měly být převedeny do toho 
nařízení. Definice počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
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pro zvláštní léčebné účely by však měly 
být pravidelně upravovány s přihlédnutím 
k vědecko-technickému pokroku a 
případně příslušnému vývoji na 
mezinárodní úrovni.

příkrmů pro kojence a malé děti, potravin 
pro zvláštní léčebné účely a potravin pro 
osoby s nesnášenlivostí lepku by však 
měly být pravidelně upravovány s 
přihlédnutím k vědecko-technickému 
pokroku a případně příslušnému vývoji na 
mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES měly být převedeny do toho 
nařízení. Definice počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
příkrmů pro kojence a malé děti a potravin 
pro zvláštní léčebné účely by však měly 
být pravidelně upravovány s přihlédnutím 
k vědecko-technickému pokroku a 
případně příslušnému vývoji na 
mezinárodní úrovni.

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES a v nařízení Komise (ES) č. 
41/2009 měly být převedeny do toho 
nařízení. Definice počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
příkrmů pro kojence a malé děti, potravin 
pro zvláštní léčebné účely a potravin pro 
osoby s nesnášenlivostí lepku by však 
měly být pravidelně upravovány s 
přihlédnutím k vědecko-technickému 
pokroku a případně příslušnému vývoji na 
mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES měly být převedeny do toho 
nařízení. Definice počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
příkrmů pro kojence a malé děti a potravin 
pro zvláštní léčebné účely by však měly 
být pravidelně upravovány s přihlédnutím 
k vědecko-technickému pokroku a 
případně příslušnému vývoji na 
mezinárodní úrovni.

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES a v nařízení Komise (ES) č. 
41/2009 měly být převedeny do toho 
nařízení. Definice počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
příkrmů pro kojence a malé děti, potravin 
pro zvláštní léčebné účely a potravin pro 
osoby s nesnášenlivostí lepku by však 
měly být pravidelně upravovány s 
přihlédnutím k vědecko-technickému 
pokroku a případně příslušnému vývoji na 
mezinárodní úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES měly být převedeny do toho 
nařízení. Definice počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
příkrmů pro kojence a malé děti a potravin 
pro zvláštní léčebné účely by však měly 
být pravidelně upravovány s přihlédnutím 
k vědecko-technickému pokroku a 
případně příslušnému vývoji na 
mezinárodní úrovni.

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES, směrnicích Komise 
1999/21/ES a 96/8/ES měly být převedeny 
do toho nařízení. Definice počáteční a 
pokračovací kojenecké výživy, obilných a 
ostatních příkrmů pro kojence a malé děti,
potravin pro zvláštní léčebné účely a 
potravin pro nízkoenergetickou výživu ke 
snižování hmotnosti by však měly být 
pravidelně upravovány s přihlédnutím k 
vědecko-technickému pokroku a případně 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni.

Or. fr



PE478.332v01-00 22/89 AM\885312CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 42
Iliana Ivanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES měly být převedeny do toho 
nařízení. Definice počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
příkrmů pro kojence a malé děti a 
potravin pro zvláštní léčebné účely by 
však měly být pravidelně upravovány s 
přihlédnutím k vědecko-technickému 
pokroku a případně příslušnému vývoji na 
mezinárodní úrovni.

(16) V zájmu zajištění právní jistoty by 
definice obsažené ve směrnici Komise 
2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES měly být převedeny do toho 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 12 k návrhu stanoviska od paní Ivanovové.

Pozměňovací návrh 43
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Toto nařízení by mělo stanovit kritéria 
pro zavedení zvláštních požadavků na 
složení a informace, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro 
zvláštní léčebné účely, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES a směrnici Komise 

(19) Toto nařízení by mělo stanovit kritéria 
pro zavedení zvláštních požadavků na 
složení a informace, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti, nápoje na bázi mléka 
určené pro malé děti, potraviny pro 
zvláštní léčebné účely, potraviny určené 
ke snížení a regulaci hmotnosti, potraviny 
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1999/21/ES. Za účelem přizpůsobení 
definic počáteční a pokračovací kojenecké 
výživy, obilných a ostatních příkrmů pro 
kojence a malé děti a potravin pro zvláštní 
léčebné účely, které jsou stanoveny v 
tomto nařízení, s přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku a příslušnému vývoji 
na mezinárodní úrovni, stanovení 
zvláštních požadavků na složení a 
informace s ohledem na kategorie potravin, 
na něž se vztahuje toto nařízení, včetně 
doplňkových požadavků na označování, 
které platí navíc k ustanovením směrnice 
2000/13/ES, nebo odchylek od těchto 
ustanovení, a schvalování výživových a 
zdravotních tvrzení by měla být Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
současné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

určené pro krytí výdajů při zvýšené 
svalové námaze a potraviny pro osoby s 
nesnášenlivostí lepku, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES, směrnici Komise 96/8/ES a 
k nařízení Komise (ES) č. 41/2009. Za 
účelem přizpůsobení definic počáteční 
a pokračovací kojenecké výživy, obilných 
a ostatních příkrmů pro kojence a malé 
děti, nápojů na bázi mléka určených pro 
malé děti, potravin pro zvláštní léčebné 
účely, potravin určených ke snížení a 
regulaci hmotnosti, potravin určených pro 
krytí výdajů při zvýšené svalové námaze a 
potravin pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku, které jsou stanoveny v tomto 
nařízení, s přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku a příslušnému vývoji 
na mezinárodní úrovni, stanovení 
zvláštních požadavků na složení a 
informace a k postupu pro uvádění 
potravin, které vznikají na základě 
vědeckých a technologických inovací, na 
trh s ohledem na kategorie potravin, na něž 
se vztahuje toto nařízení, včetně 
doplňkových požadavků na označování, 
které platí navíc k ustanovením směrnice 
2000/13/ES, nebo odchylek od těchto 
ustanovení, a schvalování výživových a 
zdravotních tvrzení by měla být Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je velmi důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
prováděla příslušné konzultace, včetně 
konzultací na úrovni odborníků. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Toto nařízení by mělo stanovit kritéria 
pro zavedení zvláštních požadavků na 
složení a informace, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro 
zvláštní léčebné účely, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES. Za účelem přizpůsobení 
definic počáteční a pokračovací kojenecké 
výživy, obilných a ostatních příkrmů pro 
kojence a malé děti a potravin pro zvláštní 
léčebné účely, které jsou stanoveny v 
tomto nařízení, s přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku a příslušnému vývoji 
na mezinárodní úrovni, stanovení 
zvláštních požadavků na složení a 
informace s ohledem na kategorie potravin, 
na něž se vztahuje toto nařízení, včetně 
doplňkových požadavků na označování, 
které platí navíc k ustanovením směrnice 
2000/13/ES, nebo odchylek od těchto 
ustanovení, a schvalování výživových a 
zdravotních tvrzení by měla být Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
současné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(19) Toto nařízení by mělo stanovit kritéria 
pro zavedení zvláštních požadavků na 
složení a informace, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní 
léčebné účely a potraviny pro osoby s 
nesnášenlivostí lepku, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES a k nařízení Komise (ES) č. 
41/2009. Za účelem přizpůsobení definic 
počáteční a pokračovací kojenecké výživy, 
obilných a ostatních příkrmů pro kojence a 
malé děti, potravin pro zvláštní léčebné 
účely a potravin pro osoby s 
nesnášenlivostí lepku, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení, s přihlédnutím 
k vědecko-technickému pokroku a 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni, 
stanovení zvláštních požadavků na složení 
a informace s ohledem na kategorie 
potravin, na něž se vztahuje toto nařízení, 
včetně doplňkových požadavků na 
označování, které platí navíc k 
ustanovením směrnice 2000/13/ES, nebo 
odchylek od těchto ustanovení, 
a schvalování výživových a zdravotních 
tvrzení by měla být Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je velmi důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
prováděla příslušné konzultace, včetně 
konzultací na úrovni odborníků. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.
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Pozměňovací návrh 45
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Toto nařízení by mělo stanovit kritéria 
pro zavedení zvláštních požadavků na 
složení a informace, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro 
zvláštní léčebné účely, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES. Za účelem přizpůsobení 
definic počáteční a pokračovací kojenecké 
výživy, obilných a ostatních příkrmů pro 
kojence a malé děti a potravin pro zvláštní 
léčebné účely, které jsou stanoveny v 
tomto nařízení, s přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku a příslušnému vývoji 
na mezinárodní úrovni, stanovení 
zvláštních požadavků na složení a
informace s ohledem na kategorie potravin, 
na něž se vztahuje toto nařízení, včetně 
doplňkových požadavků na označování, 
které platí navíc k ustanovením směrnice 
2000/13/ES, nebo odchylek od těchto 
ustanovení, a schvalování výživových a 
zdravotních tvrzení by měla být Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
současné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

(19) Toto nařízení by mělo stanovit kritéria 
pro zavedení zvláštních požadavků na 
složení a informace, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní 
léčebné účely a potraviny pro osoby s 
nesnášenlivostí lepku, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES a k nařízení Komise (ES) č. 
41/2009. Za účelem přizpůsobení definic 
počáteční a pokračovací kojenecké výživy, 
obilných a ostatních příkrmů pro kojence a 
malé děti, potravin pro zvláštní léčebné 
účely a potravin pro osoby s 
nesnášenlivostí lepku, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení, s přihlédnutím 
k vědecko-technickému pokroku a 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni, 
stanovení zvláštních požadavků na složení 
a informace a k postupu pro uvádění 
potravin, které vznikají na základě 
vědeckých a technologických inovací, na 
trh s ohledem na kategorie potravin, na něž 
se vztahuje toto nařízení, včetně 
doplňkových požadavků na označování, 
které platí navíc k ustanovením směrnice 
2000/13/ES, nebo odchylek od těchto 
ustanovení, a schvalování výživových a 
zdravotních tvrzení by měla být Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je velmi důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
prováděla příslušné konzultace, včetně 
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konzultací na úrovni odborníků. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Toto nařízení by mělo stanovit kritéria 
pro zavedení zvláštních požadavků na 
složení a informace, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro 
zvláštní léčebné účely, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES. Za účelem přizpůsobení 
definic počáteční a pokračovací kojenecké 
výživy, obilných a ostatních příkrmů pro 
kojence a malé děti a potravin pro zvláštní 
léčebné účely, které jsou stanoveny v 
tomto nařízení, s přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku a příslušnému vývoji 
na mezinárodní úrovni, stanovení 
zvláštních požadavků na složení a 
informace s ohledem na kategorie potravin, 
na něž se vztahuje toto nařízení, včetně 
doplňkových požadavků na označování, 
které platí navíc k ustanovením směrnice 
2000/13/ES, nebo odchylek od těchto 
ustanovení, a schvalování výživových a 
zdravotních tvrzení by měla být Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravných prací vedla 

(19) Toto nařízení by mělo stanovit kritéria 
pro zavedení zvláštních požadavků na 
složení a informace, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti, potraviny pro zvláštní 
léčebné účely a potraviny pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku, s přihlédnutím ke 
směrnici Komise 2006/141/ES, směrnici 
Komise 2006/125/ES, směrnici Komise 
1999/21/ES a nařízení Komise (ES) č. 
41/2009. Za účelem přizpůsobení definic
počáteční a pokračovací kojenecké výživy, 
obilných a ostatních příkrmů pro kojence a 
malé děti, potravin pro zvláštní léčebné 
účely a potravin pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení, s přihlédnutím 
k vědecko-technickému pokroku a 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni, 
stanovení zvláštních požadavků na složení 
a informace s ohledem na kategorie 
potravin, na něž se vztahuje toto nařízení, 
včetně doplňkových požadavků na 
označování, které platí navíc k 
ustanovením směrnice 2000/13/ES, nebo 
odchylek od těchto ustanovení, 
a schvalování výživových a zdravotních 
tvrzení by měla být Komisi svěřena 
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náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
současné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je velmi důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
prováděla příslušné konzultace, včetně 
konzultací na úrovni odborníků. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a soustavné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Toto nařízení by mělo stanovit kritéria 
pro zavedení zvláštních požadavků na 
složení a informace, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní 
léčebné účely, s přihlédnutím ke směrnici 
Komise 2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES. Za účelem přizpůsobení 
definic počáteční a pokračovací kojenecké 
výživy, obilných a ostatních příkrmů pro 
kojence a malé děti a potravin pro zvláštní 
léčebné účely, které jsou stanoveny v 
tomto nařízení, s přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku a příslušnému vývoji 
na mezinárodní úrovni, stanovení 
zvláštních požadavků na složení a 
informace s ohledem na kategorie potravin, 
na něž se vztahuje toto nařízení, včetně 
doplňkových požadavků na označování, 
které platí navíc k ustanovením směrnice 
2000/13/ES, nebo odchylek od těchto 
ustanovení, a schvalování výživových a 

(19) Toto nařízení by mělo stanovit kritéria 
pro zavedení zvláštních požadavků na 
složení a informace, které se vztahují na 
počáteční a pokračovací kojeneckou 
výživu, obilné a ostatní příkrmy pro 
kojence a malé děti a potraviny pro zvláštní 
léčebné účely, s přihlédnutím ke směrnici 
Komise 2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnicím Komise 
1999/21/ES a 96/8/ES. Za účelem 
přizpůsobení definic počáteční 
a pokračovací kojenecké výživy, obilných 
a ostatních příkrmů pro kojence a malé 
děti, potravin pro nízkoenergetickou 
výživu ke snižování hmotnosti a potravin 
pro zvláštní léčebné účely, které jsou 
stanoveny v tomto nařízení, s přihlédnutím 
k vědecko-technickému pokroku a 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni, 
stanovení zvláštních požadavků na složení 
a informace s ohledem na kategorie 
potravin, na něž se vztahuje toto nařízení, 
včetně doplňkových požadavků na 
označování, které platí navíc k 
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zdravotních tvrzení by měla být Komisi 
svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
současné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

ustanovením směrnice 2000/13/ES, nebo 
odchylek od těchto ustanovení, 
a schvalování výživových a zdravotních 
tvrzení by měla být Komisi svěřena 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Je velmi důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
prováděla příslušné konzultace, včetně 
konzultací na úrovni odborníků. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a soustavné předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Zatímco potraviny spadající do 
oblasti působnosti tohoto nařízení jsou 
speciálními potravinami, které jsou 
odlišitelné od potravin pro běžnou 
spotřebu a jejichž složení podléhá 
konkrétním kritériím a jež na rozdíl od 
potravin určených k běžné konzumaci 
podléhají požadavkům na doplňkové 
povinné označení, je v náležitých 
případech vhodné stanovit odchylky od 
těchto požadavků týkajících se povinného 
označení, které stanoví nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011 ze dne 25. října 2011 o 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům1.
_______________
1 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.
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Odůvodnění

Jelikož se potraviny určené pro zvláštní výživu odlišují od potravin pro běžnou spotřebu, musí 
být v náležitých případech stanoveny odchylky od revidovaného nařízení o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 49
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Zatímco potraviny spadající do 
oblasti působnosti tohoto nařízení jsou 
speciálními potravinami, které jsou
odlišitelné od potravin pro běžnou 
spotřebu a jejichž složení podléhá 
konkrétním kritériím a jež na rozdíl od 
potravin určených k běžné konzumaci 
podléhají požadavkům na doplňkové 
povinné označení, je v náležitých 
případech vhodné stanovit odchylky od 
těchto požadavků týkajících se povinného 
označení, které stanoví nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1169/2011 ze dne 25. října 2011 o 
poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům.
________________
1 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se potraviny určené pro zvláštní výživu odlišují od pro běžnou spotřebu, musí být 
v náležitých případech stanoveny odchylky od revidovaného nařízení o poskytování informací 
o potravinách spotřebitelům.
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Pozměňovací návrh 50
Olga Sehnalová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Komise by vzhledem k významnému 
vědeckotechnickému pokroku měla být 
zmocněna aktualizovat akty v přenesené 
pravomoci přijaté podle tohoto nařízení. 
Tím by se napomohlo rozvoji inovací v 
odvětví potravin určených pro kojence a 
malé děti a potravin pro zvláštní léčebné 
účely, avšak nesmí se tak dít na úkor 
bezpečnosti výrobků.

Or. en

Odůvodnění

Některé potraviny, které jsou uvedeny na trh, jsou určeny pro daný typ činnosti, mají jasný 
účel či jsou inovované, avšak nejsou přitom brány v potaz aspekty jejich bezpečnosti 
pro konečného spotřebitele. Stínový zpravodaj proto souhlasí s podporou odvětví, ale 
poznamenává, že tato podpora nesmí vést k celkovému otevření trhu a popření zásad 
bezpečnosti potravin pro konečné uživatele, zejména v případě potravin, jež spadají do oblasti 
působnosti navrhovaného nařízení.

Pozměňovací návrh 51
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné vypracovat a aktualizovat 
seznam Unie obsahující vitaminy, 
minerální látky, aminokyseliny a další
látky, jež je možno přidávat do počáteční a 
pokračovací kojenecké výživy, obilných a 
ostatních příkrmů pro kojence a malé děti a
potravin pro zvláštní léčebné účely s 
výhradou určitých kritérií stanovených v 
tomto nařízení. Vzhledem ke skutečnosti, 

(20) Je vhodné vypracovat a aktualizovat 
seznam Unie obsahující látky, jež je možno 
přidávat pro zvláštní výživové účely do 
počáteční a pokračovací kojenecké výživy, 
obilných a ostatních příkrmů pro kojence a 
malé děti, potravin pro zvláštní léčebné 
účely, potravin určených ke snížení a 
regulaci hmotnosti, potravin určených pro 
krytí výdajů při zvýšené svalové námaze a 
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že přijetí seznamu znamená uplatňování 
kritérií stanovených v tomto nařízení, měly 
by být v tomto ohledu Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. 
Komise by měla neprodleně přijmout 
příslušné prováděcí akty za účelem 
aktualizace seznamu Unie, pokud je to ze 
závažných naléhavých důvodů nutné v 
řádně odůvodněných případech, které se 
týkají veřejného zdraví.

potravin pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku, s přihlédnutím k nařízení (ES) č. 
953/2009 a ke směrnicím Komise 
2006/141/ES a 2006/125 ES, s výhradou 
určitých kritérií stanovených v tomto 
nařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že 
přijetí seznamu znamená uplatňování 
kritérií stanovených v tomto nařízení, měly 
by být v tomto ohledu Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. 
Komise by měla neprodleně přijmout 
příslušné prováděcí akty za účelem 
aktualizace seznamu Unie, pokud je to ze 
závažných naléhavých důvodů nutné v 
řádně odůvodněných případech, které se 
týkají veřejného zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Stávající nařízení (ES) č. 953/2009 a směrnice 2006/141/ES a 2006/125/ES upravují 
podmínky pro látky, jež lze pro zvláštní výživové účely přidávat do potravin. Zachováním této 
terminologie se předejde nejasnostem ohledně rozsahu působnosti a účelu unijního seznamu 
látek. Zjednodušený a konsolidovaný seznam látek, které mohou být do potravin přidány pro 
zvláštní výživové účely, musí zohlednit látky, které jsou v současnosti podle stávajících 
pravidel povoleny.

Pozměňovací návrh 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné vypracovat a aktualizovat 
seznam Unie obsahující vitaminy, 
minerální látky, aminokyseliny a další
látky, jež je možno přidávat do počáteční a 

(20) Je vhodné vypracovat a aktualizovat 
seznam Unie obsahující látky, jež je možno 
přidávat pro zvláštní výživové účely do 
počáteční a pokračovací kojenecké výživy, 



PE478.332v01-00 32/89 AM\885312CS.doc

CS

pokračovací kojenecké výživy, obilných a 
ostatních příkrmů pro kojence a malé děti a 
potravin pro zvláštní léčebné účely s 
výhradou určitých kritérií stanovených v 
tomto nařízení. Vzhledem ke skutečnosti, 
že přijetí seznamu znamená uplatňování 
kritérií stanovených v tomto nařízení, měly 
by být v tomto ohledu Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. 
Komise by měla neprodleně přijmout 
příslušné prováděcí akty za účelem 
aktualizace seznamu Unie, pokud je to ze 
závažných naléhavých důvodů nutné v 
řádně odůvodněných případech, které se 
týkají veřejného zdraví.

obilných a ostatních příkrmů pro kojence a 
malé děti, potravin pro zvláštní léčebné 
účely a do potravin pro osoby s 
nesnášenlivostí lepku, s přihlédnutím 
k nařízení (ES) č. 953/2009 a ke 
směrnicím Komise 2006/141/ES a 
2006/125 ES, s výhradou určitých kritérií 
stanovených v tomto nařízení. Vzhledem 
ke skutečnosti, že přijetí seznamu znamená 
uplatňování kritérií stanovených v tomto 
nařízení, měly by být v tomto ohledu 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Komise by měla 
neprodleně přijmout příslušné prováděcí 
akty za účelem aktualizace seznamu Unie, 
pokud je to ze závažných naléhavých 
důvodů nutné v řádně odůvodněných 
případech, které se týkají veřejného zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Stávající nařízení (ES) č. 953/2009 a směrnice 2006/141/ES a 2006/125/ES upravují 
podmínky pro látky, jež lze pro zvláštní výživové účely přidávat do potravin. Zachováním této 
terminologie se předejde nejasnostem ohledně rozsahu působnosti a účelu unijního seznamu 
látek. Zjednodušený a konsolidovaný seznam látek, které mohou být do potravin přidány pro 
zvláštní výživové účely, musí zohlednit látky, které jsou v současnosti podle stávajících 
pravidel povoleny.

Pozměňovací návrh 53
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné vypracovat a aktualizovat 
seznam Unie obsahující vitaminy, 

(20) Je vhodné vypracovat a aktualizovat 
seznam Unie obsahující látky, jež je možno 
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minerální látky, aminokyseliny a další
látky, jež je možno přidávat do počáteční a 
pokračovací kojenecké výživy, obilných a 
ostatních příkrmů pro kojence a malé děti a
potravin pro zvláštní léčebné účely s 
výhradou určitých kritérií stanovených v 
tomto nařízení. Vzhledem ke skutečnosti, 
že přijetí seznamu znamená uplatňování 
kritérií stanovených v tomto nařízení, měly 
by být v tomto ohledu Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. 
Komise by měla neprodleně přijmout 
příslušné prováděcí akty za účelem 
aktualizace seznamu Unie, pokud je to ze 
závažných naléhavých důvodů nutné v 
řádně odůvodněných případech, které se 
týkají veřejného zdraví.

přidávat pro zvláštní výživové účely do 
počáteční a pokračovací kojenecké výživy, 
obilných a ostatních příkrmů pro kojence a 
malé děti, potravin pro zvláštní léčebné 
účely a do potravin pro osoby s 
nesnášenlivostí lepku, s přihlédnutím 
k nařízení (ES) č. 953/2009 a ke 
směrnicím Komise 2006/141/ES a 
2006/125 ES, s výhradou určitých kritérií 
stanovených v tomto nařízení. Vzhledem 
ke skutečnosti, že přijetí seznamu znamená 
uplatňování kritérií stanovených v tomto 
nařízení, měly by být v tomto ohledu 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí. Komise by měla 
neprodleně přijmout příslušné prováděcí 
akty za účelem aktualizace seznamu Unie, 
pokud je to ze závažných naléhavých 
důvodů nutné v řádně odůvodněných 
případech, které se týkají veřejného zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Je vhodné vypracovat a aktualizovat 
seznam Unie obsahující vitaminy, 
minerální látky, aminokyseliny a další 
látky, jež je možno přidávat do počáteční a 
pokračovací kojenecké výživy, obilných a 
ostatních příkrmů pro kojence a malé děti a
potravin pro zvláštní léčebné účely s 
výhradou určitých kritérií stanovených v 
tomto nařízení. Vzhledem ke skutečnosti, 

(20) Je vhodné vypracovat a aktualizovat 
seznam Unie obsahující látky, zejména 
vitaminy, minerální látky a aminokyseliny, 
jež je možno pro zvláštní výživové účely 
přidávat do počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
příkrmů pro kojence a malé děti, potravin 
pro zvláštní léčebné účely i do potravin 
pro osoby s nesnášenlivostí lepku, a to 
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že přijetí seznamu znamená uplatňování 
kritérií stanovených v tomto nařízení, měly 
by být v tomto ohledu Komisi svěřeny 
prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by 
měly být vykonávány v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí. 
Komise by měla neprodleně přijmout 
příslušné prováděcí akty za účelem 
aktualizace seznamu Unie, pokud je to ze 
závažných naléhavých důvodů nutné v 
řádně odůvodněných případech, které se 
týkají veřejného zdraví.

s přihlédnutím k nařízení (ES) č. 
953/2009 a ke směrnicím 2006/141/ES a 
2006/125/ES, s výhradou určitých kritérií 
stanovených v tomto nařízení. Vzhledem 
ke skutečnosti, že přijetí seznamu znamená 
uplatňování kritérií stanovených v tomto 
nařízení, měly by být v tomto ohledu 
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16. února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí, Komise by měla 
neprodleně přijmout příslušné prováděcí 
akty za účelem aktualizace seznamu Unie, 
pokud je to ze závažných naléhavých 
důvodů nutné v řádně odůvodněných 
případech, které se týkají veřejného zdraví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Ve směrnici Rady 92/52/EHS je 
uvedeno, že počáteční a pokračovací 
kojenecká výživa, která je vyvážena nebo 
zpětně vyvážena z Evropské unie, musí být
v souladu s právem Unie, pokud v zemi 
dovozu nejsou jiné požadavky. Tato 
zásada byla pro potraviny zavedena již v 
nařízení (ES) č. 178/2002. V zájmu 
zjednodušení a právní jistoty by proto 
měla být směrnice 92/52/EHS zrušena.

(24) V případě vývozu počáteční a 
pokračovací kojenecké výživy musejí být 
výrobky v souladu se směrnicí 
2006/141/ES nebo s mezinárodními 
normami Codex Alimentarius nebo 
s pravidly platnými v zemi dovozu.

Or. en
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Odůvodnění

Nařízení o obecném potravinovém právu č. 178/2002 nestanoví jasná pravidla pro případ 
vývozu do třetích zemí ani neobsahuje žádné odkazy na Codex Alimentarius. Evropská unie 
exportuje značný objem kojeneckých potravin do třetích zemí, a pokud by potraviny pro 
zvláštní výživu podléhaly těmto obecným pravidlům týkajícím se vývozu potravin do třetích 
zemí, je pravděpodobné, že by došlo k problémům při jejich interpretaci.

Pozměňovací návrh 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v nařízení Komise (ES) 
č. 41/2009 o složení a označování potravin 
vhodných pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku tvrzení „bez lepku“ a „velmi nízký 
obsah lepku“ používat u potravin určených 
pro zvláštní výživu i u potravin pro 
běžnou spotřebu. Tato tvrzení by měla být 
považována za výživová tvrzení, jak jsou 
vymezena v nařízení (ES) č. 1924/2006. V 
zájmu zjednodušení by tato tvrzení měla 
být upravena výhradně nařízením (ES) 
č. 1924/2006 a měla by splňovat 
požadavky uvedené ve zmíněném nařízení. 
Je nutné, aby přede dnem použitelnosti 
tohoto nařízení bylo dokončeno technické 
přizpůsobení podle nařízení (ES) 
č. 1924/2006 za účelem zahrnutí 
výživových tvrzení „bez lepku“ a „velmi 
nízký obsah lepku“ a souvisejících 
podmínek používání, jak jsou upraveny 
podle nařízení (ES) č. 41/2009.

(26) V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 
41/2009 tvrzení „bez lepku“ a „velmi nízký 
obsah lepku“ používat u potravin pro 
zvláštní výživu osob s nesnášenlivostí 
lepku. Tvrzení „bez lepku“ navíc lze 
používat u potravin pro běžnou spotřebu a 
jiných potravin určených pro zvláštní 
výživu vhodnou pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku podle pravidel 
stanovených v článku 4 nařízení (ES) č. 
41/2009, která pro tyto potraviny 
nepovolují používání tvrzení „velmi nízký 
obsah lepku“. Potraviny pro zvláštní 
výživu určené pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku by měly být v tomto nařízení 
zachovány, protože zajištění takových 
bezpečných potravin určených pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku a upozornění pro 
celiaky o absenci lepku v dané potravině 
má stěžejní význam pro zvládání této 
choroby. Tento postup je v souladu 
s mezinárodní normou pro potraviny pro 
zvláštní výživu určenou pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku (CODEX STAN 
118–1979 revidovaná v roce 2008). 
Podmínky používání tvrzení „bez lepku“ u 
potravin pro běžnou spotřebu by se 
v nařízení (ES) č. 41/2009 také měly 
zachovat.
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Or. en

Odůvodnění

Tvrzení „bez lepku“ není výživovým tvrzením a mělo by se používat přiměřeně tomu, co 
znamená, tedy rozhodující informace určená osobám, které trpí celiakií a pro něž je jedinou 
možností léčby dieta bez obsahu lepku.

Pozměňovací návrh 57
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v nařízení Komise (ES) 
č. 41/2009 o složení a označování potravin 
vhodných pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku tvrzení „bez lepku“ a „velmi nízký 
obsah lepku“ používat u potravin určených 
pro zvláštní výživu i u potravin pro 
běžnou spotřebu. Tato tvrzení by měla být 
považována za výživová tvrzení, jak jsou 
vymezena v nařízení (ES) č. 1924/2006. V
zájmu zjednodušení by tato tvrzení měla 
být upravena výhradně nařízením (ES) č. 
1924/2006 a měla by splňovat požadavky 
uvedené ve zmíněném nařízení. Je nutné, 
aby přede dnem použitelnosti tohoto 
nařízení bylo dokončeno technické 
přizpůsobení podle nařízení (ES) č. 
1924/2006 za účelem zahrnutí výživových 
tvrzení „bez lepku“ a „velmi nízký obsah 
lepku“ a souvisejících podmínek 
používání, jak jsou upraveny podle 
nařízení (ES) č. 41/2009.

(26) V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v článku 3 nařízení Komise 
(ES) č. 41/2009 tvrzení „bez lepku“ a 
„velmi nízký obsah lepku“ používat 
u potravin určených pro zvláštní výživu 
pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Tvrzení 
„bez lepku“ lze mimoto používat u 
běžných potravin a u potravin vhodných 
pro osoby s nesnášenlivostí lepku podle 
pravidel stanovených v článku 4 nařízení 
(ES) č. 41/2009, která nepovolují u těchto 
potravin použití tvrzení „velmi nízký 
obsah lepku“. Tyto potraviny určené pro 
zvláštní výživu pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku by měly být v tomto nařízení 
zachovány, neboť pro zvládání této 
nemoci je nezbytné poskytovat spolehlivé 
potraviny pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku a informovat osoby trpící celiakií o 
nepřítomnosti lepku. To je v souladu 
s mezinárodní normou pro potraviny pro 
zvláštní výživu určené pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku (CODEX STAN 
118-1979 revidovaná v r. 2008). Proto by 
měly být v nařízení (ES) č. 41/2009 
zachovány podmínky používání tvrzení 
„bez lepku“ u potravin určených k běžné 
spotřebě.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 58
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v nařízení Komise (ES) 
č. 41/2009 o složení a označování potravin 
vhodných pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku tvrzení „bez lepku“ a „velmi nízký 
obsah lepku“ používat u potravin určených 
pro zvláštní výživu i u potravin pro 
běžnou spotřebu. Tato tvrzení by měla být 
považována za výživová tvrzení, jak jsou 
vymezena v nařízení (ES) č. 1924/2006. V 
zájmu zjednodušení by tato tvrzení měla 
být upravena výhradně nařízením (ES) 
č. 1924/2006 a měla by splňovat 
požadavky uvedené ve zmíněném nařízení. 
Je nutné, aby přede dnem použitelnosti 
tohoto nařízení bylo dokončeno technické 
přizpůsobení podle nařízení (ES) 
č. 1924/2006 za účelem zahrnutí 
výživových tvrzení „bez lepku“ a „velmi 
nízký obsah lepku“ a souvisejících 
podmínek používání, jak jsou upraveny 
podle nařízení (ES) č. 41/2009.

(26) V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 
41/2009 tvrzení „bez lepku“ a „velmi nízký 
obsah lepku“ používat u potravin pro 
zvláštní výživu osob s nesnášenlivostí 
lepku. Tvrzení „bez lepku“ navíc lze 
používat u potravin pro běžnou spotřebu a 
jiných potravin určených pro zvláštní 
výživu vhodnou pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku podle pravidel 
stanovených v článku 4 nařízení (ES) č. 
41/2009, která pro tyto potraviny 
nepovolují používání tvrzení „velmi nízký 
obsah lepku“. Potraviny pro zvláštní 
výživu určené pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku by měly být v tomto nařízení 
zachovány, protože zajištění takových 
bezpečných potravin určených pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku a upozornění pro 
celiaky o absenci lepku v dané potravině 
má stěžejní význam pro zvládání této 
choroby. Tento postup je v souladu 
s mezinárodní normou pro potraviny pro 
zvláštní výživu určenou pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku (CODEX STAN 
118–1979 revidovaná v roce 2008).

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v nařízení Komise (ES) 
č. 41/2009 o složení a označování potravin 
vhodných pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku tvrzení „bez lepku“ a „velmi nízký 
obsah lepku“ používat u potravin určených 
pro zvláštní výživu i u potravin pro 
běžnou spotřebu. Tato tvrzení by měla být 
považována za výživová tvrzení, jak jsou 
vymezena v nařízení (ES) č. 1924/2006. V 
zájmu zjednodušení by tato tvrzení měla 
být upravena výhradně nařízením (ES) 
č. 1924/2006 a měla by splňovat 
požadavky uvedené ve zmíněném nařízení.
Je nutné, aby přede dnem použitelnosti 
tohoto nařízení bylo dokončeno technické 
přizpůsobení podle nařízení (ES) 
č. 1924/2006 za účelem zahrnutí 
výživových tvrzení „bez lepku“ a „velmi 
nízký obsah lepku“ a souvisejících 
podmínek používání, jak jsou upraveny 
podle nařízení (ES) č. 41/2009.

(26) V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 
41/2009 tvrzení „bez lepku“ a „velmi nízký 
obsah lepku“ používat u potravin pro 
zvláštní výživu osob s nesnášenlivostí 
lepku. Tvrzení „bez lepku“ navíc lze 
používat u potravin pro běžnou spotřebu a 
jiných potravin určených pro zvláštní 
výživu vhodnou pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku podle pravidel 
stanovených v článku 4 nařízení (ES) č. 
41/2009, která pro tyto potraviny 
nepovolují používání tvrzení „velmi nízký 
obsah lepku“. Potraviny pro zvláštní 
výživu určené pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku by měly být v tomto nařízení 
zachovány, protože zajištění takových 
bezpečných potravin určených pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku a upozornění pro 
celiaky o absenci lepku v dané potravině 
má stěžejní význam pro zvládání této 
choroby. Tento postup je v souladu 
s mezinárodní normou pro potraviny pro 
zvláštní výživu určenou pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku (CODEX STAN 
118–1979 revidovaná v roce 2008).

Or. en

Odůvodnění

Celiakie je choroba, jejíž jediná možná léčba spočívá v naprostém vyloučení lepku ze stravy 
pacienta po celou dobu jeho života. Tvrzení „bez lepku“ není výživovým tvrzením, poněvadž 
nemá výpovědní hodnotu pro populaci jako celek, nýbrž pouze pro celiaky. Kategorizovat 
tvrzení „bez lepku“ jako výživové tvrzení by bylo pro běžného spotřebitele zavádějící, jelikož 
lepek je normální bílkovina obsažená v pšenici a jiných obilovinách, které jsou součástí 
vyvážené stravy.

Pozměňovací návrh 60
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v nařízení Komise (ES) 
č. 41/2009 o složení a označování potravin 
vhodných pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku tvrzení „bez lepku“ a „velmi nízký 
obsah lepku“ používat u potravin určených 
pro zvláštní výživu i u potravin pro běžnou 
spotřebu. Tato tvrzení by měla být 
považována za výživová tvrzení, jak jsou 
vymezena v nařízení (ES) č. 1924/2006. V 
zájmu zjednodušení by tato tvrzení měla 
být upravena výhradně nařízením (ES) 
č. 1924/2006 a měla by splňovat 
požadavky uvedené ve zmíněném nařízení. 
Je nutné, aby přede dnem použitelnosti
tohoto nařízení bylo dokončeno technické 
přizpůsobení podle nařízení (ES) 
č. 1924/2006 za účelem zahrnutí 
výživových tvrzení „bez lepku“ a „velmi 
nízký obsah lepku“ a souvisejících 
podmínek používání, jak jsou upraveny 
podle nařízení (ES) č. 41/2009.

(26) V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v nařízení Komise (ES) č. 
41/2009 o složení a označování potravin 
vhodných pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku tvrzení „bez lepku“ a „velmi nízký 
obsah lepku“ používat u potravin určených 
pro zvláštní výživu i u potravin pro běžnou 
spotřebu. Bezlepkové potraviny jsou 
jediným zdrojem výživy pro osoby trpící 
celiakií. Pro regulaci stavu je složení 
potravin rozhodující. Bezlepkové 
potraviny by proto měly spadat do oblasti 
působnosti tohoto nařízení.

Or. de

Odůvodnění

U celiakie se jedná o autoimunitní onemocnění, které lze regulovat pouze přísným vyloučením 
potravin obsahujících lepek. Při nedodržování přísné diety hrozí nemocným závažná následná 
onemocnění jako např. rakovina střev. Jak Komise uvádí v bodu odůvodnění 15, je pro 
některé skupiny obyvatelstva nepostradatelná určená výživová přiměřenost.

Pozměňovací návrh 61
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) „Náhrada jednoho jídla pro regulaci 
hmotnosti“ a „náhrada celodenní stravy 
pro regulaci hmotnosti“ se považují za 

vypouští se
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potraviny pro zvláštní výživu a jsou 
upraveny zvláštními pravidly přijatými 
podle směrnice 96/8/ES. Na trhu se však 
objevuje stále více potravin určených pro 
širokou veřejnost, na nichž jsou uvedena 
podobná prohlášení, která jsou 
prezentována jako zdravotní tvrzení 
týkající se regulace hmotnosti. Aby se 
zamezilo možné záměně s potravinami pro 
regulaci hmotnosti uváděnými na trh a 
zajistila právní jistota a soudržnost 
právních předpisů Unie, měla by být tato 
tvrzení upravena výhradně nařízením 
(ES) č. 1924/2006 a měla by splňovat 
požadavky uvedené ve zmíněném nařízení. 
Je nutné, aby přede dnem použitelnosti 
tohoto nařízení bylo dokončeno technické 
přizpůsobení podle nařízení (ES) 
č. 1924/2006 za účelem zahrnutí 
zdravotních tvrzení odkazujících na 
regulaci tělesné hmotnosti u potravin 
označených jako „náhrada celodenní 
stravy pro regulaci hmotnosti“ a 
„náhrada jednoho jídla pro regulaci 
hmotnosti“ a souvisejících podmínek 
používání, jak jsou upraveny podle 
směrnice 96/8/ES.

Or. en

Odůvodnění

Výrobky s velmi nízkým obsahem kalorií jsou dietetickými potravinami, které zdravotníci 
doporučují ve zvláštních případech ke snížení hmotnosti pacienta před operací či v jiných 
konkrétních situacích. Dieta s velmi nízkým obsahem kalorií spočívá v přísunu 800 kcal za 
den, a vyžaduje si tedy lékařský dohled. Pokud by potraviny s velmi nízkým obsahem kalorií 
nebyly zahrnuty ve zvláštních právních předpisech, měly by být zahrnuty do kategorie 
potravin pro zvláštní léčebné účely.

Pozměňovací návrh 62
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) „Náhrada jednoho jídla pro regulaci 
hmotnosti“ a „náhrada celodenní stravy pro 
regulaci hmotnosti“ se považují za 
potraviny pro zvláštní výživu a jsou 
upraveny zvláštními pravidly přijatými 
podle směrnice 96/8/ES. Na trhu se však 
objevuje stále více potravin určených pro 
širokou veřejnost, na nichž jsou uvedena 
podobná prohlášení, která jsou 
prezentována jako zdravotní tvrzení 
týkající se regulace hmotnosti. Aby se 
zamezilo možné záměně s potravinami pro 
regulaci hmotnosti uváděnými na trh a 
zajistila právní jistota a soudržnost 
právních předpisů Unie, měla by být tato 
tvrzení upravena výhradně nařízením 
(ES) č. 1924/2006 a měla by splňovat 
požadavky uvedené ve zmíněném nařízení. 
Je nutné, aby přede dnem použitelnosti 
tohoto nařízení bylo dokončeno technické 
přizpůsobení podle nařízení (ES) č. 
1924/2006 za účelem zahrnutí zdravotních 
tvrzení odkazujících na regulaci tělesné 
hmotnosti u potravin označených jako 
„náhrada celodenní stravy pro regulaci 
hmotnosti“ a „náhrada jednoho jídla pro 
regulaci hmotnosti“ a souvisejících 
podmínek používání, jak jsou upraveny 
podle směrnice 96/8/ES.

(27) „Náhrada jednoho jídla pro regulaci 
hmotnosti“ a „náhrada celodenní stravy pro 
regulaci hmotnosti“ se považují za 
potraviny pro zvláštní výživu a jsou 
upraveny zvláštními pravidly přijatými 
podle směrnice 96/8/ES. Na trhu se však 
objevuje stále více potravin určených pro 
širokou veřejnost, na nichž jsou uvedena 
podobná prohlášení, která jsou 
prezentována jako zdravotní tvrzení 
týkající se regulace hmotnosti. Aby se 
zamezilo možné záměně s potravinami pro 
regulaci hmotnosti, je vhodné, aby v tomto 
nařízení zůstaly zachovány potraviny 
používané pro nízkoenergetickou výživu 
ke snižování hmotnosti. S ohledem na 
rizika, která představují pro lidské zdraví, 
a na kontroly, které vyžadují při svém 
používání, je vhodné, aby potraviny 
používané při dietách s velmi nízkým 
obsahem kalorií (méně než 800 kalorií 
denně) byly řízeny směrnicí 1999/21/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 63
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) V současné době neexistují 
na unijní úrovni žádná pravidla, která by 
harmonizovala složení, označování a 
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užívání „mlék určených pro malé děti“, tj. 
mlék, jež jsou propagována jako obzvláště 
vhodná pro děti ve věku mezi jedním 
rokem a třemi lety. Některá z těchto mlék 
účastníci trhu v současnosti označují 
v souladu se směrnicí 2009/39/ES jako 
„potraviny pro zvláštní výživu“, ale jiné 
nikoli. Ačkoli jsou navíc některá tato 
mléka na trhu označována jako „rostoucí 
mléka“, o tom, že by tato mléka byla 
zdravotně či výživově přínosnější než 
obyčejné mléko, však neexistují podložené 
vědecké důkazy. Tato situace znesnadňuje 
fungování vnitřního trhu a má za 
následek nerovnou úroveň ochrany 
spotřebitelů v Unii. Aby v tomto ohledu 
byla sjednána náprava, měla by být 
„mléka určená pro malé děti“ upravena 
nařízením (ES) č. 1924/2006 a měla by 
splňovat požadavky uvedené ve zmíněném 
nařízení. Komise by navíc měla po 
konzultaci s Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin předložit Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o potřebě 
zvláštních ustanovení týkajících se složení 
a označování mlék určených pro malé děti 
a v souladu s tímto navrhnout 
odpovídající opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27b) V současné době neexistují 
na unijní úrovni žádná zvláštní pravidla 
ohledně složení, označování a užívání 
dietních přípravků s velmi nízkým 
obsahem kalorií, jež odpovídají 
celodennímu přísunu energie ze stravy do 
800 kcal. Dietní přípravky s velmi nízkým 
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obsahem kalorií by s ohledem na 
zdravotní rizika, která obnášejí, měly být 
dostupné pouze pod lékařským dohledem 
a měly by být právně upraveny směrnicí 
Komise 1999/21/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Kategorie potravin, kterých se týká 
toto nařízení, podléhají obecným 
ustanovením ohledně označování, která 
stanoví nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 
2011 o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům1, aniž by byly 
dotčeny konkrétní požadavky týkající se 
označování, obchodní úpravy a reklamy, 
které stanoví toto nařízení a které budou 
přijaty jako akty v přenesené pravomoci. 
Pro kategorie potravin, kterých se týká 
toto nařízení, je rozumné prodloužit 
přechodné období pro změny týkající se 
označování, které je stanoveno v nařízení 
(EU) č. 1169/2011, v souladu s daty 
použitelnosti aktů v přenesené pravomoci;
_______________
1 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo zbytečné duplikaci změn týkajících se označování, měla by se data 
použitelnosti revidovaného nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 
sladit s daty použitelnosti aktů v přenesené pravomoci zamýšlených pro výrobky spadající do 
oblasti působnosti tohoto nařízení, které také stanoví další konkrétní požadavky na 
označování.
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Pozměňovací návrh 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Kategorie potravin, kterých se týká 
toto nařízení, podléhají obecným 
ustanovením ohledně označování, která 
stanoví nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 
2011 o poskytování informací o 
potravinách spotřebitelům1, aniž by byly 
dotčeny konkrétní požadavky týkající se 
označování, obchodní úpravy a reklamy, 
které stanoví toto nařízení a které budou 
přijaty jako akty v přenesené pravomoci. 
Pro kategorie potravin, kterých se týká 
toto nařízení, je rozumné prodloužit 
přechodné období pro změny týkající se 
označování, které je stanoveno v nařízení 
(EU) č. 1169/2011, v souladu s daty 
použitelnosti aktů v přenesené pravomoci;
_______________
1 Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo zbytečné duplikaci změn týkajících se označování, měla by se data 
použitelnosti revidovaného nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 
sladit s daty použitelnosti aktů v přenesené pravomoci zamýšlených pro výrobky spadající do 
oblasti působnosti tohoto nařízení, které také stanoví další konkrétní požadavky na 
označování.

Pozměňovací návrh 67
Iliana Ivanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Aby se malým a středním podnikům 
usnadnil přístup na trh, který se 
v některých odvětvích, např. v odvětví 
příkrmů pro kojence a malé děti a ke 
zdravotním účelům, zdá být ovládán 
několika málo velkými podniky, měla by 
Komise v úzké spolupráci s dotčenými 
zúčastněnými stranami přijmout pokyny 
na pomoc podnikům, zejména malým a 
středním podnikům, aby vyhověly 
požadavkům stanoveným v tomto nařízení, 
čímž podpoří konkurenceschopnost a 
inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví požadavky na 
složení a informace pro tyto kategorie 
potravin:

1. Toto nařízení stanoví požadavky na 
složení a informace pro tyto kategorie 
potravin pro zvláštní výživu:

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví požadavky na 
složení a informace pro tyto kategorie 
potravin:

1. Toto nařízení stanoví požadavky na 
složení a informace pro tyto kategorie 
potravin pro zvláštní výživu:
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Or. en

Odůvodnění

Několik základních záruk, které nabízí současná rámcová dietetická směrnice (2009/39/ES) a 
její příslušné vertikální směrnice, bylo zrušeno ke škodě zranitelných skupin spotřebitelů, kteří 
potřebují potraviny, jež jsou speciálně vyvinuty s cílem pomoci jim zvládat jejich konkrétní 
chorobu, která si vyžaduje dietní výživu. Omezení oblasti působnosti navrhovaného nařízení, 
které návrh Komise předpokládá, s sebou nese riziko, že bude oslabeno zdraví a bezpečnost 
zranitelných skupin spotřebitelů a omezí se možnosti budoucích inovací založených na rozvoji 
vědeckých poznatků.

Pozměňovací návrh 70
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví požadavky na 
složení a informace pro tyto kategorie 
potravin:

1. Toto nařízení stanoví požadavky na 
složení a informace pro tyto kategorie 
potravin  pro zvláštní výživu:

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počáteční a pokračovací kojenecká 
výživa;

a) počáteční a pokračovací kojenecká 
výživa pro zdravé kojence;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Matteo Salvini



AM\885312CS.doc 47/89 PE478.332v01-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počáteční a pokračovací kojenecká 
výživa;

a) počáteční a pokračovací kojenecká 
výživa pro zdravé kojence;

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistila shoda se stávajícími právními předpisy (směrnicí 2006/141/ES o počáteční a 
pokračovací kojenecké výživě) a s vědeckými údaji, na nichž se tyto právní předpisy zakládají, 
je třeba v případě kategorie počáteční a pokračovací kojenecké výživy výslovně odkazovat na 
zdravé kojence. Tím by se také zamezilo potenciální záměně s potravinami pro zvláštní 
léčebné účely určenými pro kojence, kteří nejsou zcela zdrávi.

Pozměňovací návrh 73
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) počáteční a pokračovací kojenecká 
výživa;

a) počáteční a pokračovací kojenecká 
výživa pro zdravé kojence;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) obilné a ostatní příkrmy pro kojence a 
malé děti;

b) obilné a ostatní příkrmy pro zdravé 
kojence a zdravé malé děti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 75
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) nápoje na bázi mléka určené pro malé 
děti;

Or. en

Odůvodnění

Nápoje na bázi mléka určené pro malé děti, známé rovněž jako mléka pro batolata nebo 
mléka podporující růst, jsou speciálně vytvořené, na živiny bohaté výrobky, které pomáhají 
uspokojovat výživové potřeby malých dětí ve věku 12–36 měsíců.

Pozměňovací návrh 76
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potraviny pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potraviny pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku;

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné zahrnout tuto kategorii do definice nového nařízení, aby se zamezilo záměně mezi 
potravinami, jež jsou určeny pro osoby s konkrétními chorobami, a výživovými tvrzeními.
Údaj „bez lepku“ nemůže podléhat úpravě podle nařízení 1924/2006/ES, kterým se řídí 
komerční komunikace pro širokou veřejnost, protože bezlepkové potraviny nemají pro většinu 
lidí žádný zvláštní nutriční přínos.

Pozměňovací návrh 78
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potraviny, které jsou vhodné pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku;

Or. de

Odůvodnění

U celiakie se jedná o autoimunitní onemocnění, které lze regulovat pouze přísným vyloučením 
potravin obsahujících lepek. Při nedodržování přísné diety hrozí nemocným závažná následná 
onemocnění jako např. rakovina střev. Jak Komise uvádí v bodu odůvodnění 15, je pro 
některé skupiny obyvatelstva nepostradatelná určená výživová přiměřenost.

Pozměňovací návrh 79
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potraviny pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 80
Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potraviny určené pro ke snížení a 
regulaci hmotnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) potraviny určené pro 
nízkoenergetickou výživu ke snižování 
hmotnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze;

Or. de

Odůvodnění

Osoby vystavené zvýšené tělesné námaze potřebují zvláštní potraviny, které odpovídají 
požadavkům na přiměřenost z výživového hlediska. Dosud jsou tyto potraviny upraveny 
rámcovou směrnicí o potravinách určených pro zvláštní výživu (2009/39/ES). Pokud by tyto 
potraviny nespadaly do oblasti působnosti tohoto nařízení, nebyly by vzhledem k chybějícímu 
povolení v mnoha členských státech již obchodovatelné.

Pozměňovací návrh 84
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) potraviny pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) Jiné potraviny určené pro kojence 
a malé děti.

Or. de

Odůvodnění

Na trhu existuje množství potravin určených pro kojence a malé děti, jako například čaje pro 
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děti a výživa pro předčasně narozené děti. Aby byla zajištěna co nejvyšší ochrana 
spotřebitele, měly by tyto potraviny spadat do tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 86
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 1. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení stanovuje pravidla pro 
uvádění jiných potravin určených pro 
zvláštní výživu na trh.

Or. en

Odůvodnění

S cílem umožnit budoucí inovace na základě konkrétních vědeckých důkazů by měla být 
vytvořena kategorie jiných potravin určených pro zvláštní výživu, aby se mohlo účinně 
reagovat na nové vědecké poznatky a potřeby spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 87
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g – podbod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) obilných příkrmů a i) obilných příkrmů.

Or. en

Odůvodnění

Mléka určená pro malé děti, známá rovněž jako mléka podporující růst nebo mléka pro 
batolata, jsou speciálně vytvořené, na živiny bohaté výrobky, které pomáhají uspokojovat 
výživové potřeby malých dětí ve věku 12–36 měsíců. Mezinárodní normy potvrzují, že děti ve 
věku 6 až 36 měsíců potřebují zvláštní kojeneckou výživu, což se od roku 1987 odráží v normě 
Codex Alimentarius pro pokračovací kojeneckou výživu určenou pro kojence a malé děti.
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Pozměňovací návrh 88
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) mléka určeného pro malé děti; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení mlék určených pro malé děti z definice příkrmů pro kojence a malé děti povede 
k omezení opatření pro bezpečnost potravin, nekonkrétnímu nutričnímu složení a 
nedostatečné harmonizaci mezi členskými státy EU. V důsledku toho budou tyto výrobky 
regulovány jako obecné potraviny, tj. budou podléhat nutričním a bezpečnostním kritériím 
stanoveným pro dospělé, která nejsou vhodná pro děti ve věku 12–36 měsíců. Nezávislé 
vědecké posouzení provedené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin by mělo objasnit 
nutriční potřeby této zranitelné kategorie spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 89
Olga Sehnalová

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) mléka určeného pro malé děti; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nikdo by neměl ignorovat skutečnost, že tzv. „mléka na růst“ jsou již na trhu a že jsou určena 
pro malé děti. Pokud jde o jejich vlastnosti, splňují požadavky na „kojeneckou výživu“. 
Stínový zpravodaj proto požaduje, aby Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypracoval 
příslušnou zprávu. Do té doby by však bylo vhodné, aby tyto potraviny i nadále spadaly do 
rámce tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 90
Anja Weisgerber
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. g – podbod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) mléka určeného pro malé děti; vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Do oblasti působnosti nařízení by mělo spadat takzvané „dětské mléko“ nebo „mléko 
podporující růst“ stejně jako všechny potraviny určené pro kojence a malé děti.

Pozměňovací návrh 91
Iliana Ivanova

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „potravinami pro zvláštní léčebné účely“ 
se rozumí potraviny, které jsou určeny pro 
řízenou dietní výživu pacientů a k použití 
pod lékařským dohledem. Jsou určeny jako 
jediná nebo částečná výživa pacientů 
s omezenou, sníženou nebo narušenou 
schopností přijímat, trávit, vstřebávat, 
metabolizovat nebo vylučovat obvyklé 
potraviny nebo určité živiny v nich 
obsažené nebo pacientů s jinými lékařsky 
stanovenými požadavky na výživu, jejichž 
řízené dietní výživy nelze dosáhnout 
pouhou změnou normální stravy.

h) „potravinami pro zvláštní léčebné účely“ 
se rozumí potraviny, které jsou určeny pro 
řízenou dietní výživu pacientů a k použití 
pod lékařským dohledem. Jsou určeny jako 
jediná nebo částečná výživa pacientů 
s omezenou, sníženou nebo narušenou 
schopností přijímat, trávit, vstřebávat, 
metabolizovat nebo vylučovat obvyklé 
potraviny nebo určité živiny v nich 
obsažené nebo pacientů s jinými lékařsky 
stanovenými požadavky na výživu, jejichž 
řízené dietní výživy nelze dosáhnout 
pouhou změnou normální stravy. Potraviny 
pro zvláštní léčebné účely zahrnují také 
dietní přípravky s velmi nízkým obsahem 
kalorií, jež odpovídají náhradě celodenní 
stravy do 800 kcal.

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Robert Rochefort
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Návrh nařízení 
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „potravinami pro zvláštní léčebné účely“ 
se rozumí potraviny, které jsou určeny pro 
řízenou dietní výživu pacientů a k použití 
pod lékařským dohledem. Jsou určeny jako 
jediná nebo částečná výživa pacientů 
s omezenou, sníženou nebo narušenou 
schopností přijímat, trávit, vstřebávat, 
metabolizovat nebo vylučovat obvyklé 
potraviny nebo určité živiny v nich 
obsažené nebo pacientů s jinými lékařsky 
stanovenými požadavky na výživu, jejichž 
řízené dietní výživy nelze dosáhnout 
pouhou změnou normální stravy.

h) „potravinami pro zvláštní léčebné účely“ 
se rozumí potraviny, které jsou určeny pro 
řízenou dietní výživu pacientů a k použití 
pod lékařským dohledem. Jsou určeny jako 
jediná nebo částečná výživa pacientů 
s omezenou, sníženou nebo narušenou 
schopností přijímat, trávit, vstřebávat, 
metabolizovat nebo vylučovat obvyklé 
potraviny nebo určité živiny v nich 
obsažené nebo pacientů s jinými lékařsky 
stanovenými požadavky na výživu, jejichž 
řízené dietní výživy nelze dosáhnout 
pouhou změnou normální stravy. Potraviny 
pro zvláštní léčebné účely obsahují rovněž 
potravinové přípravky používané při 
dietách s velmi nízkým obsahem kalorií.

Or. fr

Pozměňovací návrh 93
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „potravinami pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku“ se rozumí 
potraviny pro zvláštní výživu, které jsou 
speciálně vyráběné, připravované nebo 
zpracovávané, aby splňovaly zvláštní 
dietetické potřeby osob s nesnášenlivostí 
lepku.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „potravinami pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku“ se rozumí 
potraviny pro zvláštní výživu, které jsou 
speciálně vyráběné, připravované nebo 
zpracovávané, aby splňovaly zvláštní 
dietetické potřeby osob s nesnášenlivostí 
lepku.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zahrnout tuto kategorii do definice nového nařízení, aby se zamezilo záměně mezi  
potravinami, jež jsou určeny pro osoby s konkrétními chorobami, a výživovými tvrzeními.
Údaj „bez lepku“ nemůže podléhat úpravě podle nařízení 1924/2006/ES, kterým se řídí 
komerční komunikace pro širokou veřejnost, protože bezlepkové potraviny nemají pro většinu 
lidí žádný zvláštní nutriční přínos.

Pozměňovací návrh 95
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „potravinami pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku“ se rozumí 
potraviny určené pro zvláštní výživu, které 
byly zvláště vytvořeny, připraveny nebo 
zpracovány, aby odpovídaly zvláštním 
dietetickým potřebám osob 
s nesnášenlivostí lepku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 96
Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „potravinami pro zvláštní výživu“ se 
rozumí potraviny, které jsou pro své 
zvláštní složení nebo výrobní proces jasně 
rozlišitelné od potravin pro běžnou 
spotřebu, které jsou vhodné pro nutriční 
účely jim připisované a které jsou 
uváděny na trh s poukazem na tuto 
vhodnost;

Or. en

Odůvodnění

Musí se jasně rozlišit potraviny pro zvláštní výživu a potraviny pro běžnou spotřebu, aby se 
zajistila bezpečnost jak spotřebitelů, kterí potřebují speciální výživu, tak běžných spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 97
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) „potravinami pro nízkoenergetickou 
výživu ke snižování hmotnosti“ se rozumí 
potraviny se zvláštním složením, které při 
použití podle návodu výrobce nahrazují 
úplně nebo částečně celodenní stravu. 
Tyto potraviny se dělí do tří kategorií:
i) výrobky nabízené jako úplná náhrada 
celodenní stravy;
ii) výrobky nabízené jako náhrada 
jednoho nebo více jídel z celodenní stravy;
iii) výrobky nabízené jako náhrada části 
jídla.
Neobsahují výrobky nebo programy 
určené k náhradě celodenní stravy při 
dietách s velmi nízkým obsahem kalorií 
(méně než 800 kalorií denně), které 
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spadají do oblasti potravin pro zvláštní 
léčebné účely.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 1 o zachování potravin pro 
nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti v oblasti působnosti tohoto návrhu nařízení. 
Je ostatně vhodné začlenit výrobky používané při ukončení diet, které umožňují znovu 
postupně přejít na rozmanitou stravu, aniž by hrozilo riziko opětovného zvýšení hmotnosti.

Pozměňovací návrh 98
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h b(nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hb) „potravinami určenými ke snížení a 
regulaci hmotnosti“ se rozumí potraviny 
se zvláštním složením, které při používání 
podle návodu výrobce nahrazují plně nebo 
částečně celodenní stravu a které jsou:
i) určené pro nízkoenergetickou výživu ke 
snižování hmotnosti. Dělí se do dvou 
skupin:
– výrobky nabízené k prodeji jako 
náhrada celodenní stravy (nízkokalorická 
strava a velmi nízkokalorická strava);
– výrobky nabízené k prodeji jako 
náhrada jednoho nebo více jídel z 
celodenní stravy (náhrada jídla);
ii) určené pro regulaci hmotnosti (výrobky 
nabízené k prodeji jako pokrm nebo část 
pokrmu či lehké jídlo nebo malé 
občerstvení);

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hc) „potravinami určenými pro zvýšenou 
svalovou námahu“ se rozumí potraviny se 
zvláštním složením, které jsou určeny pro 
krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, 
zejména pro sportovce;

Or. en

Odůvodnění

Potraviny pro zvýšenou svalovou námahu jsou potraviny speciálně zpracované nebo se 
speciálním složením pro zajištění zdravé výživy při extrémním sportu a jiných fyzických 
aktivitách. Pro přípravu na intenzivní a/nebo vysoce kvalitní výkon, pro udržení takového 
výkonu a pro následné zotavení potřebuje tělo výrobky se speciálním složením, které zajistí 
náležité a účinné dodání tekutin a živin (jako např. sacharidů). 

Pozměňovací návrh 100
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – písm. h d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hd) „potravinami pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku“ se rozumí 
potraviny pro zvláštní výživu, které jsou 
speciálně vyráběné, připravované nebo 
zpracovávané, aby splňovaly zvláštní 
dietetické potřeby osob s nesnášenlivostí 
lepku;

Or. en

Odůvodnění

Některé základní záruky, které jsou obsaženy ve stávající rámcové směrnici o potravinách 
určených pro zvláštní výživu (2009/39/ES), zejména ty, které se týkají „potravin určených pro 
osoby s nesnášenlivostí lepku“, byly odstraněny z oblasti působnosti navrhovaného 
revidovaného znění ke škodě osob, které trpí celiakií. Tyto potraviny pro zvláštní výživu jsou 
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uznány na mezinárodní úrovni normou Codex Alimentarius 118-1979 revidovanou v roce 
2008 pro potraviny určené pro zvláštní dietetické použití pro osoby s nesnášenlivostí lepku.

Pozměňovací návrh 101
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 15 akty v přenesené 
pravomoci za účelem přizpůsobení definic 
„počáteční kojenecké výživy“, 
„pokračovací kojenecké výživy“, 
„obilných příkrmů“ a „příkrmů pro 
kojence a malé děti“ a „potravin pro 
zvláštní léčebné účely“ s přihlédnutím k 
vědecko-technickému pokroku a případně 
příslušnému vývoji na mezinárodní 
úrovni.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 15 akty v přenesené 
pravomoci za účelem přizpůsobení definic 
„počáteční kojenecké výživy“, 
„pokračovací kojenecké výživy“, 
„obilných příkrmů“ a „příkrmů pro kojence 
a malé děti“ a „potravin pro zvláštní 
léčebné účely“ s přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku a případně 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni.

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 15 akty v přenesené 
pravomoci za účelem přizpůsobení definic 
„počáteční kojenecké výživy“, 
„pokračovací kojenecké výživy“, 
„obilných příkrmů“ a „příkrmů pro kojence 
a malé děti“, „potravin pro zvláštní léčebné 
účely“, „potravin určených ke snižování a 
regulaci hmotnosti“, „potravin určených 
pro zvýšenou svalovou námahu“ a 
„potravin pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku“ s přihlédnutím k vědecko-
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technickému pokroku a případně 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Některé základní záruky, které jsou obsaženy v současné rámcové směrnici o potravinách 
určených pro zvláštní výživu, byly odstraněny, a to ke škodě zranitelných skupin spotřebitelů, 
kteří potřebují potraviny, jež mají speciální složení, aby se mohli odpovídajícím způsobem 
podle svých konkrétních chorob stravovat. Omezení oblasti působnosti nařízení, které návrh 
Komise předpokládá, s sebou nese riziko, že bude oslabeno zdraví a bezpečnost těchto skupin 
spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 15 akty v přenesené 
pravomoci za účelem přizpůsobení definic 
„počáteční kojenecké výživy“, 
„pokračovací kojenecké výživy“, 
„obilných příkrmů“ a „příkrmů pro kojence 
a malé děti“ a „potravin pro zvláštní 
léčebné účely“ s přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku a případně 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni.

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 15 akty v přenesené 
pravomoci za účelem přizpůsobení definic 
„počáteční kojenecké výživy“, 
„pokračovací kojenecké výživy“, 
„obilných příkrmů“ a „příkrmů pro kojence 
a malé děti“, „potravin pro zvláštní léčebné 
účely“a „potravin pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku“ s přihlédnutím k 
vědecko-technickému pokroku a případně 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 
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souladu s článkem 15 akty v přenesené 
pravomoci za účelem přizpůsobení definic 
„počáteční kojenecké výživy“, 
„pokračovací kojenecké výživy“, 
„obilných příkrmů“ a „příkrmů pro kojence 
a malé děti“ a „potravin pro zvláštní 
léčebné účely“ s přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku a případně 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni.

souladu s článkem 15 akty v přenesené 
pravomoci za účelem přizpůsobení definic 
„počáteční kojenecké výživy“, 
„pokračovací kojenecké výživy“, 
„obilných příkrmů“ a „příkrmů pro kojence 
a malé děti“, „potravin pro zvláštní léčebné 
účely“a „potravin pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku“ s přihlédnutím k 
vědecko-technickému pokroku a případně 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 15 akty v přenesené 
pravomoci za účelem přizpůsobení definic 
„počáteční kojenecké výživy“, 
„pokračovací kojenecké výživy“, 
„obilných příkrmů“ a „příkrmů pro kojence 
a malé děti“ a „potravin pro zvláštní 
léčebné účely“ s přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku a případně 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni.

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 
souladu s článkem 15 akty v přenesené 
pravomoci za účelem přizpůsobení definic 
„počáteční kojenecké výživy“, 
„pokračovací kojenecké výživy“, 
„obilných příkrmů“ a „příkrmů pro kojence 
a malé děti“, „potravin pro zvláštní léčebné 
účely“ a „potravin pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku“ s přihlédnutím k 
vědecko-technickému pokroku a případně 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 3. Komisi je svěřena pravomoc přijímat v 
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souladu s článkem 15 akty v přenesené 
pravomoci za účelem přizpůsobení definic 
„počáteční kojenecké výživy“, 
„pokračovací kojenecké výživy“, 
„obilných příkrmů“ a „příkrmů pro kojence 
a malé děti“ a „potravin pro zvláštní 
léčebné účely“ s přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku a případně 
příslušnému vývoji na mezinárodní úrovni.

souladu s článkem 15 akty v přenesené 
pravomoci za účelem přizpůsobení definic 
„počáteční kojenecké výživy“, 
„pokračovací kojenecké výživy“, 
„obilných příkrmů“ a „příkrmů pro kojence 
a malé děti“, „potravin pro zvláštní léčebné 
účely“ a „potravin pro nízkoenergetickou 
výživu ke snižování hmotnosti“ s 
přihlédnutím k vědecko-technickému 
pokroku a případně příslušnému vývoji na 
mezinárodní úrovni.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 1 o zachování potravin pro 
nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti v oblasti působnosti tohoto návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh 107
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 mohou 
být uváděny na trh pouze tehdy, splňují-li 
ustanovení tohoto nařízení.

Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2
mohou být uváděny na trh pouze tehdy, 
splňují-li ustanovení tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 mohou 
být uváděny na trh pouze tehdy, splňují-li 
ustanovení tohoto nařízení.

Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2a
mohou být uváděny na trh pouze tehdy, 
splňují-li ustanovení tohoto nařízení.
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Or. en

Odůvodnění

Sladění s úvodem čl. 1 odst. 2a. Toto ustanovení by se mělo vztahovat na všechny potraviny 
pro zvláštní výživu.

Pozměňovací návrh 109
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při označování a obchodní úpravě 
potravin pro běžnou spotřebu a související 
reklamě  je zakázáno:
a) používat výraz „zvláštní výživa“, ať 
samostatně nebo ve spojení s jinými slovy, 
při označování těchto potravin;
b) používat jakékoli další označení nebo 
způsoby obchodní úpravy, které mohou 
budit dojem, že se jedná o výrobky 
uvedené v článku 1.

Or. fr

Odůvodnění

Jedná se zde o převzetí ustanovení ze směrnice 2009/39/ES, které umožňuje zabránit tomu, 
aby potravina odpovídající pouze jednomu danému požadavku nevzbuzovala dojem, že může 
být určena pro kategorie obyvatel nebo diety definované v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 110
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 3. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při označování, obchodní úpravě 
a reklamě potravin pro běžnou spotřebu je 
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zakázáno:
a) používat k popisu daných potravin 
slova „zvláštní výživa“, ať samostatně 
nebo ve spojení s jinými slovy;
b) používat jakákoli další označení nebo 
způsoby obchodní úpravy, které mohou 
budit dojem, že se jedná o jeden z výrobků 
uvedených v článku 1.

Or. en

Odůvodnění

Aby nedošlo k uvedení spotřebitele v omyl, je třeba zachovat ustanovení, které bude podobné 
ustanovení v čl. 2 odst. 2 písm. b) stávající rámcové směrnice, čímž se zajistí, aby pouze 
výrobky, které jsou v souladu s nařízením, mohly být prezentovány jako výrobky, které 
odpovídají specifickým potřebám cílových skupin obyvatelstva.

Pozměňovací návrh 111
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je-li zřejmé, že potravina uvedená v čl. 1 
odst. 1 může představovat vážné riziko pro 
lidské zdraví, a pokud se nelze s tímto 
rizikem úspěšně vypořádat pomocí 
opatření přijatých dotyčným členským 
státem nebo státy, přijme Komise 
neprodleně z vlastního podnětu nebo na 
žádost některého členského státu vhodná 
dočasná mimořádná opatření, včetně 
opatření, která podle závažnosti situace 
omezují nebo zakazují uvádění dotyčné 
potraviny na trh. Tato opatření se přijímají 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přezkumným postupem podle čl. 14 
odst. 2.

1. Je-li zřejmé, že potravina uvedená v čl. 1 
odst. 1 a 2 může představovat vážné riziko 
pro lidské zdraví, a pokud se nelze s tímto 
rizikem úspěšně vypořádat pomocí 
opatření přijatých dotyčným členským 
státem nebo státy, přijme Komise 
neprodleně z vlastního podnětu nebo na 
žádost některého členského státu vhodná 
dočasná mimořádná opatření, včetně 
opatření, která podle závažnosti situace
omezují nebo zakazují uvádění dotyčné 
potraviny na trh. Tato opatření se přijímají 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přezkumným postupem podle čl. 14 
odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Je-li zřejmé, že potravina uvedená v čl. 1 
odst. 1 může představovat vážné riziko pro 
lidské zdraví, a pokud se nelze s tímto 
rizikem úspěšně vypořádat pomocí 
opatření přijatých dotyčným členským 
státem nebo státy, přijme Komise 
neprodleně z vlastního podnětu nebo na 
žádost některého členského státu vhodná 
dočasná mimořádná opatření, včetně 
opatření, která podle závažnosti situace 
omezují nebo zakazují uvádění dotyčné 
potraviny na trh. Tato opatření se přijímají 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přezkumným postupem podle čl. 14 
odst. 2.

1. Je-li zřejmé, že potravina uvedená v čl. 1 
odst. 1 a 2a může představovat vážné 
riziko pro lidské zdraví, a pokud se nelze s 
tímto rizikem úspěšně vypořádat pomocí 
opatření přijatých dotyčným členským 
státem nebo státy, přijme Komise 
neprodleně z vlastního podnětu nebo na 
žádost některého členského státu vhodná 
dočasná mimořádná opatření, včetně 
opatření, která podle závažnosti situace 
omezují nebo zakazují uvádění dotyčné 
potraviny na trh. Tato opatření se přijímají 
prostřednictvím prováděcích aktů 
přezkumným postupem podle čl. 14 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s úvodem čl. 1 odst. 2a. Toto ustanovení by se mělo vztahovat na všechny potraviny 
pro zvláštní výživu.

Pozměňovací návrh 113
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 musí 
splňovat veškeré požadavky práva Unie, 
které se vztahují na potraviny.

1. Potraviny uvedené v článku 1 musí 
splňovat veškeré požadavky práva Unie, 
které se vztahují na potraviny, s výjimkou 
změn provedených pro zajištění jejich 
shody s definicemi uvedenými v článku 2.

Or. en
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Odůvodnění

Výrobky, jichž se týká toto nařízení, jsou potraviny pro zvláštní výživu, a proto jejich složení 
a obchodní úprava musí být vhodná pro osoby, jimž jsou především určeny.

Pozměňovací návrh 114
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Složení potravin uvedených v čl. 1 
odst. 1 musí být takové, aby uspokojovalo 
výživové potřeby osob, jimž jsou tyto 
potraviny určeny, a aby bylo vhodné pro 
tyto osoby, a to v souladu s obecně 
uznávanými vědeckými údaji.

1. Složení potravin uvedených v čl. 1 
odst. 1 a 2 musí být takové, aby 
uspokojovalo specifické výživové potřeby 
osob, jimž jsou tyto potraviny určeny, a 
aby bylo vhodné pro tyto osoby, a to v 
souladu s obecně uznávanými vědeckými 
údaji.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Složení potravin uvedených v čl. 1 
odst. 1 musí být takové, aby uspokojovalo 
výživové potřeby osob, jimž jsou tyto 
potraviny určeny, a aby bylo vhodné pro 
tyto osoby, a to v souladu s obecně 
uznávanými vědeckými údaji.

1. Složení potravin uvedených v čl. 1 
odst. 1 a 2a musí být takové, aby 
uspokojovalo specifické výživové potřeby 
osob, jimž jsou tyto potraviny určeny, a 
aby bylo vhodné pro tyto osoby, a to v 
souladu s obecně uznávanými vědeckými 
údaji.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s úvodem čl. 1 odst. 2a. Toto ustanovení by se mělo vztahovat na všechny potraviny 
pro zvláštní výživu.
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Pozměňovací návrh 116
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 nesmí 
obsahovat žádnou látku v takovém 
množství, které by ohrozilo zdraví osob, 
jimž jsou tyto potraviny určeny.

2. Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2
nesmí obsahovat žádnou látku v takovém 
množství, které by ohrozilo zdraví osob, 
jimž jsou tyto potraviny určeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 nesmí 
obsahovat žádnou látku v takovém 
množství, které by ohrozilo zdraví osob, 
jimž jsou tyto potraviny určeny.

2. Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2a
nesmí obsahovat žádnou látku v takovém 
množství, které by ohrozilo zdraví osob, 
jimž jsou tyto potraviny určeny.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s úvodem čl. 1 odst. 2a. Toto ustanovení by se mělo vztahovat na všechny potraviny 
pro zvláštní výživu.

Pozměňovací návrh 118
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Označení potravin uvedených v čl. 1 
odst. 1, jejich obchodní úprava a 
související reklama musí spotřebitelům 
poskytovat náležité informace a nesmí být 
zavádějící.

3. Označení potravin uvedených v čl. 1 
odst. 1 a 2, jejich obchodní úprava a 
související reklama musí spotřebitelům 
poskytovat náležité informace, nesmí být 
zavádějící a těmto výrobkům připisovat 
vlastnosti vztahující se k předcházení, 
mírnění nebo léčení lidských chorob ani 
takové vlastnosti naznačovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Označení potravin uvedených v čl. 1
odst. 1, jejich obchodní úprava a 
související reklama musí spotřebitelům 
poskytovat náležité informace a nesmí být 
zavádějící.

3. Označení potravin uvedených v čl. 1 
odst. 1 a odst. 2a, jejich obchodní úprava a 
související reklama musí spotřebitelům 
poskytovat náležité informace, nesmí být 
zavádějící a těmto výrobkům připisovat 
vlastnosti vztahující se k předcházení, 
mírnění nebo léčení lidských chorob ani 
takové vlastnosti naznačovat.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění je v souladu se zněním obsaženým ve stávající rámcové směrnici. Sladění s úvodem 
čl. 1 odst. 2a. Toto ustanovení by se mělo vztahovat na všechny potraviny pro zvláštní výživu.

Pozměňovací návrh 120
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Označení potravin uvedených v čl. 1 
odst. 1, jejich obchodní úprava a 
související reklama musí spotřebitelům 
poskytovat náležité informace a nesmí být 
zavádějící.

3. Označení potravin uvedených v čl. 1 
odst. 1, jejich obchodní úprava a 
související reklama musí spotřebitelům 
poskytovat náležité informace, nesmí být 
zavádějící a musí se zakládat na úřadem 
potvrzených vědeckých údajích.

Or. pt

Pozměňovací návrh 121
Olga Sehnalová

Návrh nařízení
Čl. 9. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V zájmu umožnění účinného a na 
bezpečnost zaměřeného sledování 
informují provozovatelé potravinářských 
podniků, kteří na trh uvádějí potraviny 
uvedené v čl. 1 odst. 1, příslušný orgán 
členského státu / členských států, v němž / 
v nichž je výrobek uveden na trh, a to tak, 
že poskytnou vzorek/vzor označení svého 
výrobku před jeho uvedením na trh; 
příslušný orgán dotčeného členského 
státu / dotčených členských států 
zpřístupní veřejnosti svá pravidla postupu 
pro oznamování.

Or. en

Odůvodnění

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
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general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Pozměňovací návrh 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Šíření jakýchkoli užitečných informací 
nebo doporučení týkajících se kategorií 
potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 mohou 
provádět výhradně osoby kvalifikované
v oboru lékařství, výživy nebo farmacie či 
jiní odborníci, kteří odpovídají za zdravotní 
péči o matku a dítě.

4. Odstavec 3 nesmí bránit šíření 
jakýchkoli užitečných informací nebo 
doporučení určených výhradně osobám 
kvalifikovaným v oboru lékařství, výživy 
nebo farmacie či jiným odborníkům, kteří 
odpovídají za zdravotní péči o matku a 
dítě.

Or. en

Odůvodnění

Odkazuje se na článek 8 směrnice 2009/39/ES, v němž se z bezpečnostních důvodu požaduje, 
aby označení potravin pro zvláštní výživu obsahovalo další informace pro zdravotnické 
pracovníky.

Pozměňovací návrh 123
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Šíření jakýchkoli užitečných informací 
nebo doporučení týkajících se kategorií 
potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 mohou 
provádět výhradně osoby kvalifikované
v oboru lékařství, výživy nebo farmacie či 
jiní odborníci, kteří odpovídají za zdravotní 
péči o matku a dítě.

4. Odstavec 3 nesmí bránit šíření 
jakýchkoli užitečných informací nebo 
doporučení určených výhradně osobám 
kvalifikovaným v oboru lékařství, výživy a
farmacie či jiným odborníkům, kteří 
odpovídají za zdravotní péči o matku a 
dítě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Šíření jakýchkoli užitečných informací 
nebo doporučení týkajících se kategorií 
potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 mohou 
provádět výhradně osoby kvalifikované
v oboru lékařství, výživy nebo farmacie či 
jiní odborníci, kteří odpovídají za zdravotní 
péči o matku a dítě.

4. Odstavec 3 nesmí bránit šíření 
jakýchkoli užitečných informací nebo 
doporučení určených výhradně osobám 
kvalifikovaným v oboru lékařství, výživy a
farmacie či jiným odborníkům, kteří 
odpovídají za zdravotní péči o matku a 
dítě.

Or. en

Odůvodnění

Nový odstavec odráží stávající pravidla obsažená v článku 8 směrnice 2009/39/ES. Potraviny 
pro zvláštní výživu, které spadají do oblasti působnosti navrhovaného nařízení, se používají 
pod dohledem zdravotnických pracovníků. V zájmu bezpečného používání výrobků je 
nezbytné, aby výrobci mohli zdravotnickým pracovníkům navíc k označení poskytnout užitečné 
informace o složení a bezpečném a vhodném používání těchto výrobků. 

Pozměňovací návrh 125
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Šíření jakýchkoli užitečných informací 
nebo doporučení týkajících se kategorií 
potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 mohou 
provádět výhradně osoby kvalifikované 
v oboru lékařství, výživy nebo farmacie či 
jiní odborníci, kteří odpovídají za zdravotní 
péči o matku a dítě.

4. Vypracování a šíření jakýchkoli 
užitečných informací nebo doporučení 
týkajících se kategorií potravin uvedených 
v čl. 1 odst. 1 mohou provádět výhradně 
osoby kvalifikované v oboru lékařství, 
výživy nebo farmacie či jiní odborníci, 
kteří odpovídají za zdravotní péči o matku 
a dítě, a zmíněné informace či doporučení 
se musejí zakládat na vědeckých údajích, 
jež lze nezávisle ověřit.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 126
Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Čl. 9. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. S cílem umožnit účinnou úřední 
kontrolu potravin informuje provozovatel 
potravinářského podniku, který uvádí na 
trh potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1, 
příslušný orgán členského státu, v němž 
uvádí takové potraviny na trh, a to tak, že 
tomuto orgánu předá vzor označení, který 
pro výrobek používá.

Or. en

Odůvodnění

Příslušný orgán členského státu zpřístupní pravidla oznamování veřejnosti.

Pozměňovací návrh 127
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 musí 
splňovat požadavky článku 7 a požadavky 
na složení a informace, které jsou 
stanoveny v článku 9.

1. Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2
musí splňovat požadavky článku 7 a 
požadavky na složení a informace, které 
jsou stanoveny v článku 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 musí 
splňovat požadavky článku 7 a požadavky 
na složení a informace, které jsou 
stanoveny v článku 9.

1. Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 a 2a
musí splňovat požadavky článku 7 a 
požadavky na složení a informace, které 
jsou stanoveny v článku 9.

Or. en

Odůvodnění

Sladění s úvodem čl. 1 odst. 2a. Toto ustanovení by se mělo vztahovat na všechny potraviny 
pro zvláštní výživu.

Pozměňovací návrh 129
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou obecných požadavků 
stanovených v článcích 7 a 9 a s 
přihlédnutím ke směrnici 2006/141/ES, 
směrnici 2006/125/ES a směrnici 
1999/21/ES, jakož i případnému vědecko-
technickému pokroku je Komisi svěřena 
pravomoc přijmout v souladu s článkem 15 
nejpozději do [2 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost] nařízení v přenesené 
pravomoci s ohledem na tyto záležitosti:

2. S výhradou obecných požadavků 
stanovených v článcích 7 a 9 a 
s přihlédnutím ke směrnici 2006/141/ES, 
směrnici 2006/125/ES, směrnici 
1999/21/ES, směrnici 96/8/ES a k nařízení 
(ES) č. 41/2009, jakož i případnému 
vědecko-technickému pokroku je Komisi 
svěřena pravomoc přijmout v souladu s 
článkem 15 nejpozději do [2 let ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost] nařízení 
v přenesené pravomoci pro potraviny 
uvedené v čl. 1 odst. 1 s ohledem na tyto
záležitosti:

Or. en

Odůvodnění

Označení potravin spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení musí obsahovat kromě 
údajů, které jsou požadovány obecnými ustanoveními v oblasti označování potravin, další 
podstatné údaje, aby se zajistilo bezpečné používání těchto potravin. Specifická ustanovení 
týkající se označování, která se vztahují na tyto skupiny výrobků, budou přezkoumána a 
přepracována ve formě aktů v přenesené pravomoci.
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Pozměňovací návrh 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou obecných požadavků 
stanovených v článcích 7 a 9 a s 
přihlédnutím ke směrnici 2006/141/ES, 
směrnici 2006/125/ES a směrnici 
1999/21/ES, jakož i případnému vědecko-
technickému pokroku je Komisi svěřena 
pravomoc přijmout v souladu s článkem 15 
nejpozději do [2 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost] nařízení v přenesené 
pravomoci s ohledem na tyto záležitosti:

2. S výhradou obecných požadavků 
stanovených v článcích 7 a 9 a 
s přihlédnutím ke směrnici 2006/141/ES,
směrnici 2006/125/ES, směrnici 
1999/21/ES a k nařízení (ES) č. 41/2009, 
jakož i případnému vědecko-technickému 
pokroku je Komisi svěřena pravomoc 
přijmout v souladu s článkem 15 
nejpozději do [2 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost] nařízení v přenesené 
pravomoci pro potraviny uvedené v čl. 1 
odst. 1 s ohledem na tyto záležitosti:

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné konkrétně odkázat na stávající právní předpisy týkající se označování 
bezlepkových potravin.

Pozměňovací návrh 131
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou obecných požadavků 
stanovených v článcích 7 a 9 a s 
přihlédnutím ke směrnici 2006/141/ES, 
směrnici 2006/125/ES a směrnici 
1999/21/ES, jakož i případnému vědecko-
technickému pokroku je Komisi svěřena 
pravomoc přijmout v souladu s článkem 15 
nejpozději do [2 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost] nařízení v přenesené 

2. S výhradou obecných požadavků 
stanovených v článcích 7 a 9 a 
s přihlédnutím ke směrnici 2006/141/ES, 
směrnici 2006/125/ES, směrnici 
1999/21/ES a k nařízení (ES) č. 41/2009, 
jakož i případnému vědecko-technickému 
pokroku je Komisi svěřena pravomoc 
přijmout v souladu s článkem 15 
nejpozději do [2 let ode dne vstupu tohoto 
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pravomoci s ohledem na tyto záležitosti: nařízení v platnost] nařízení v přenesené 
pravomoci pro potraviny uvedené v čl. 1 
odst. 1 s ohledem na tyto záležitosti:

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou obecných požadavků 
stanovených v článcích 7 a 9 a s 
přihlédnutím ke směrnici 2006/141/ES, 
směrnici 2006/125/ES a směrnici 
1999/21/ES, jakož i případnému vědecko-
technickému pokroku je Komisi svěřena 
pravomoc přijmout v souladu s článkem 15 
nejpozději do [2 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost] nařízení v přenesené 
pravomoci s ohledem na tyto záležitosti:

2. S výhradou obecných požadavků 
stanovených v článcích 7 a 9 a s 
přihlédnutím ke směrnici 2006/141/ES, 
směrnici 2006/125/ES, směrnici 
1999/21/ES a nařízení (ES) č. 41/2009, 
jakož i případnému vědecko-technickému 
pokroku je Komisi svěřena pravomoc 
přijmout v souladu s článkem 15 
nejpozději do [2 let ode dne vstupu tohoto 
nařízení v platnost] nařízení v přenesené 
pravomoci s ohledem na tyto záležitosti:

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou obecných požadavků 
stanovených v článcích 7 a 9 a s 
přihlédnutím ke směrnici 2006/141/ES, 
směrnici 2006/125/ES a směrnici
1999/21/ES, jakož i případnému vědecko-
technickému pokroku je Komisi svěřena 
pravomoc přijmout v souladu s článkem 15 
nejpozději do [2 let ode dne vstupu tohoto 

2. S výhradou obecných požadavků 
stanovených v článcích 7 a 9 a s 
přihlédnutím ke směrnici 2006/141/ES, 
směrnici 2006/125/ES, směrnicím
1999/21/ES a 96/8/ES, jakož i případnému 
vědecko-technickému pokroku je Komisi 
svěřena pravomoc přijmout v souladu s 
článkem 15 nejpozději do [2 let ode dne 
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nařízení v platnost] nařízení v přenesené 
pravomoci s ohledem na tyto záležitosti:

vstupu tohoto nařízení v platnost] nařízení 
v přenesené pravomoci s ohledem na tyto 
záležitosti:

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 1 o zachování potravin pro 
nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti v oblasti působnosti tohoto návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh 134
Olga Sehnalová

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) postup oznamování při uvádění 
potravin uvedených v čl. 1 odst. 1 na trh 
v zájmu usnadnění účinného úředního 
dozoru nad těmito potravinami, na jehož 
základě provozovatelé potravinářských 
podniků vyrozumí příslušný orgán 
členského státu nebo států, v nichž má být 
výrobek uveden na trh;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 4.

Pozměňovací návrh 135
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) postup pro uvádění potravin 
uvedených v čl. 1 odst. 1 na trh, které jsou 
výsledkem vědeckých a technických 
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inovací a které nejsou v souladu s pravidly 
pro složení, jež jsou stanovena 
v nařízeních v přenesené pravomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) požadavky na informace, jež mají být 
poskytnuty s ohledem na výživu kojenců a 
malých dětí, v zájmu zajištění náležitého 
informování o vhodných způsobech 
výživy.

f) požadavky na informace, jež mají být 
poskytnuty s ohledem na doporučení 
týkající se vhodného používání potravin 
uvedených v čl. 1 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) postup pro uvádění potravin 
uvedených v čl. 1 odst. 1 na trh, které jsou 
výsledkem vědeckých a technických 
inovací a které nejsou v souladu s pravidly 
pro složení, jež jsou stanovena v 
nařízeních v přenesené pravomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Matteo Salvini
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) aniž jsou dotčena kritéria pro některé 
limity kontaminujících látek stanovené v 
nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 
19. prosince 2006, kterým se stanoví 
maximální limity některých
kontaminujících látek v potravinách1, 
vztahují se na nápoje na bázi mléka 
určené pro malé děti, které jsou 
v současné době na trhu, v průběhu 
přechodného období stanoveného v 
článku 18 mikrobiologická kritéria 
stanovená v nařízení Komise (ES) č. 
2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o 
mikrobiologických kritériích pro 
potraviny2;
______________
1 Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5.
2 Úř. věst. L 338, 22.12.2005, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že výrobky, včetně nápojů na bázi mléka určených pro malé děti, které jsou 
v současné době na trhu, splňují kritéria bezpečnosti potravin stanovené pro malé děti, by se 
tato ustanovení měla zachovat až do předložení stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin, aby se zachovala vysoká úroveň bezpečnosti, které je pro tuto zranitelnou skupinu 
spotřebitelů zapotřebí.

Pozměňovací návrh 139
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) požadavky na informace, jež mají být 
poskytnuty s ohledem na doporučení 
týkající se vhodného používání potravin 
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uvedených v čl. 1 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) do konce přechodného období 
stanoveného v čl. 18 odst. 1 Komise po 
konzultaci s Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin předloží Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o potřebě 
zvláštních ustanovení týkajících se složení 
a označování nápojů na bázi mléka 
určených pro malé děti, pokud jde o jejich 
nutriční potřeby, strukturu spotřeby, 
příjem potravy a úrovně vystavení malých 
dětí znečišťujícím látkám a pesticidům, s 
ohledem na odlišné právní předpisy, které 
upravují běžné potraviny a potraviny 
určené pro kojence a malé děti. 
S přihlédnutím k závěrům této zprávy 
Komise:
i) rozhodne, že není třeba přijímat zvláštní 
ustanovení týkající se složení 
a označování nápojů na bázi mléka 
určených malým dětem; nebo
ii) v souladu s postupem stanoveným 
v článku 114 SFEU předloží jakékoli 
vhodné návrhy na změny tohoto nařízení 
a změní příslušné akty v přenesené 
pravomoci tak, aby zahrnovaly 
odpovídající zvláštní ustanovení, a to 
v souladu s článkem 15 tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Nápoje na bázi mléka určené pro malé děti jsou v současné době na evropském trhu dle 



AM\885312CS.doc 81/89 PE478.332v01-00

CS

ustanovení rámcové směrnice 2009/39/EC. S cílem nadále poskytovat vysokou úroveň 
ochrany pro skupinu zvláště zranitelných spotřebitelů by proto bylo vhodné mít k dispozici 
vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin o tom, zda by bylo vhodné 
začlenit konkrétní požadavky na složení a označování těchto výrobků do aktů Komise v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 141
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 a
Ustanovení týkající se potravin určených 

pro krytí výdajů při zvýšené svalové 
námaze, zejména pro sportovce

Nejpozději dne …* Komise po konzultaci 
s Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin o zvláštních výživových 
potřebách sportovců s přihlédnutím 
k jejich zvláštním fyziologickým 
podmínkám a potravinovým požadavkům, 
které vyžaduje trénink a závodění, 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o legislativní strategii navrhované 
pro „potraviny určené pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze, zejména pro 
sportovce“, s cílem zajistit pro ně 
potraviny s odpovídajícími výživovými 
profily, efektivně zajišťovat odpovědnost 
subjektů, které se ujišťují, že potravina 
neobsahuje látky s dopingovým účinkem, 
které sledují podmínky používání živin a 
dalších významných látek a zabraňují 
veškerému riziku v rámci sportovní praxe, 
což jsou informace vedoucí k vhodnému a 
spolehlivému využívání potravin pro 
sportovce a příslušných tvrzení pro 
sportovce.
Komise s přihlédnutím k uvedené zprávě:
a) buď rozhodne, že není nutné přijímat 
zvláštní ustanovení, pokud jde o složení a 
označování „potravin určených pro krytí 
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výdajů při zvýšené svalové námaze, 
zejména pro sportovce“, přičemž v tomto 
případě upřesní změny nebo prováděcí 
předpisy obecných legislativních znění, 
které považuje za nutné stanovit za
účelem splnění výše uvedených cílů;
b) nebo v souladu s postupem stanoveným 
v článku 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie předloží vhodné návrhy za 
účelem změn tohoto nařízení a změní 
dotčené akty v přenesené pravomoci 
s cílem začlenit do nich odpovídající 
zvláštní ustanovení v souladu s článkem 
15 tohoto nařízení.
______________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: jeden rok 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Olga Sehnalová

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Članek 10a
Mléka určená pro malé děti

Komise po konzultaci s Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin předloží 
do ...* Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o potřebě zvláštních ustanovení 
týkajících se složení a označování mlék 
určených pro malé děti. S přihlédnutím 
k závěrům této zprávy Komise:
a) rozhodne, že není třeba přijmout 
zvláštní ustanovení týkající se složení 
a označování mlék určených pro malé 
děti;
b) v souladu s postupem stanoveným v 
článku 114 SFEU předloží jakékoli 
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vhodné návrhy na změny tohoto nařízení 
a změní příslušné akty v přenesené 
pravomoci tak, aby zahrnovaly 
odpovídající zvláštní ustanovení, a to v 
souladu s článkem 15 tohoto nařízení.
____________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: 2 let ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 3.

Pozměňovací návrh 143
Iliana Ivanova

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do [2 let ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost] Komise 
vypracuje a následně aktualizuje seznam 
Unie obsahující povolené látky, které 
splňují podmínky uvedené v odstavci 1, a 
to prostřednictvím prováděcích nařízení. 
Zápis látky na seznam Unie zahrnuje 
specifikaci látky a v příslušném případě 
upřesňuje podmínky používání a platná 
kritéria pro čistotu. Tato prováděcí 
opatření se přijímají přezkumným 
postupem podle čl. 14 odst. 2. Pokud je to
z mimořádně naléhavých důvodů nezbytné 
v řádně odůvodněných případech, které se 
týkají vznikajících zdravotních rizik, 
přijme Komise v souladu s čl. 14 odst. 3 
neprodleně příslušné prováděcí akty za 
účelem aktualizace seznamu Unie.

2. Nejpozději do [2 let ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost] Komise 
vypracuje a následně aktualizuje seznam 
Unie obsahující povolené látky, které 
splňují podmínky uvedené v odstavci 1, a 
to prostřednictvím prováděcích aktů. Zápis 
látky na seznam Unie zahrnuje specifikaci 
látky a v příslušném případě upřesňuje 
podmínky používání a platná kritéria pro 
čistotu. Tyto prováděcí akty se přijmou 
v souladu s přezkumným postupem 
uvedeným v čl. 14 odst. 2. Pokud je to z 
mimořádně naléhavých důvodů nezbytné v 
řádně odůvodněných případech, které se 
týkají vznikajících zdravotních rizik, 
přijme Komise v souladu s čl. 14 odst. 3 
neprodleně příslušné prováděcí akty za 
účelem aktualizace seznamu Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Návrh nařízení
Čl. 11. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise v úzké spolupráci s Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin 
zpřístupní příslušné technické pokyny 
a nástroje s cílem pomoci provozovatelům 
potravinářských podniků, zejména malých 
a středních podniků, při přípravě a 
podávání žádostí o vědecké posouzení.

Or. en

Odůvodnění

Pro přípravu a podání žádosti jsou nezbytné konkrétní pokyny.

Pozměňovací návrh 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Směrnice 96/8/ES a nařízení (ES) 
č. 41/2009 se zrušují ode dne [první den 
měsíce, v němž uplynou 2 roky ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud se zruší odkaz na bezlepkové potraviny, znamená to opomenutí osob trpících celiakií, 
které nemají žádnou alternativu k celoživotnímu speciálnímu dietnímu režimu. Z tohoto 
důvodu je nutné takovou právní úpravu zachovat.

Pozměňovací návrh 146
Gianni Pittella
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Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Směrnice 96/8/ES a nařízení (ES) 
č. 41/2009 se zrušují ode dne [první den 
měsíce, v němž uplynou 2 roky ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Směrnice 96/8/ES a nařízení (ES) 
č. 41/2009 se zrušují ode dne [první den 
měsíce, v němž uplynou 2 roky ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 96/8/ES a nařízení (ES) č. 41/2009 by neměly být zrušeny.

Pozměňovací návrh 148
Anja Weisgerber

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Směrnice 96/8/ES a nařízení (ES) 
č. 41/2009 se zrušují ode dne [první den 
měsíce, v němž uplynou 2 roky ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 149
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Směrnice 96/8/ES a nařízení (ES) 
č. 41/2009 se zrušují ode dne [první den 
měsíce, v němž uplynou 2 roky ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Robert Rochefort

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Směrnice 96/8/ES a nařízení (ES) 
č. 41/2009 se zrušují ode dne [první den 
měsíce, v němž uplynou 2 roky ode dne 
vstupu tohoto nařízení v platnost].

2. Nařízení (ES) č. 41/2009 se zrušuje ode 
dne [první den měsíce, v němž uplynou 2 
roky ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost].

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 1 o zachování potravin pro 
nízkoenergetickou výživu ke snižování hmotnosti v oblasti působnosti tohoto návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh 151
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny, které nejsou v souladu s tímto 
nařízením, avšak jsou v souladu se 
směrnicemi 2009/39/ES a 96/8/ES, 
nařízeními (ES) č. 41/2009 a (ES) 
č. 953/2009 a byly označeny přede dnem 
[2 roky ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost], mohou být po zmíněném datu 
nadále uváděny na trh až do vyčerpání 
zásob.

1. Potraviny, které nejsou v souladu s tímto 
nařízením, avšak jsou v souladu se 
směrnicemi 2009/39/ES a 96/8/ES, 
nařízeními (ES) č. 41/2009 a (ES) 
č. 953/2009 a byly označeny přede dnem 
[5 let ode dne účinnosti tohoto nařízení], 
mohou být po zmíněném datu nadále 
uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Potraviny, které nejsou v souladu s tímto 
nařízením, avšak jsou v souladu se 
směrnicemi 2009/39/ES a 96/8/ES, 
nařízeními (ES) č. 41/2009 a (ES) 
č. 953/2009 a byly označeny přede dnem 
[2 roky ode dne vstupu tohoto nařízení v 
platnost], mohou být po zmíněném datu 
nadále uváděny na trh až do vyčerpání 
zásob.

1. Potraviny, které nejsou v souladu s tímto 
nařízením, avšak jsou v souladu se 
směrnicemi 2009/39/ES a 96/8/ES, 
nařízeními (ES) č. 41/2009 a (ES) 
č. 953/2009 a byly označeny přede dnem 
[5 let ode dne účinnosti tohoto nařízení], 
mohou být po zmíněném datu nadále 
uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajistit náležité prosazení je třeba stanovit dostatečně dlouhou dobu na to, aby se 
všechny výrobky, které jsou v současné době na trhu, mohly přizpůsobit novým pravidlům.

Pozměňovací návrh 153
Gianni Pittella

Návrh nařízení
Čl. 18. – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nařízení (EU) č. 1169/2011 se pro 
potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 použije 
od ..*.
________________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: tři roky 
po vstupu nařízení v přenesené pravomoci 
uvedených v čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Matteo Salvini

Návrh nařízení
Čl. 18. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Nařízení (EU) č. 1169/2011 se pro 
potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 použije 
od ..*. 
_____________
* Úř. věst.: vložte prosím datum: tři roky 
po vstupu nařízení v přenesené pravomoci 
uvedených v čl. 10 odst. 2 tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že akty v přenesené pravomoci stanoví konkrétní pravidla pro označování 
potravin spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení, je velmi důležité sladit data 
provádění těchto aktů v přenesené pravomoci a revidovaného nařízení o poskytování 
informací o potravinách spotřebitelům, aby se zamezilo duplikaci změn týkajících se 
označování.

Pozměňovací návrh 155
Iliana Ivanova
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Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Članek 18a
Přístup malých a středních podniků na 

vnitřní trh
Komise v úzké spolupráci se všemi 
zúčastněnými stranami přijme vhodné 
pokyny, které umožní podnikům, zejména 
malým a středním podnikům, plnit 
požadavky stanovené v tomto nařízení. 
K přijetí těchto pokynů se Komisi svěří 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci podle článku 15.

Or. en


