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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ciele návrhu

Komisia prehodnocuje predpisy o potravinách na osobitné výživové účely, ako sú stanovené v 
rámcovej smernici 2009/39/ES a jej vykonávacích aktoch. Po vyše tridsiatich rokoch 
uplatňovania niektoré zásadné ustanovenia smernice už nezodpovedajú potrebám 
spotrebiteľov a ani najnovšiemu vývoju na trhu. Navyše diskusie s členskými štátmi a 
zainteresovanými stranami poukázali na ťažkosti s vykonávaním rámcovej smernice, najmä 
v súvislosti s najnovšími právnymi predpismi EÚ, ku ktorým patrí nariadenie (ES) č. 
1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách (nariadenie o výživových 
tvrdeniach) a nariadenie (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom. 

Komisia navrhuje revidovať rámcovú smernicu tak, že zruší všeobecné pravidlá pre dietetické 
potraviny, no ponechá niektoré pravidlá pre osobitné potraviny podľa rámcovej smernice.

Všeobecné pripomienky 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie a podporuje všeobecný 
prístup zachovávajúci vertikálne smernice pre dojčenskú výživu, potraviny pre malé deti a 
potraviny na osobitné lekárske účely podľa novej rámcovej smernice, ktorá zaručujú vysoký 
stupeň ochrany skupine zraniteľných spotrebiteľov, a odstraňuje pojem dietetických potravín, 
ktorý môže byť pre spotrebiteľov zavádzajúci a viesť k roztriešteniu trhu. 

Spravodajkyňa predpokladá, že navrhované zjednodušenie existujúceho právneho rámca zníži 
administratívne zaťaženie podnikov, najmä malých a stredných, a bude ďalej stimulovať 
voľný pohyb tohto tovaru. Očakáva, že reforma posilní inovácie v tejto časti potravinárskeho 
odvetvia, ktoré v rámci európskeho priemyslu patrí k najviac konkurencieschopným.

Glutén

Komisia navrhuje, aby sa potraviny určené pre celiatikov považovali za bežné potraviny a 
navrhuje zrušiť smernicu (ES) č. 41/2009. Komisia vo svojom návrhu predpokladá reguláciu 
tohto osobitného druhu potravín pod nariadením o výživových a zdravotných tvrdeniach na 
potravinách. Spravodajkyňa si uvedomuje význam tejto problematiky a považuje za 
vhodnejšie regulovať túto kategóriu potravín pod novým nariadením o informáciách o 
potravinách pre spotrebiteľov, pričom by sa zachovali existujúce podmienky týkajúce sa 
zloženia a označovania výrobkov, a teda aj rovnakú úroveň ochrany zdravia ako v súčasnosti.

Mlieka určené pre malé deti

Takzvané mlieka na podporu rastu sa zameriavajú na malé deti vo vekovej kategórii jeden až 
tri roky a predstavujú expandujúci trh v mnohých členských štátoch. Neexistujú žiadne 
osobitné zásadné pravidlá pre tieto výrobky, ktoré sa v súčasnosti niekedy, no nie vždy, pre 
orgány jednotlivých štátov uvádzajú v súlade s rámcovou smernicou 2009/39/ES ako 
„potraviny na osobitné výživové účely”. Spravodajkyňa podporuje Komisiu v jej návrhu 
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regulovať tieto mlieka výlučne pod nariadením o výživových a zdravotných tvrdeniach na 
potravinách, no zároveň vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či sú želateľné osobitné 
ustanovenia týkajúce sa zloženia a označovania týchto druhov mlieka.

Potraviny pre športovcov

V súčasnosti neexistujú osobitné pravidlá týkajúce sa označovania potravín pre športovcov. 
Tieto potraviny sa zatiaľ označujú ako „dietetické”. Komisia uznáva, že osobitná smernica by 
mohla brániť inovácii v sektore a navrhuje zahrnúť túto kategóriu potravín do nariadenia o 
výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách. Spravodajkyňa plne podporuje prístup 
Komisie, ktorý sa nepochybne snaží zabezpečiť vyššiu právnu istotu a posilniť informovanosť 
a ochranu spotrebiteľov.

Potraviny na chudnutie a potraviny s veľmi nízkym obsahom kalórií

Spravodajkyňa je podobne ako Komisia názoru, že smernica 96/8/ES o potravinách na 
chudnutie by sa mala zrušiť a že rovnaké zásadné pravidlá by sa mali zachovať pod 
nariadením o výživových a zdravotných tvrdeniach. 

Vzhľadom na zdravotné riziká, ktoré môžu byť s týmito potravinami spojené, vyjadruje 
spravodajkyňa obavy, že v súčasnosti neexistujú na úrovni EÚ osobitné pravidlá o zložení, 
označovaní a použití tzv. potravín s veľmi nízkym obsahom kalórií, ktoré predstavujú náhradu 
stravy s celkovým obsahom menej ako 800 kcal. Potraviny s veľmi nízkym obsahom kalórií 
by mali byť k dispozícii len pod lekárskym dohľadom a mali by sa riadiť smernicou Komisie 
1999/21/ES o dietetických potravinách na osobitné lekárske účely. Pre členské štáty, ktoré nie 
sú ochotné akceptovať tieto výrobky na svojom území, by mala existovať doložka  o neúčasti.

Delegované akty

Komisia by mala byť oprávnená stanoviť pomocou delegovaných aktov pravidlá týkajúce sa 
osobitných požiadaviek na zloženie a informácie pre potraviny pre výživu dojčiat a malých 
detí a potraviny na lekárske účely. Spravodajkyňa však nesúhlasí s tým, aby bola Komisia 
oprávnená meniť a dopĺňať definície „dojčenská výživa”, „potraviny pre dojčatá”, „potraviny 
na osobitné lekárske účely”, keďže sa týkajú významných súčastí základného legislatívneho 
aktu , a mali by preto zostať v právomoci zákonodarcu. 

Inovácie

Po zohľadnení technického a vedeckého pokroku v danej oblasti by Komisia mala byť 
oprávnená urýchlene aktualizovať delegované akty prijaté v súlade s týmto nariadením. Tým 
by sa mala posilniť inovácia v sektore.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Voľný pohyb bezpečných a zdravých 
potravín je základným aspektom 
vnútorného trhu a významne prispieva k 
zdraviu a blahu občanov a k ich sociálnym 
a ekonomickým záujmom.

(2) Voľný pohyb bezpečných a zdravých 
potravín je základným aspektom 
vnútorného trhu a významne prispieva k 
zdraviu a blahu občanov a k ich sociálnym 
a ekonomickým záujmom. Lepšia 
harmonizácia pravidiel povzbudí voľný 
pohyb tovaru a prispeje tak k uvoľneniu 
skutočného potenciálu jednotného trhu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V smernici 2009/39/ES sa predpokladá 
možnosť prijatia osobitných ustanovení 
týkajúcich sa týchto dvoch osobitných 
kategórií potravín spadajúcich do 
vymedzenia potravín na osobitné výživové 
účely: „potraviny určené na splnenie 
nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej 
námahe, najmä pre športovcov“ a 
„potraviny pre osoby postihnuté poruchami 
metabolizmu sacharidov (diabetes)“. 
Pokiaľ ide o potraviny určené na splnenie 
nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej 
námahe, nebolo možné úspešne dospieť 

(7) V smernici 2009/39/ES sa predpokladá 
možnosť prijatia osobitných ustanovení 
týkajúcich sa týchto dvoch osobitných 
kategórií potravín spadajúcich do 
vymedzenia potravín na osobitné výživové 
účely: „potraviny určené na splnenie 
nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej 
námahe, najmä pre športovcov“ a 
„potraviny pre osoby postihnuté poruchami 
metabolizmu sacharidov (diabetes)“. 
Pokiaľ ide o potraviny určené na splnenie 
nárokov na výživu pri intenzívnej svalovej 
námahe, nebolo možné úspešne dospieť 
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k žiadnemu záveru, pokiaľ ide 
o vypracovanie osobitných ustanovení, 
v dôsledku veľmi odlišných názorov medzi 
členskými štátmi a zainteresovanými 
stranami, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti 
osobitných právnych predpisov, počet 
podkategórií potravín, ktoré sa majú 
zahrnúť, kritériá na stanovenie požiadaviek 
na zloženie a potenciálny vplyv na 
inovácie pri vývoji výrobkov. Pokiaľ ide 
o osobitné ustanovenia pre potraviny pre 
osoby postihnuté poruchami metabolizmu 
sacharidov (diabetes), v správe Komisie sa 
dospelo k záveru, že chýba vedecký základ 
na stanovenie osobitných požiadaviek na 
zloženie.

k žiadnemu záveru, pokiaľ ide 
o vypracovanie osobitných ustanovení, 
v dôsledku veľmi odlišných názorov medzi 
členskými štátmi a zainteresovanými 
stranami, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti 
osobitných právnych predpisov, počet 
podkategórií potravín, ktoré sa majú 
zahrnúť, kritériá na stanovenie požiadaviek 
na zloženie a potenciálny vplyv na 
inovácie pri vývoji výrobkov. V záujme 
lepšieho fungovania vnútorného trhu a 
zvýšenia ochrany spotrebiteľov a pri 
súčasnom povzbudzovaní inovácii by 
„potraviny pre športovcov” mali byť 
regulované len v nariadení (ES) 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
1924/2006 z 20. decembra 20061 o 
výživových a zdravotných tvrdeniach na 
potravinách a vyhovovať požiadavkám v 
ňom stanovených. Pokiaľ ide o osobitné 
ustanovenia pre potraviny pre osoby 
postihnuté poruchami metabolizmu 
sacharidov (diabetes), v správe Komisie sa 
dospelo k záveru, že chýba vedecký základ 
na stanovenie osobitných požiadaviek na 
zloženie.

________
1 Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9

Or. en

Odôvodnenie

„Potraviny pre športovcov” sa v súčasnosti posudzujú ako „potraviny na osobitné výživové 
účely”. Na úrovni EÚ však pre ne nie sú určené žiadne požiadavky týkajúce sa zloženia ani 
označovania a systém oznamovacej povinnosti sa prejavuje vysokou administratívnou záťažou 
a nerovnakými trhovými podmienkami v EÚ. Aby sa podporili inovácie a prispelo k 
fungujúcemu vnútornému trhu, potraviny pre športovcov by mali byť regulované výlučne v 
nariadení (ES) č. 1924/2006. Po schválení výživového alebo zdravotného tvrdenia Európskym 
úradom pre bezpečnosť potravín EFSA ho môžu používať aj ostatné spoločnosti, najmä malé 
a stredné podniky.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11a) Preto vyvstáva potreba odstrániť 
rozdiely vo výklade a ťažkosti pre členské 
štáty a prevádzkovateľov pri kombinovaní 
rôznych právnych predpisov týkajúcich 
sa potravín pomocou zjednodušenia 
regulačného prostredia. Tým by sa 
zabezpečilo, že podobné výrobky sa 
posudzujú rovnako v celej Únii a vytvorili 
by sa tým tiež spravodlivejšie podmienky 
pre všetkých prevádzkovateľov na 
vnútorných trhoch, najmä v rámci MSP. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Všeobecné požiadavky na 
označovanie sú stanovené v smernici
Európskeho parlamentu a Rady 
2000/13/ES z 20. marca 2000 o 
aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa 
označovania, prezentácie a reklamy 
potravín1. Tieto všeobecné požiadavky na 
označovanie by sa mali spravidla 
uplatňovať na kategórie potravín, na ktoré 
sa vzťahuje toto nariadenie. V tomto 
nariadení by však mali byť stanovené aj 
ďalšie požiadavky na ustanovenia 
smernice 2000/13/ES, alebo ak je to nutné, 
výnimky z týchto ustanovení, aby boli 
splnené osobitné ciele tohto nariadenia.

(18) Všeobecné požiadavky na 
označovanie sú stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
1169/2011z 25. októbra 2011 
o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom1. Tieto všeobecné 
požiadavky na označovanie by sa mali 
spravidla uplatňovať na kategórie potravín, 
na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. 
V tomto nariadení by však mali byť 
stanovené aj ďalšie požiadavky na 
ustanovenia nariadenia (EÚ) č. 
1169/2011, alebo ak je to nutné, výnimky 
z týchto ustanovení, aby boli splnené 
osobitné ciele tohto nariadenia.

____________________ ____________________
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1 Ú. v. EÚ L 184, 17.07.99, s. 23 1 Ú. v. EÚ L 304, 22.11.11, s. 18

Or. en

Odôvodnenie

Od prijatia návrhu nariadenia Komisie o potravinách určených pre dojčatá a malé deti 
a o potravinách na osobitné lekárske účely sa smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich 
sa označovania, prezentácie a reklamy potravín nahrádza nariadením (EÚ) Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) V tomto nariadení by mali byť 
stanovené kritériá na stanovenie 
osobitných požiadaviek na zloženie 
a informácie, pokiaľ ide o počiatočnú 
dojčenskú výživu, následnú dojčenskú 
výživu, potraviny spracované na báze 
obilnín a ostatné potraviny na výživu 
dojčiat a malých detí a potraviny na 
osobitné lekárske účely, pri zohľadnení 
smernice Komisie 2006/141/ES, smernice 
Komisie 2006/125/ES a smernice Komisie 
1999/21/ES. Aby sa upravili vymedzenia 
pojmov počiatočná dojčenská výživa, 
následná dojčenská výživa, potraviny 
spracované na báze obilnín a ostatné 
potraviny na výživu dojčiat a malých detí 
a potraviny na osobitné lekárske účely 
uvedené v tomto nariadení, pri 
zohľadnení technického a vedeckého 
pokroku a príslušného vývoja na 
medzinárodnej úrovni tak, aby v nich 
stanovili osobitné požiadavky na zloženie 
a informácie, pokiaľ ide o kategórie 
potravín, na ktoré sa vzťahuje toto 
nariadenie vrátane ďalších požiadaviek 
na označovanie alebo výnimiek 
z ustanovení smernice 2000/13/ES a na 

(19) V tomto nariadení by mali byť 
stanovené kritériá na stanovenie 
osobitných požiadaviek na zloženie 
a informácie, pokiaľ ide o počiatočnú 
dojčenskú výživu, následnú dojčenskú 
výživu, potraviny spracované na báze 
obilnín a ostatné potraviny na výživu 
dojčiat a malých detí a potraviny na 
osobitné lekárske účely, pri zohľadnení 
smernice Komisie 2006/141/ES, smernice 
Komisie 2006/125/ES a smernice Komisie 
1999/21/ES. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia počas svojej prípravnej práce 
uskutočňovala relevantné konzultácie aj na 
úrovni expertov. Komisia by pri príprave 
a vypracúvaní delegovaných aktov mala 
zaručiť súbežné, včasné a primerané 
odoslanie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.



PA\887136SK.doc 9/18 PE478.334v02-00

SK

povolenie výživových a zdravotných 
tvrdení, mali by sa právomoci prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie delegovať na 
Komisiu. Je mimoriadne dôležité, aby 
Komisia počas svojej prípravnej práce 
uskutočňovala relevantné konzultácie aj na 
úrovni expertov. Komisia by pri príprave 
a vypracúvaní delegovaných aktov mala 
zaručiť súbežné, včasné a primerané 
odoslanie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

Odôvodnenie
V súlade s článkom 290 ZFEÚ môže legislatívny akt delegovať na Komisiu právomoc prijímať 
všeobecne záväzné nelegislatívne akty, ktorými sa dopĺňajú, alebo menia určité nepodstatné 
prvky legislatívneho aktu. Úprava pojmového vymedzenia sa však týka podstatných prvkov 
legislatívneho aktu, a nemala by byť predmetom delegovania na Komisiu.  Pozri aj PDN k 
článku 2 ods. 3 návrhu, ktorý predkladá spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Po zohľadnení technického a 
vedeckého pokroku v danej oblasti by 
Komisia mala byť oprávnená 
aktualizovať delegované akty prijaté v 
súlade s týmto nariadením. Mala by sa 
tým podporiť inovácia v odvetví potravín 
určených pre dojčatá a malé deti 
a potravín na osobitné lekárske účely.

Or. en

Odôvodnenie
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko podporuje návrh Komisie na zavedenie 
jednoduchšieho postupu pre inovácie, ktorým by sa umožnila aktualizácia príslušných 
delegovaných aktov v prípade, že subjekt na trhu preukáže technický alebo vedecký pokrok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Vyhlásenia „bezgluténový“ a „veľmi 
nízky obsah gluténu“ sa môžu v súčasnosti 
používať v prípade potravín určených na 
osobitné výživové účely a potravín na 
bežnú spotrebu podľa pravidiel 
stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 
41/2009 o zložení a označovaní potravín 
vhodných pre osoby trpiace 
neznášanlivosťou gluténu. Takéto 
vyhlásenia by sa mohli chápať ako 
výživové tvrdenia, ktoré sú vymedzené v 
nariadení (ES) č. 1924/2006. V záujme
zjednodušenia by sa tieto vyhlásenia mali 
riadiť výlučne nariadením (ES) č. 
1924/2006 a mali by spĺňať požiadavky 
stanovené v uvedenom nariadení. Je 
nevyhnutné, aby technické úpravy podľa 
nariadenia (ES) č. 1924/2006 zahŕňajúce 
výživové tvrdenia „bezgluténový“ 
a „veľmi nízky obsah gluténu“ a súvisiace 
podmienky ich používania, ktoré sú 
upravené nariadením (ES) č. 41/2009,
boli dokončené pred začatím uplatňovania 
tohto nariadenia.

(26) Vyhlásenia „bezgluténový“ a „veľmi 
nízky obsah gluténu“ sa môžu v súčasnosti 
používať v prípade potravín určených na 
osobitné výživové účely a potravín na 
bežnú spotrebu podľa pravidiel 
stanovených v nariadení Komisie (ES) č. 
41/2009 o zložení a označovaní potravín 
vhodných pre osoby trpiace 
neznášanlivosťou gluténu. V nedávno 
prijatom nariadení (EÚ) č. 1169/2011 o 
poskytovaní informácií o potravinách 
spotrebiteľom sa predpokladá, že Komisia 
prijme vykonávacie akty, ktorými sa bude 
riadiť poskytovanie dobrovoľných 
informácií o možnej a nezámernej 
prítomnosti látok spôsobujúcich alergiu 
alebo neznášanlivosť v potravinách.    Z 
dôvodu súladu a zjednodušenia právneho 
rámca by sa mal Komisii v súlade s 
nariadením (EÚ) č. 1169/2011 poskytnúť 
mandát aj na prijatie vykonávacích 
opatrení, ktorými sa bude riadiť 
poskytovanie dobrovoľných informácií o 
neprítomnosti alebo zníženej prítomnosti 
látok spôsobujúcich neznášanlivosť v 
potravinách, ako sú glutén a laktóza, a 
malo by sa zrušiť nariadenie Komisie 
(ES) č. 41/2009. Je nevyhnutné, aby sa 
nariadenie o poskytovaní informácií 
o potravinách spotrebiteľom  za týmto 
účelom zmenilo a doplnilo a aby Komisia 
prijala požadované vykonávacie 
ustanovenia pred začatím uplatňovania 
tohto nariadenia. Príslušný vykonávací akt 
by mal zachovať vyjadrenia o potravinách 
ako „bezgluténový” a „s veľmi nízkym 
obsahom gluténu”, ako aj s súvisiace 
podmienky používania podľa platného 
nariadenia (ES) č. 41/2009, to znamená, 
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že by mal zabezpečovať rovnakú úroveň 
ochrany spotrebiteľa.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje, aby sa potraviny určené pre celiatikov považovali za bežné potraviny a aby 
sa zrušila smernica (ES) č. 41/2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby 
trpiace neznášanlivosťou gluténu a aby sa uvedené vyjadrenia spravovali nariadením o 
výživových a zdravotných tvrdeniach. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko však 
uprednostňuje regulovať vyjadrenia „bezgluténový” a „s veľmi nízkym obsahom gluténu” v 
nariadení o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, v ktorom sú už prijaté 
osobitné pravidlá na označenie prítomnosti látok spôsobujúcich alergiu či neznášanlivosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27a) Na úrovni EÚ v súčasnosti 
neexistujú osobitné predpisy 
harmonizujúce zloženie, označovanie a 
používanie „mlieka určeného pre malé 
deti”, teda mlieka, ktoré sa propaguje ako 
osobitne vhodné pre deti od jedného do 
troch rokov. Niektoré z týchto druhov 
mlieka označujú v súčasnosti subjekty na 
trhu ako „potraviny na osobitné výživové 
účely” podľa rámcovej smernice, kým iné 
takto označené nie sú. Hoci niektoré z 
týchto druhov mlieka sa navyše predávajú 
ako „mlieka na podporu rastu”, 
zodpovedné vedecké dôkazy, ktoré by 
preukázali pridanú zdravotnú alebo 
výživovú hodnotu tohto mlieka v
porovnaní s bežným, chýbajú. Táto 
situácia spôsobuje prekážky fungovania 
vnútorného trhu a má za následok 
nerovnakú úroveň ochrany spotrebiteľa v 
rámci Únie.  V záujme zmiernenia tejto 
situácie by sa mali„mlieka určené pre 
malé deti” riadiť výlučne nariadením 
(ES) č. 1924/2006 a mali by spĺňať jeho 
požiadavky. Komisia by mala po porade s 
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Európskym úradom pre bezpečnosť 
potravín predložiť Európskemu 
parlamentu a Rade správu o želateľnosti 
osobitných ustanovení pre zloženie a 
označovanie mlieka určeného pre malé 
deti a navrhnúť súvisiace opatrenia. 

Or. en

Odôvodnenie

Currently, 'milk intended for young children' is not regulated under Commission Directive 
2006/141/EC or under Commission Directive 2006/125/EC. In order to secure a high level of 
protection for a group of particularly vulnerable consumers, it is of high importance that 
these products are regulated under Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health 
claims made on food. This would moreover ensure a more efficient functioning of the internal 
market in these milks. Furthermore, the Commission should examine the need for specific 
rules on the composition and labelling of such milks.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27b) Na úrovni EÚ v súčasnosti 
neexistujú osobitné pravidlá týkajúce sa 
zloženia, označovania a používania 
takzvaných potravín s veľmi nízkym 
obsahom kalórií, ktoré predstavujú 
náhradu stravy s celkovým obsahom 
menej ako 800 kcal.  Vzhľadom na riziká, 
ktoré  potraviny s veľmi nízkym obsahom 
kalórií  predstavujú pre zdravie, mali by 
byť k dispozícii len pod lekárskym
dohľadom a mali by sa riadiť smernicou 
Komisie 1999/21/ES. Členské štáty by 
mali mať napriek tomu možnosť 
nepovoliť distribúciu potravín s veľmi 
nízkym obsahom kalórií na svojom území.

Or. en

Odôvodnenie

Na rozdiel od náhrad potravín s obsahom 200 - 400 kcal a celkovej náhrady stravy 
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(nízkokalorická strava) 800- 1200 kcal ,v súčasnosti neexistujú osobitné pravidlá na úrovni 
EÚ týkajúce sa zloženia, označovania a používania potravín s veľmi nízkym obsahom kalórií. 
Kým predchádzajúce kategórie by sa preto mali riadiť nariadením o zdravotných a 
výživových tvrdeniach, potraviny s veľmi nízkym obsahom kalórii by mali byť regulované v 
smernici Komisie 1999/21/ES o dietetických výrobkoch na osobitné lekárske účely kvôli 
zdravotnému riziku, ktoré predstavujú. Členské štáty by mali mať napriek tomu aj naďalej 
možnosť zakázať distribúciu potravín s veľmi nízkym obsahom kalórií na svojom území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27c) V súlade s nariadením (ES) 
Európskeho parlamentu a Rady č. 
882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných 
kontrolách uskutočňovaných s cieľom 
zabezpečiť overenie dodržiavania 
potravinového a krmivového práva a 
predpisov o zdraví zvierat 1a o 
starostlivosti o zvieratá, členské štáty by 
mali vykonávať na základe prístupu 
založenom na riziku kontroly 
dodržiavania tohto nariadenia a 
delegovaných aktov prijatých v súlade s 
ním zo strany podnikov. 
____________________

1 Ú. v. EÚ L 165, 30.04.04, s. 1

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) vymedzenia pojmov „označovanie“ a 
„predbalená potravina“ v písmenách a)
a b) článku 1 ods. 3 smernice 2000/13/ES;

(b) vymedzenia pojmov „predbalená 
potravina“ a „označovanie“ v písmenách 
e) a j) článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 
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1169/2011;

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s nedávno prijatým nariadením (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o 
potravinách spotrebiteľom, ktoré nahrádza smernicu 2000/13/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia má právomoc prijať 
delegované akty v súlade s článkom 15 
s cieľom upraviť vymedzenia pojmov 
„počiatočná dojčenská výživa“, „následná 
dojčenská výživa“, „potraviny spracované 
na báze obilnín“ a „potraviny na výživu 
dojčiat a malých detí“ a „potraviny 
na osobitné lekárske účely“, pri 
zohľadnení technického a vedeckého 
pokroku a podľa potreby príslušného 
vývoja na medzinárodnej úrovni.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie
Podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie možno legislatívnym aktom delegovať 
na Komisiu právomoc prijímať všeobecne uplatniteľné nelegislatívne akty, ktorými sa 
dopĺňajú, alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Úprava pojmového 
vymedzenia sa však týka podstatných prvkov legislatívneho aktu, a nemala by byť predmetom 
delegovania právomoci na Komisiu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 4 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predbalené potraviny Predbalené potraviny (netýka sa 
slovenského znenia) (

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie nedávno prijatému nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Potraviny uvedené v článku 1 ods. 1 sú 
povolené iba na maloobchodnom trhu vo 
forme predbalených potravín.

Potraviny uvedené v článku 1 ods. 1 sú 
povolené iba na maloobchodnom trhu vo 
forme predbalených potravín.

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie nedávno prijatému nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 10a
Mlieka určené pre malé deti

Do 1. júla 2014 Komisia po porade s 
Európskym úradom pre bezpečnosť 
potravín predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o želateľnosti 
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osobitných ustanovení týkajúcich sa 
zloženia a označovania mlieka určeného 
pre malé deti. 
Komisia na základe záverov z tejto správy 
buď
(a) rozhodne, že osobitné ustanovenia 
týkajúce sa zloženia a označovania mlieka 
určeného pre malé deti nie sú potrebné, 
(b) v súlade s postupom ustanoveným 
v článku 114 ZFEÚ predloží vhodné 
návrhy na zmenu a doplnenie tohto 
nariadenia;
a 
zmení a doplní príslušné delegované akty 
tak, že do nich zahrnie osobitné 
ustanovenia v súlade s článkom 15.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré vnútroštátne zdravotnícke orgány spochybňujú pridanú hodnotu takzvaného mlieka 
na podporu rastu či mlieka pre batoľatá a/alebo sú presvedčené, že obsahujú príliš vysoký 
podiel cukrov, ochucovadiel alebo minerálov, kým na druhej strane malý počet združení 
odborníkov z oblasti zdravotníctva sa vyslovuje za príjem takéhoto mlieka ako súčasti 
každodennej stravy batoliat. Bolo by preto užitočné získať stanovisko Európskej agentúry pre 
bezpečnosť potravín o tom, či je želateľné zahrnúť osobitné požiadavky na obsah a 
označovanie týchto druhov mlieka do delegovaných aktov Komisie o následnej dojčenskej 
výžive alebo potravinách pre malé deti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Potraviny uvedené v článku 1 ods. 1 
musia byť v súlade s požiadavkami článku 
7 a požiadavkami na zloženie 
a informácie uvedenými v článku 9.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Zbytočné opakovanie článkov 7 a 9.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pod podmienkou všeobecných požiadaviek 
článkov 7 a 9 a pri zohľadnení smernice 
2006/141/ES, smernice 2006/125/ES a 
smernice 1999/21/ES, ako aj akéhokoľvek 
technického a vedeckého pokroku, má 
Komisia právomoc prijať delegované 
nariadenia najneskôr do [2 roky po 
nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia], 
v súlade s článkom 15, s ohľadom na tieto 
požiadavky:

Pod podmienkou všeobecných požiadaviek 
článkov 7 a 9 a pri zohľadnení smernice 
2006/141/ES, smernice 2006/125/ES a 
smernice 1999/21/ES, ako aj akéhokoľvek 
technického a vedeckého pokroku, má 
Komisia právomoc prijať delegované akty 
najneskôr do [2 roky po nadobudnutí 
účinnosti tohto nariadenia], v súlade 
s článkom 15, s ohľadom na tieto 
požiadavky:

Or. en

Odôvodnenie

„Delegované akty” je odsúhlasené štandardné znenie, ktoré sa používa v ustanoveniach tohto 
druhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Pod podmienkou požiadaviek článkov 7 
a 9 a pri zohľadnení príslušného 
technického a vedeckého pokroku Komisia 
aktualizuje delegované nariadenia
uvedené v odseku 2 v súlade s článkom 15. 

3. Pod podmienkou požiadaviek článkov 7 
a 9 a pri zohľadnení príslušného 
technického a vedeckého pokroku Komisia 
aktualizuje delegované akty uvedené 
v odseku 2 v súlade s článkom 15.

Or. en

Odôvodnenie

„Delegované akty” je odsúhlasené štandardné znenie, ktoré sa používa v ustanoveniach tohto 
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druhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 18a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1169/2011
Článok 36 – odsek 3 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 18a (nový)
Zmena a doplnenie nariadenia (EÚ) č. 

1169/2011
Do článku 36 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 
1169/2011 sa vkladá tento bod: 
„(aa) informácie o možnej neprítomnosti 
alebo zníženej prítomnosti látok, ktoré 
môžu spôsobiť neznášanlivosť, ako sú 
glutén a laktóza, v potravinách;”

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje, aby sa potraviny určené pre celiatikov považovali za bežné potraviny a aby 
sa zrušila smernica (ES) č. 41/2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby 
trpiace neznášanlivosťou gluténu a aby sa uvedené vyjadrenia spravovali nariadením o 
výživových a zdravotných tvrdeniach. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko 
uprednostňuje regulovať vyjadrenia „bezgluténový” a „s veľmi nízkym obsahom gluténu” v 
nariadení o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, v ktorom sú  už prijaté 
osobitné pravidlá na označenie prítomnosti látok spôsobujúcich alergiu či neznášanlivosť.


