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Pozměňovací návrh 7
Henri Weber

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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)

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Návrh nařízení
Název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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)

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

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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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) Bezpečnost potravin je základní 
podmínkou jejich volného pohybu na 
vnitřním trhu, a tím i zárukou zdraví 
a blaha občanů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Bendt Bendtsen

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) 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 a je přínosný 
i pro evropskou konkurenceschopnost, 
neboť evropským společnostem zajišťuje 
větší domácí trh.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) S ohledem na toto nařízení, jehož 
cílem je zajistit bezpečnost potravin 
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v případě, že jsou na trh uváděny výrobky 
určené zranitelným skupinám obyvatel, 
například kojencům, malým dětem 
a osobám trpícím určitými chorobami, je 
za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany 
zdraví těchto osob nutné postupovat tak, 
aby tyto potraviny i jejich obaly 
neobsahovaly určité látky, které jsou 
potenciálně nebezpečné nebo již byly 
označeny za nebezpečné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12
Françoise Grossetête

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 

(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 ve světle zprávy 
Vědeckého výboru pro potraviny Evropské 
komise ze dne 22. června 2000 dospět 
k úspěšnému závěru ohledně vypracování 
zvláštních ustanovení. Je zapotřebí nadále 
pokračovat v úsilí a požádat Evropskou 
komisi o vypracování zprávy 
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zvláštních požadavků na složení chybí 
vědecký základ.

o „potravinách určených pro krytí výdajů 
při zvýšené svalové námaze“, která by se 
měla stát součástí soudržné a účinné 
strategie zaměřené na ochranu 
spotřebitelů, zástupců průmyslu v daném 
odvětví i fungování vnitřního trhu. Podle 
závěrů této zprávy může Komise předložit 
návrhy na změnu příslušných ustanovení 
právních předpisů Unie nebo případně 
přijmout další iniciativy na odvětvovém 
základě.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné, aby Evropská komise předložila zprávu, v níž poukáže na nezbytnost dosažení 
souladu mezi ustanoveními týkajícími se složení a označování potravin určených pro krytí 
výdajů při zvýšené svalové námaze a požadavky kladenými na ochranu spotřebitelů a na 
fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 13
António Fernando Correia De Campos

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 

(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 
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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.

a možný dopad na inovace při vývoji 
výrobků, nebylo možno dospět 
k úspěšnému závěru ohledně vypracování 
zvláštních ustanovení. S ohledem na řádné 
fungování vnitřního trhu by tato kategorie 
potravin měla být regulována nařízením č. 
1924/2006 a splňovat jím stanovené 
náležitosti. 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. pt

Odůvodnění

Existence adekvátního právního rámce pro sportovní výživu zlepší právní jistotu a zamezí 
šíření národních norem, které by mohly narušit řádné fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 14
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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 
uplatňování a zajištění jednotnosti ve všech 
členských státech by měl mít tento akt 
formu nařízení.

(13) 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. fr

Odůvodnění

Věda prochází vývojem, a nelze proto vyloučit, že v budoucnosti nebude zapotřebí zavést další 
kategorie potravin pro výživu zvláštních skupin spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 15
Françoise Grossetête

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, mléčné nápoje určené pro 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, mléčné nápoje určené 
pro 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. Pojem „zvláštní výživa“ by 
měl být navíc nadále užíván výhradně pro 
označení výrobků, u nichž lze prokázat 
jedinečnou schopnost odpovídat zvláštním 
nutričním potřebám zranitelných skupin 
obyvatelstva, a výrobky, u nichž toto 
prokázat nelze, by podle platných 
evropských právních předpisů neměly být 
uváděny na trh.
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Or. fr

Odůvodnění

Jednotlivé druhy mléka podporujícího růst, které je určeno malým dětem ve věku od 1 do 3 
let, představují výrobky, které jsou vyrobeny tak, aby vyhovovaly nutričním potřebám těchto 
dětí, a proto musí splňovat velmi přísné požadavky týkající se bezpečnosti potravin, zejména 
pokud jde o obsah reziduí pesticidů. Na potraviny určené pro děti ve věku od 1 do 3 let by se 
tedy měla vztahovat stejná úroveň bezpečnosti jako na potraviny určené kojencům.

Pozměňovací návrh 16
Amalia Sartori

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 

(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, mléčné nápoje určené pro malé děti,
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, nařízení Komise (ES) č.
41/2009 a také 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, mléčné nápoje určené 
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1999/21/ES. pro malé děti, potraviny pro zvláštní 
léčebné účely, s přihlédnutím ke směrnici 
Komise 2006/141/ES, směrnici Komise 
2006/125/ES a směrnici Komise 
1999/21/ES, směrnici Komise 96/8/ES 
a nařízení Komise (ES) č. 41/2009. Pojem 
„zvláštní výživa“ by měl být kromě toho 
nadále přísně omezen na výrobky, u nichž 
bylo prokázáno, že jako jediné uspokojují 
zvláštní vyživovací potřeby zranitelných 
skupin obyvatel a které by jinak nemohly 
být podle stávajících předpisů Unie 
uváděny na trh.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné znovu zavést pojem potraviny určené pro zvláštní výživu. Jejich začlenění do 
předpisu stanoví kritéria ochrany malých dětí, pokud jde o nutriční požadavky a požadavky 
na bezpečnost potravin pro tuto věkovou skupinu, např. maximální hodnoty dalších živin, 
mikrobiologická nebezpečí a kontaminující látky. Nebudou-li tyto výrobky zahrnuty do 
předpisu, budou se na ně vztahovat předpisy pro běžné potraviny a nutriční kritéria a kritéria 
pro čistotu stanovená pro dospělé osoby, jež nejsou vždy vhodná pro děti ve věku od 12 až 36 
měsíců.

Pozměňovací návrh 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian,
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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, 

(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, 
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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.

obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé 
děti a potraviny pro zvláštní léčebné účely 
a potraviny určené 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 a 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 a směrnici Komise 
1999/21/ES a k nařízení Komise (ES) 
č. 41/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Henri Weber

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. 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Henri Weber

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 
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mezinárodní úrovni.

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 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 a 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 21
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Vzhledem ke zranitelnosti kategorií 
osob, na něž se vztahuje toto nařízení, je 
zásadní, aby byly ze složení potravin, které 
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jsou těmto osobám určeny, vyloučeny 
látky, které jsou uznány jako škodlivé. 
S ohledem na zásadu obezřetnosti je třeba 
postupovat stejně i v případě látek, u nichž 
přetrvává vědecká nejistota ohledně 
existence rizik. Je tedy zapotřebí sestavit 
a aktualizovat seznam látek, které jsou při 
výrobě potravin, na něž se vztahuje toto 
nařízení, přísně zakázány.

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Při výrobě surovin určených 
k výrobě potravin, na něž se vztahuje toto 
nařízení, je zakázáno používat pesticidy, 
geneticky modifikované organismy 
a palmový olej. Při výrobě potravin, na 
něž se vztahuje toto nařízení, je rovněž 
zakázáno používat nanomateriály.

Or. fr

Odůvodnění

Nelze zapomínat na to, že potraviny, na něž se vztahuje toto nařízení, jsou určeny zranitelným 
skupinám obyvatelstva, například kojencům, malým dětem a osobám trpícím chorobami, a že 
je tedy zapotřebí postupovat tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zdraví, a sice 
vyloučením škodlivých či potenciálně škodlivých látek.

Pozměňovací návrh 23
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) Vysoká úroveň ochrany zdraví 
spotřebitelů musí být zajištěna i u obalů 
potravin, na něž se vztahuje toto nařízení; 
tyto obaly nesmí obsahovat látky, které 
mohou narušovat činnost žláz s vnitřní 
sekrecí, např. bisfenol A či další složky, 
které mohou ohrožovat zdraví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17d) Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin (EFSA) spolu s příslušnými 
vnitrostátními orgány by měly být 
pověřeny pravidelným hodnocením pro 
účely aktualizace zakázaných látek, 
s přihlédnutím zejména k novým 
poznatkům a k vývoji vědy a legislativy 
v členských státech Unie nebo 
v mezinárodním měřítku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Komise by měla zpřísnit předpisy 
týkající se reklamy na potraviny určené 
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pro kojence a malé děti, uvádění těchto
potravin na trh a jejich propagace.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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 

(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. S přihlédnutím k vědecko-
technickému pokroku zejména v oblasti 
hodnocení rizik 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 
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a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
současné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

parlamentu a Radě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Françoise Grossetête

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, mléčné nápoje určené 
pro 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, mléčných nápojů 
určených pro 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 na postupy uvádění na trh 
v případě potravin, které jsou výsledkem 
vědeckých a technologických inovací,
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 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.

Or. fr

Odůvodnění

Jednotlivé druhy mléka podporujícího růst, které je určeno malým dětem ve věku od 1 do 3 
let, představují výrobky, které jsou vyrobeny tak, aby vyhovovaly nutričním potřebám těchto 
dětí, a proto musí splňovat velmi přísné požadavky týkající se bezpečnosti potravin, zejména
pokud jde o obsah reziduí pesticidů. Na potraviny určené pro děti ve věku od 1 do 3 let by se 
tedy měla vztahovat stejná úroveň bezpečnosti jako na potraviny určené kojencům.

Pozměňovací návrh 28
Amalia Sartori

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 

(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, mléčné nápoje určené 
pro 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, ke 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, mléčných nápojů určených pro malé 
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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. Až bude Komise 
připravovat a vypracovávat akty 
v přenesené pravomoci, měla by zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

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 
a postupu pro uvádění potravin, jež jsou 
výsledkem vědeckotechnologických 
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 obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Až bude Komise 
připravovat a vypracovávat akty 
v přenesené pravomoci, měla by zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné znovu zavést pojem potraviny určené pro zvláštní výživu. Tím by se zajistilo, že se 
na tyto výrobky vztahují nepřísnější požadavky na bezpečnost potravin, pokud jde o živiny, 
mikrobiologická nebezpečí, pesticidy a kontaminující látky, barviva a sladidla. Nebudou-li 
tyto výrobky zahrnuty do působnosti předpisu, budou se na ně vztahovat předpisy pro běžné 
potraviny a nutriční kritéria a kritéria pro čistotu stanovená pro dospělé osoby, jež nejsou 
vhodná pro děti ve věku 12 až 36 měsíců.

Pozměňovací návrh 29
Henri Weber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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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 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 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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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. Až bude Komise 
připravovat a vypracovávat akty 
v přenesené pravomoci, měla by zajistit 
souběžné, 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 a 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 a 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 obzvláště důležité, aby 
Komise během přípravných prací vedla 
náležité konzultace, včetně konzultací na 
odborné úrovni. Až bude Komise 
připravovat a vypracovávat akty 
v přenesené pravomoci, měla by zajistit 
souběžné, včasné a náležité předávání 
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příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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, 
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.

(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. V souladu s článkem 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie by 
měla být pravomoc k přijímání aktů pro 
účely aktualizace tohoto seznamu 
přenesena na Komisi.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 32
Henri Weber

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, 
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.

(20) Je vhodné vypracovat a aktualizovat 
seznam Unie obsahující látky, jež je možno 
přidávat pro účely zvláštní výživy do 
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, s přihlédnutím 
k nařízení č. 953/2009 a ke směrnicím 
Komise 2006/141/ES a 2006/125/ES 
a 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 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20
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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, 
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.

(20) Je vhodné vypracovat a aktualizovat 
seznam Unie obsahující vitaminy, 
minerální látky, aminokyseliny a další 
látky, jež je možno přidávat pro zvláštní 
výživové účely do počáteční a pokračovací 
kojenecké výživy, obilných a ostatních 
příkrmů pro kojence a malé děti a potravin 
pro zvláštní léčebné účely a potravin pro 
osoby s nesnášenlivostí lepku, přičemž se 
přihlédne k nařízení 953/2009
a 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 34
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) V současnosti neexistují podle 
stanoviska Vědeckého výboru pro 

(21) V současnosti neexistují podle 
stanoviska Vědeckého výboru pro 
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vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 
(SCENIHR) k posuzování rizik produktů 
nanotechnologií ze dne 19. ledna 2009 
náležité informace o rizicích spojených se 
záměrně vytvořenými nanomateriály 
a stávající zkušební metody nemusí 
postačovat k vyřešení všech záležitostí, jež 
se objevují v souvislosti se záměrně 
vytvořenými nanomateriály. Záměrně
vytvořené nanomateriály by proto neměly 
být zařazeny na seznam Unie pro kategorie 
potravin, na něž se vztahuje toto nařízení, 
dokud úřad neprovede jejich hodnocení.

vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika 
(SCENIHR) k posuzování rizik produktů 
nanotechnologií ze dne 19. ledna 2009 
náležité informace o rizicích spojených se 
záměrně vytvořenými nanomateriály 
a stávající zkušební metody nemusí 
postačovat k vyřešení všech záležitostí, jež 
se objevují v souvislosti se záměrně 
vytvořenými nanomateriály. S ohledem na 
zranitelnost skupin obyvatel, jimž jsou 
určeny potraviny, na něž se vztahuje toto 
nařízení, by proto záměrně vytvořené 
nanomateriály neměly být zařazeny na 
seznam Unie pro kategorie potravin, na něž 
se vztahuje toto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Françoise Grossetête

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 

(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. Nedávno přijaté nařízení (EU) 
č. 1169/2011 o poskytování informací 
o potravinách spotřebitelům stanoví, že 
Komise přijme prováděcí akty upravující 
dobrovolné informace o možném 
a nezáměrném výskytu látek nebo 
produktů vyvolávajících alergie nebo 
nesnášenlivost v potravinách. S ohledem 
na požadavek soudržnosti a zjednodušení 
právního rámce by měla být Komise 
vyzvána, aby na základě nařízení (EU) 
č. 1169/2011 přijala rovněž prováděcí akty 
upravující dobrovolné informace týkající 
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podmínek používání, jak jsou upraveny
podle nařízení (ES) č. 41/2009.

se nepřítomnosti či omezeného výskytu 
látek vyvolávajících nesnášenlivost 
v potravinách, a sice lepku a laktózy, 
a aby stáhla nařízení (ES) č. 41/2009 
z výboru. Je nutné, aby nařízení 
o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům bylo pro tento účel 
pozměněno a aby Komise přijala 
požadovaná prováděcí ustanovení dříve, 
než toto nařízení vstoupí v platnost. 
V příslušném prováděcím aktu by mělo 
být nadále stanoveno použití tvrzení „bez 
lepku“ a „velmi nízký obsah lepku“
u potravin, jakož i podmínky jejich 
používání včetně upřesnění cílové skupiny 
veřejnosti, jak jsou upraveny podle 
nařízení (ES) č. 41/2009, s cílem zajistit 
totožný stupeň ochrany spotřebitelů.

Or. fr

Odůvodnění

Na osoby s nesnášenlivostí lepku se musí vztahovat právní rámec, který bude přizpůsoben 
jejich zvláštním potřebám.

Pozměňovací návrh 36
Henri Weber

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) 

(26) V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v článku 3 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 
osob s nesnášenlivostí lepku. Tvrzení „bez 
lepku“ lze kromě toho používat 
i u potravin pro běžnou spotřebu 
a potravin vhodných pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku v souladu 
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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.

s ustanoveními článku 4 nařízení Komise
(ES) č. 41/2009 o složení a označování 
potravin vhodných pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku, podle nichž není 
povoleno používat u těchto potravin 
tvrzení „velmi nízký obsah lepku“. Tyto 
potraviny, které jsou určeny ke zvláštní 
výživě osob s nesnášenlivostí lepku, jsou 
v tomto nařízení nadále uváděny, neboť 
nabídka těchto potravin, které jsou pro 
osoby s nesnášenlivostí lepku bezpečné, je 
spolu s poskytováním informací 
o nepřítomnosti lepku osobám trpícím 
celiakií zásadní pro boj s touto chorobou, 
v souladu s mezinárodní normou pro 
dietetické či dietní potraviny pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku (CODEX STAN 
118-1979 pozměněná v roce 2008). 
V nařízení (ES) č. 41/2009 musí být 
rovněž nadále uváděny podmínky týkající 
se používání tvrzení „bez lepku“
u potravin pro běžnou spotřebu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

V současnosti lze podle pravidel 
stanovených v článku 3 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 pro zvláštní výživu určenou pro 
osoby s nesnášenlivostí lepku. Kromě toho 
lze tvrzení „bez lepku“ používat u potravin 
pro běžnou spotřebu a dalších potravin 
pro zvláštní výživu vhodnou pro osoby 
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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.

s nesnášenlivostí lepku v souladu 
s pravidly stavenými v článku 4 nařízení 
Komise (ES) č. 41/2009 o složení 
a označování potravin vhodných pro 
osoby s nesnášenlivostí lepku, jež u těchto 
potravin zakazují používání tvrzení „velmi 
malý obsah lepku“. Do tohoto nařízení 
musí být zahrnuty potraviny pro zvláštní 
výživu určenou pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku, neboť k regulaci 
tohoto onemocnění je nezbytné poskytovat 
jednak bezpečné potraviny pro osoby 
s nesnášenlivostí lepku a jednak 
poskytovat osobám s celiakií informace 
o tom, že výrobek neobsahuje lepek. Je to 
v souladu s mezinárodní normou pro 
potraviny pro zvláštní výživu osob 
s nesnášenlivostí lepku (CODEX STAN 
118-1979, revidovaná v roce 2008). 
Nařízení (ES) č. 41/2009 by mělo 
zahrnovat také podmínky používání 
tvrzení „bez lepku“ u potravin určených 
pro běžnou spotřebu.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Takis Hadjigeorgiou

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Měla by být vymezena užší definice 
náhrady celodenní stravy, neboť v případě 
jejího užívání pod lékařským dohledem by 
bylo možné považovat ji za jednu 
z kategorií potravin pro zvláštní léčebné 
účely. Tvrzení o úbytku hmotnosti by měla 
být odůvodněna na základě nařízení (ES) 
č. 1924/2066.

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Členské státy zavedou vhodné 
postupy pro účely provádění hygienických 
prohlídek i kontrol složení, a to před 
uvedením výrobků na trh i po něm, 
s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany 
spotřebitelů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Aby se mohli provozovatelé 
potravinářských podniků přizpůsobit 
požadavkům tohoto nařízení, jsou 
nezbytná přiměřená přechodná opatření,

(29) Aby se mohli provozovatelé 
potravinářských podniků přizpůsobit 
požadavkům tohoto nařízení, přijme 
Komise opatření nezbytná pro zajištění 
právní jistoty při přechodu na toto 
nařízení,

Or. pt

Odůvodnění

Je třeba předejít tomu, aby úpravy nařízení podle tohoto návrhu způsobily právní mezeru, byť 
jen přechodnou.

Pozměňovací návrh 41
Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Měl by se stanovit postup 
umožňující dočasně uvádět na trh 
potraviny, které jsou výsledkem 
technologických inovací, aby bylo možné 
zhodnotit výsledky průmyslového 
výzkumu, dokud nebude změněna daná
zvláštní směrnice. Z důvodů ochrany 
zdraví spotřebitele však může být povolení 
k uvedení na trh uděleno pouze po 
konzultaci s Evropským úřadem pro 
bezpečnost.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, aby zástupci průmyslu v daném odvětví byli co nejlépe informováni o opatřeních, 
která musí provést, aby optimálně vyhověli zvláštním nutričním potřebám zranitelných skupin 
obyvatelstva. Díky tomu budou tyto skupiny osob moci okamžitě využívat vývoje vědy 
a techniky v dané oblasti.

Pozměňovací návrh 42
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29b) Aby byl usnadněn přístup na trh 
subjektům a zejména malým a středním 
podnikům, které si přejí uvádět na trh 
potraviny, které jsou výsledkem vědeckých 
a technologických inovací, Evropská 
komise by měla v úzké spolupráci 
s příslušnými zúčastněnými stranami 
přijmout hlavní směry týkající se postupů 
pro dočasné uvádění potravin, které jsou 
výsledkem vědeckých a technologických 
inovací, na trh.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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

Odůvodnění

Některé základní záruky, jež poskytuje stávající rámcová směrnice o dietetických výrobcích 
(2009/39/ES), zejména záruky týkající se „potravin pro osoby s nesnášenlivostí lepku“, 
nejsou v navrhované revizi zahrnuty, což je v neprospěch osob s celiakií. 

Pozměňovací návrh 44
Henri Weber

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – úvodní část

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 45
Henri Weber

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

ca) potraviny pro osoby s nesnášenlivostí 
lepku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 47
Amalia Sartori

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

Mléčné nápoje určené pro malé děti jsou výrobky s vysokou nutriční hodnotou a speciálním 
složením a uspokojují výživové potřeby malých dětí ve věku od 12 do 36 měsíců. Důsledkem 
nezahrnutí těchto výrobků do nařízení bude nižší úroveň opatření k zajištění bezpečnosti 
potravin, nespecifikované nutriční složení a nedostatečná harmonizace předpisů členských 
států EU. Na tyto výrobky se tak budou vztahovat předpisy pro běžné potraviny a nutriční 
kritéria a kritéria bezpečnosti stanovená pro dospělé osoby, jež nejsou vhodná pro děti ve 
věku od 12 až 36 měsíců. 
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Pozměňovací návrh 48
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) mléka určeného pro malé děti; vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Jednotlivé druhy mléka podporujícího růst, které je určeno malým dětem ve věku od 1 do 3 
let, představují výrobky, které jsou vyrobeny tak, aby vyhovovaly nutričním potřebám těchto 
dětí, a proto musí splňovat velmi přísné požadavky týkající se bezpečnosti potravin, zejména 
pokud jde o obsah reziduí pesticidů. Na potraviny určené pro děti ve věku od 1 do 3 let by se 
tedy měla vztahovat stejná úroveň bezpečnosti jako na potraviny určené kojencům.

Pozměňovací návrh 49
Henri Weber

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 
vyrobeny, připraveny a/nebo zpracovány 
takovým způsobem, aby odpovídaly 
zvláštním dietetickým potřebám osob 
s nesnášenlivostí lepku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni
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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 mají 
speciální složení a jsou připraveny nebo 
zpracovány tak, aby splňovaly výživové 
potřeby osob s nesnášenlivostí lepku.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Bendt Bendtsen

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

ha) „hotovým balením“ se rozumí
kombinace výrobku a individuálního 
obalu, do kterého je výrobek hotově 
zabalen do doby prodeje;

Or. da

(Viz formulace ve směrnici Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o  sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle 

hmotnosti nebo objemu.) 

Pozměňovací návrh 52
Bendt Bendtsen

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

hb) „hotově zabaleným výrobkem“ se 
rozumí takový výrobek, který je umístěn 
do jakéhokoli druhu obalu bez 
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přítomnosti kupujícího, přičemž množství 
výrobku obsažené v obalu má předem 
stanovenou hodnotu a nelze je změnit, 
aniž by obal byl buď otevřen, nebo 
podroben zjevné úpravě.

Or. da

(Viz formulace ve směrnici Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle 

hmotnosti nebo objemu.) 

Pozměňovací návrh 53
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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. fr

Pozměňovací návrh 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3
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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“ a „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 55
Henri Weber

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 56
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Kontrola

Příslušné vnitrostátní orgány musí zajistit 
zavedení vhodného kontrolního systému, 
aby zajistily, že subjekty na trhu dodržují 
předpisy stanovené touto směrnicí 
i hygienické předpisy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Článek 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6b
Zásada obezřetnosti

Pokud vzniknou na základě hodnocení 
dostupných vědeckých informací rozumné 
důvody k pochybám, pokud jde 
o případnou existenci nežádoucích 
účinků, a vědecká nejistota přitom 
přetrvává, lze přijmout dočasná opatření 
k řízení rizik, aby byla zajištěna vysoká 
úroveň ochrany zranitelných skupin 
obyvatelstva, na něž se vztahuje toto 
nařízení.

Or. fr

 Pozměňovací návrh 58
Silvia-Adriana Ţicău
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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 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 vědeckými 
údaji obecně uznávanými v oboru 
lékařství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Michèle Rivasi

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 nesmí 
obsahovat žádnou látku v takovém 
množství, které by ohrozilo zdraví osob, 
jimž jsou tyto potraviny určeny. Zejména 
nesmí obsahovat rezidua pesticidů, 
geneticky modifikované organismy, 
palmový olej a nanomateriály.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Silvia-Adriana Ţicău

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, 

2. Potraviny uvedené v čl. 1 odst. 1 nesmí 
obsahovat žádnou látku, která by ohrozila
zdraví osob, jimž jsou tyto potraviny 
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jimž jsou tyto potraviny určeny. určeny.

Or. ro

Pozměňovací návrh 61
António Fernando Correia De Campos

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, jejich obchodní úprava 
a související reklama musí spotřebitelům 
poskytovat náležité informace, nesmí být 
zavádějící a musí se zakládat na údajích 
vědecky ověřených Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin.

Or. pt

Odůvodnění

Označení druhů potravin, které jsou předmětem tohoto nařízení, by se mělo zakládat na 
údajích získaných vědeckými metodami a mělo by být možné, aby je hodnotila nezávislá 
instituce, v tomto případě Evropský úřad pro bezpečnost potravin.

Pozměňovací návrh 62
Silvia-Adriana Ţicău

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, jejich obchodní úprava 
a související reklama musí spotřebitelům 
poskytovat jasné a úplné informace 
a nesmí být zavádějící.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 63
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Při označování, obchodní úpravě 
a reklamě potravin pro běžnou spotřebu je 
zakázáno:
a) k popisu uvedených potravin používat 
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 výrobky 
uvedené v čl. 1 odst. 1. a 2.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zachovat obdobné ustanovení jako v čl. 2 odst. 2 písm. b) stávající rámcové 
směrnice, které zajistí, že pouze výrobky, jež jsou v souladu s nařízením, mohou být nabízeny 
s tím, že uspokojují zvláštní potřeby cílených skupin obyvatel. Je nezbytné jednoznačně 
rozlišovat mezi potravinami, u nichž se má provádět nutriční označování, a potravinami pro 
běžnou spotřebu. Pouze u potravin pro běžnou spotřebu se schválenými výživovými 
a zdravotními tvrzeními by mohly být uváděny informace o tom, že jsou vhodné pro určitý 
zdravotní stav.

Pozměňovací návrh 64
Henri Weber

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 

4. Bez ohledu na odstavec 3 mohou 
jakékoli užitečné informace nebo 
doporučení šířit výhradně osoby 
kvalifikované v oboru lékařství, výživy 
nebo farmacie či jiní odborníci, kteří 
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jiní odborníci, kteří odpovídají za zdravotní 
péči o matku a dítě.

odpovídají za zdravotní péči o matku 
a dítě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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. Ustanovení odstavce 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

Pozměňovací návrh 66
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. Zodpovědnost za šíření jakýchkoli 
užitečných informací nebo doporučení 
týkajících se kategorií potravin uvedených 
v čl. 1 odst. 1 náleží výhradně osobám 
kvalifikovaným v oboru lékařství, výživy 
nebo farmacie či jiným odborníkům, kteří 
odpovídají za zdravotní péči o matku 
a dítě, a tyto informace by se měly 
zakládat na nezávisle ověřitelných 
vědeckých údajích.

Or. pt
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Odůvodnění

Veškeré informace ohledně těchto druhů potravin získané pomocí pasivních zdrojů (například 
internet) by měly být prověřeny odborníky a měly by se zakládat na ověřitelných vědeckých 
údajích.

Pozměňovací návrh 67
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Složení nádob a obalů potravin 
uvedených v čl. 1 odst. 1 musí zajišťovat 
vysokou úroveň ochrany skupin obyvatel, 
jimž jsou tyto potraviny určeny. Nesmí 
obsahovat látky, které mohou narušovat 
činnost žláz s vnitřní sekrecí, 
např. bisfenol A či další složky, které 
mohou ohrožovat zdraví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Amalia Sartori

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 a 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 případě 
potravin uvedených v čl. 1 odst. 1
v souladu s článkem 15 nejpozději do [2 let 
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ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] 
nařízení v přenesené pravomoci s ohledem 
na tyto záležitosti:

Or. en

Odůvodnění

U potravin, jež spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, musí být uvedeno dostatečné 
množství dodatečných informací s cílem zajistit jejich bezpečnou spotřebu. Je zásadní, aby 
bezpečné a schválené výrobky, jež spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, mohly být 
včas uváděny na trh. Vzhledem k tomu, že výrobky, jež jsou v současnosti na trhu, splňují 
kritéria bezpečnosti potravin stanovená pro skupinu malých dětí, měla by tato ustanovení 
zůstat v platnosti, dokud úřad EFSA nepředloží stanovisko, aby nadále zajišťovala vysokou 
úroveň bezpečnosti, jež je vhodná pro tuto zranitelnou skupinu spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 69
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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,
s přihlédnutím ke směrnici 2006/141/ES, 
směrnici 2006/125/ES a směrnici 
1999/21/ES, jakož i případnému vědecko-
technickému pokroku a výsledkům nových 
hodnocení rizik a s ohledem na zásadu 
obezřetnosti 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 70
Henri Weber
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – úvodní část

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 a směrnici 
1999/21/ES a k nařízení (ES) č. 41/2009, 
jakož i případnému vědecko-technickému 
pokroku je Komisi svěřena pravomoc 
přijmout v případě potravin uvedených 
v čl. 1 odst. 1 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 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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 a směrnici 
1999/21/ES a k nařízení (ES) č. 41/2009, 
jakož i případnému vědecko-technickému 
pokroku je Komisi svěřena pravomoc 
přijmout v případě potravin uvedených 
v čl. 1 odst. 1 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. en
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Pozměňovací návrh 72
Silvia-Adriana Ţicău

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 a směrnici 
1999/21/ES, jakož i případnému vědecko-
technickému pokroku je Komisi svěřena 
pravomoc přijmout v souladu s článkem 15 
nejpozději do [1 roku ode dne vstupu 
tohoto nařízení v platnost] nařízení 
v přenesené pravomoci s ohledem na tyto 
záležitosti:

Or. ro

Pozměňovací návrh 73
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zvláštní požadavky týkající se používání 
pesticidů v zemědělských produktech, 
které jsou určeny k výrobě těchto potravin, 
a reziduí pesticidů v těchto potravinách;

b) identifikace látek, které by neměly být 
používány při výrobě zemědělských 
produktů, které jsou určeny k výrobě 
těchto potravin, a které by neměly být 
obsaženy ani v konečném složení těchto 
potravin ani ve složení jejich obalů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 74
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zvláštní omezení pro složení obalů 
potravin uvedených v čl. 1 odst. 1;

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla mít pravomoc provádět kontroly nebo zakázat látky v obalech potravin pro 
kojence a malé děti, jež by mohly mít vliv na výrobek před jeho spotřebou, např. používání 
bisfenolu A ve vnitřní části nádob s počáteční kojeneckou výživou, a jež by mohly proniknout 
do potravin.

Pozměňovací návrh 75
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) výjimky z požadavku na minimální 
velikost písma z důvodu dalších 
specifických požadavků na povinné údaje, 
jež mají být uvedeny na etiketách na 
některých potravinách uvedených v čl. 1 
odst. 1 tohoto nařízení, a dalších 
požadavků na čitelnost stanovených v čl. 
13 odst. 2 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 
o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům;

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní ustanovení o označování, jež se vztahují na tyto kategorie výrobků, budou 
přezkoumána a přepracována do podoby aktů v přenesené pravomoci. Je vhodné současně 
zvážit zvláštní požadavky spotřebitelů na informace a požadavky na čitelnost textu, jež se 
vztahují na tyto výrobky, jimž bude možná nutné udělit výjimku z požadavku na minimální 
velikost písma a některých dalších kritérií čitelnosti uplatňovaných na běžné zboží.
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Pozměňovací návrh 76
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) postup uvádění potravin uvedených 
v čl. 1 odst. 1, jež jsou výsledkem 
z vědeckotechnologických inovací a jež 
nejsou v souladu s předpisy o složení 
potravin stanovenými nařízeními 
v přenesené pravomoci, na trh;

Or. en

Odůvodnění

U potravin, jež spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, musí být kromě informací, jež 
stanoví ustanovení o označování běžných potravin, uvedeno dostatečné množství dodatečných 
informací s cílem zajistit jejich bezpečnou spotřebu. Zvláštní ustanovení o označování, jež se 
vztahují na tyto kategorie výrobků, budou přezkoumána a přepracována do podoby aktů 
v přenesené pravomoci. Je vhodné současně zvážit zvláštní požadavky spotřebitelů na 
informace a požadavky na čitelnost textu, jež se vztahují na tyto výrobky, jimž bude možná 
nutné udělit výjimku z požadavku na minimální velikost písma a některých dalších kritérií 
čitelnosti uplatňovaných na běžné zboží.

Pozměňovací návrh 77
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) požadavky na informace, jež mají být 
poskytnuty s ohledem na doporučení 
k vhodnému používání potravin 
uvedených v čl. 1 odst. 1.

Or. en
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Odůvodnění

U potravin, jež spadají do oblasti působnosti tohoto nařízení, musí být kromě informací, jež 
stanoví ustanovení o označování běžných potravin, uvedeno dostatečné množství dodatečných 
informací s cílem zajistit jejich bezpečnou spotřebu. 

Pozměňovací návrh 78
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S výhradou požadavků stanovených 
v článcích 7 a 9 a s přihlédnutím 
k příslušnému vědecko-technickému 
pokroku aktualizuje Komise v souladu 
s článkem 15 nařízení v přenesené 
pravomoci uvedená v odstavci 2.

3. S výhradou požadavků stanovených 
v článcích 7 a 9 a s přihlédnutím 
k příslušnému vědecko-technickému 
pokroku a výsledkům nových hodnocení 
rizik a s ohledem na zásadu obezřetnosti 
aktualizuje Komise v souladu s článkem 15 
nařízení v přenesené pravomoci uvedená 
v odstavci 2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem podpory rychlého uvádění 
potravin určených pro zvláštní výživu 
a potravin, které jsou výsledkem 
vědeckých a technologických inovací, na 
trh může Komise po konzultaci 
s Evropským úřadem pro bezpečnost 
potravin (EFSA) povolit, aby byly po 
období dvou let uváděny na trh potraviny, 
které nesplňují požadavky na složení, 
uvedené v tomto nařízení a v nařízeních 
v přenesené pravomoci týkajících se 
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skupin potravin určených pro zvláštní 
výživu uvedených v čl. 1 odst. 1. Tato 
opatření se přijímají v souladu s postupem 
přenesení pravomoci uvedeným 
v článku 15.

Or. fr

Odůvodnění

Je zásadní, aby bylo znovu použito ustanovení o inovacích, které bylo stanoveno směrnicí 
2009/39 o potravinách určených pro zvláštní výživu. Tento postup, který je v současné době 
užíván jen zřídka, je třeba zavést, aby spotřebitelé měli možnost rychlého přístupu ke 
vhodným výrobkům.

Pozměňovací návrh 80
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Identifikace látek, jejichž použití by 
mělo být zakázáno, v souladu s písmenem 
b) odstavce 2, může být provedena na 
podnět Komise nebo na žádost některého 
z členských států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Mléko určené pro malé děti

Před koncem přechodného období 
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uvedeného v čl. 18 odst. 1 Komise na 
základě konzultace s Evropským úřadem 
pro bezpečnost potravin předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
v níž uvede, zda je na místě stanovit 
zvláštní ustanovení týkající se složení 
a označování mléčných nápojů určených 
pro děti, a kterou může případně doplnit 
legislativním návrhem.

Or. fr

Odůvodnění

Aby byla i nadále zaručena vysoká úroveň ochrany zvláště zranitelné skupiny spotřebitelů, 
bylo by vhodné, aby byl vyžádán vědecký posudek ze strany EFSA k otázce, zda je na místě 
začlenit do aktů, které přijme Komise v přenesené pravomoci, zvláštní požadavky na 
označování a složení uvedeného druhu mléka.

Pozměňovací návrh 82
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů nepředstavují pro spotřebitele 
žádné zdravotní riziko a 

a) na základě dostupných vědeckých 
důkazů nepředstavují pro spotřebitele 
žádné zdravotní riziko a mají prokazatelně 
prospěšný vliv na jeho zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
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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 aktů v přenesené 
pravomoci podle článku 15. Zápis látky na 
seznam Unie zahrnuje specifikaci látky 
a v příslušném případě upřesňuje 
podmínky používání a platná kritéria pro 
čistotu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Silvia-Adriana Ţicău

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 

2. Nejpozději do 6 měsíců 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 
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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.

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. ro

Pozměňovací návrh 85
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Je-li látka již zařazena na seznam Unie 
a dojde-li k významné změně výrobních 
postupů či ke změně velikosti částic, 
například v důsledku nanotechnologií, 
pokládá se dotyčná látka, která byla 
připravena pomocí těchto nových metod, 
za odlišnou látku a před jejím uvedením 
na trh Unie je nutno seznam Unie 
odpovídajícím způsobem upravit.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 
odst. 3 a článku 10 tohoto nařízení se 
svěřuje na dobu neurčitou od (*) [(*) 
Datum vstupu základního legislativního 
aktu v platnost nebo jiné datum stanovené 
zákonodárcem.]

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 
odst. 3 a článku 10 tohoto nařízení se 
svěřuje na dobu 5 let od vstupu v platnost 
tohoto nařízení. Komise předloží zprávu 
o přenesených pravomocích nejpozději 
6 měsíců před vypršením pětiletého 
období. Přenesení prvomoci se 
automaticky prodlužuje o stejné období, 
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s výjimkou případu, kdy Evropský 
parlament nebo Rada proti tomuto 
prodloužení vysloví námitku nejpozději tři 
měsíce před koncem příslušného období.

Or. ro

Pozměňovací návrh 87
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 
odst. 3 a článku 10 tohoto nařízení se 
svěřuje na dobu neurčitou od (*) 
[(*)Datum vstupu základního legislativního 
aktu v platnost nebo jiné datum stanovené 
zákonodárcem.].

2. Přenesení pravomoci uvedené 
v článcích 10 a 11 tohoto nařízení se 
svěřuje na dobu pěti let od (*) [(*)Datum 
vstupu základního legislativního aktu 
v platnost nebo jiné datum stanovené 
zákonodárcem.].

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Amalia Sartori

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. 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 tom, zda je 
třeba přijmout zvláštní ustanovení týkající 
se složení a označování mléčných nápojů 
určených pro malé děti s ohledem na 
výživové potřeby, způsob konzumace, 
nutriční příjem a úroveň expozice malých 
dětí kontaminujícím látkám a pesticidům, 
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přičemž přihlédne k rozdílným právním 
předpisům, jež se vztahují na běžné 
potraviny a potraviny určené pro kojence 
a malé děti. Vzhledem k závěrům této 
zprávy Komise:
a) rozhodne, že není nutné přijmout 
zvláštní ustanovení týkající se složení 
a označování mléčných nápojů určených 
pro malé děti;
b) předloží v souladu s postupem 
stanoveným v článku 114 SFEU veškeré 
vhodné návrhy na změnu tohoto nařízení; 
a provede změnu příslušných aktů 
v přenesené pravomoci, aby zahrnovaly 
dotyčná zvláštní usnesení, v souladu 
s tímto článkem.

Or. en

Odůvodnění

Mléčné nápoje určené pro malé děti jsou v současnosti uváděny na evropský trh na základě 
ustanovení rámcové směrnice 2009/39/ES. Mezi členskými státy EU však existují názorové 
rozdíly v tom, jakou formou tyto výrobky právně upravit. Aby byla nadále zajištěna vysoká 
úroveň ochrany skupiny zvláště zranitelných spotřebitelů, bylo by vhodné, aby úřad EFSA 
poskytl vědecké stanovisko k tomu, zda je třeba začlenit do aktů Komise v přenesené 
pravomoci zvláštní požadavky na složení a označování těchto výrobků.

Pozměňovací návrh 89
Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 2 odst. 3 a článku 10 tohoto nařízení 
vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud 
Evropský parlament ani Rada nevysloví ve 
lhůtě dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud před uplynutím této lhůty 
Evropský parlament i Rada uvědomí 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
článku 10 tohoto nařízení vstoupí 
v platnost pouze tehdy, pokud Evropský 
parlament ani Rada nevysloví ve lhůtě 
dvou měsíců od oznámení aktu 
Evropskému parlamentu a Radě námitky 
nebo pokud před uplynutím této lhůty 
Evropský parlament i Rada uvědomí 
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Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Komisi, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Henri Weber

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 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 92
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Článek 18 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Změna nařízení (EU) č. 1169/2011

V čl. 36 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011 
se doplňuje tento bod:
„aa) informace o nepřítomnosti či 
omezeném výskytu látek, které mohou 
vyvolávat nesnášenlivost, například lepku, 
v potravinách“.

Or. fr

Odůvodnění

Na osoby s nesnášenlivostí lepku se musí vztahovat právní rámec, který bude přizpůsoben 
jejich zvláštním potřebám.

Pozměňovací návrh 93
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Článek 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18b
Potraviny určené pro krytí výdajů při 

zvýšené svalové námaze
Nejpozději do 1. července 2015 předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu, v níž posoudí, zda je zapotřebí 
harmonizovat pravidla týkající se složení 
a označování potravin určených pro krytí 
výdajů při zvýšené svalové námaze. 
Komise může k této zprávě připojit návrhy 
na změny příslušných ustanovení 
právních předpisů Unie.

Or. fr
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Odůvodnění

Je nutné, aby Evropská komise předložila zprávu, v níž poukáže na nutnost dosažení souladu 
mezi ustanoveními týkajícími se složení a označování potravin určených pro krytí výdajů při 
zvýšené svalové námaze a požadavky kladenými na ochranu spotřebitelů a na fungování 
vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 94
Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž jsou dotčena kritéria pro úrovně 
kontaminujících podle nařízení (ES) 
č. 1881/2006, v přechodném období 
stanoveném v odstavci 1 se 
mikrobiologická kritéria uvedená 
v nařízení (ES) č. 2073/2005 uplatní na 
mléčné nápoje určené pro malé děti 
vyskytující se v současnosti na trhu.

Or. fr


