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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Problematika potravin pro osoby se zvláštními výživovými potřebami je jednou z oblastí, na 
které se evropská legislativa zaměřuje. Odráží tak jednoznačnou tržní poptávku po 
bezpečných a zdravých potravinách. Ačkoli toto odvětví bývalo kdysi jen úzce 
specializovaným trhem, v průběhu posledních let zaznamenalo výrazný růst, který způsobil, 
že je nyní obtížné rozlišovat mezi běžnými potravinami a potravinami určenými pro zvláštní 
skupiny obyvatelstva. Nyní navržený legislativní rámec tento vývoj zohledňuje, a navrhovatel 
proto cíle tohoto návrhu jednoznačně podporuje.

Obecné poznámky
Navzdory několika dřívějším pokusům o harmonizaci existují mezi vnitrostátními předpisy o 
potravinách pro osoby se zvláštními výživovými potřebami stále obrovské rozdíly. Tyto 
rozdíly brání volnému pohybu zboží, vytvářejí pro podniky působící v potravinářském 
odvětví zbytečné regulační překážky a ve svém důsledku narušují fungování vnitřního trhu. 

Navrhovatel zastává názor, že s podobnými produkty musí být v celé Evropské unii 
zacházeno stejně – spotřebitelé musí dostávat náležité informace a musí být zajištěn volný 
pohyb zboží a rovné podmínky hospodářské soutěže. Je nutné zrušit předpisy, které již nejsou 
nezbytné, protiřečí si nebo se vzájemně vylučují, a je třeba zaručit ochranu nejzranitelnějších 
skupin obyvatelstva a osob se zvláštními výživovými potřebami. Společný právní systém 
potravin pro osoby se zvláštními výživovými potřebami, který navrhuje Komise, je proto 
třeba uvítat jako významný krok směrem k vyšší bezpečnosti potravin a informovanosti 
spotřebitelů i výrobců.

Navrhovatel je přesvědčen, že je naprosto zásadní, aby se na veškeré potraviny určené 
kojencům a malým dětem a na potraviny pro zvláštní léčebné účely vztahoval důkladný a 
standardizovaný postup předchozího udílení povolení. V zájmu bezpečnosti a účinnosti 
postupu by měl tato povolení vydávat nezávislý orgán na základě nejnovějších vědeckých 
údajů (a výzkumu).
Podle návrhu má oznamovací povinnost a povolovací postupy pro tyto potraviny zajišťovat 
centrálně Evropská komise, čímž bude odstraněno několik současných tržních překážek. 
Navrhovatel proto vítá zavedení „seznamu Unie obsahujícího povolené látky“ (článek 11), v 
němž jsou v zájmu zvýšení přehlednosti sloučeny nynější tři samostatné seznamy do seznamu 
jediného. Aby přechod na nový systém proběhl co nejplynuleji, navrhovatel vyzývá Komisi, 
aby tento seznam včas sestavila a pravidelně ho aktualizovala, a žádá, aby byl stanoven 
jednotný postup zápisu látek na seznam (uvedený v čl. 11 odst. 3).  

Hlediska výzkumu a inovací
Navrhovatel je přesvědčen o tom, že kvalitnější legislativa EU v oblasti zvláštních potravin 
musí být doplněna investicemi do výzkumu a inovací, neboť i ty povedou k vývoji nových, 
rozšířených postupů, produktů a procesů. Navrhovatel rovněž upozorňuje na to, že zdravotní a 
bezpečnostní aspekty potravin jsou obsaženy v programu Unie pro výzkum a inovace 
„Horizont 2020“ (v kapitole o bezpečnosti potravin) a že je třeba rozhodně podporovat další 
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vzájemně provázané výzkumné a inovační aktivity v odvětví potravin pro osoby se zvláštními 
výživovými potřebami. 

Právní úpravy, které navrhujeme provést v návrhu Komise (např. vyloučení potravin pro 
diabetiky, potravin s nízkým obsahem lepku a potravin pro sportovce, nebo zavedení seznamu 
Unie) by v žádném případě neměly bránit inovacím. Vzhledem však k tomu, že vědeckých 
poznatků v odvětví potravin pro osoby se zvláštními výživovými potřebami postupně přibývá, 
je třeba zachovat flexibilní postupy, které podpoří další výzkum a inovace v této oblasti.  

Malé a střední podniky (MSP)
Navrhovatel by chtěl dosáhnout toho, aby změny v legislativním řízení potravin, na něž se 
nyní vztahuje rámcová směrnice o potravinách pro zvláštní výživu, neměly nepřiměřený 
dopad na MSP, nesnižovaly transparentnost a nekladly přílišné požadavky na potravinářské 
podniky. Ze současných údajů vyplývá, že tomuto odvětví, v němž v posledních několika 
letech došlo k výraznému růstu, dominují malé a střední podniky. Navrhovatel má určité 
obavy z příliš velkých rozdílů v rozsahu zákonných požadavků mezi jednotlivými členskými 
státy a věří, že upravené znění nařízení spolu s opatřeními na zjednodušení právní úpravy 
bude mít na celý tento tržní segment pozitivní vliv.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je důležité, aby složky použité při 
výrobě kategorií potravin, na něž se 
vztahuje toto nařízení, vyhovovaly 
nutričním požadavkům osob, pro něž jsou 
určeny, aby byly vhodné pro tyto osoby a 
aby byla jejich výživová přiměřenost 
stanovena pomocí obecně uznávaných 
vědeckých údajů. Tuto přiměřenost je 
nutno prokázat systematickým přezkumem 
dostupných vědeckých údajů.

(17) Je důležité, aby složky použité při 
výrobě kategorií potravin, na něž se 
vztahuje toto nařízení, vyhovovaly 
nutričním požadavkům osob, pro něž jsou 
určeny, aby byly vhodné pro tyto osoby a 
aby byla jejich výživová přiměřenost 
stanovena pomocí obecně uznávaných 
vědeckých údajů. Tuto přiměřenost je 
nutno prokázat systematickým nezávislým 
přezkumem dostupných vědeckých údajů.

Or. en
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Odůvodnění

Vědecké údaje o výživové přiměřenosti zvláštních potravin musí být nejen systematické, nýbrž 
musí být také založeny na nezávislém posouzení. Tím se zaručí vysoká spolehlivost těchto 
údajů a jejich všeobecné přijetí.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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 velmi důležité, aby 
Komise během svých přípravných prací 
prováděla příslušné konzultace, včetně 
konzultací na úrovni odborníků. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit 
souběžné, včasné a soustavné předávání 
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příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě.

příslušných dokumentů Evropskému 
parlamentu a Radě. Rovněž je třeba zajistit 
jednoznačný a časově nenáročný postup 
pro rychlé uvádění potravin pocházejících 
z vědecko-technických inovací na trh, 
přičemž tento postup musí náležitě 
zohledňovat hledisko ochrany zdraví 
spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Akty v přenesené pravomoci definované v bodě odůvodnění 19 by měly mj. zajistit, aby 
potraviny pocházející z vědecko-technických inovací mohly být uváděny na trh rychle a v 
souladu s jednoznačným, časově nenáročným postupem.

Pozměňovací návrh 3

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, je nezbytné 
přijmout přiměřená přechodná opatření a 
poskytovat těmto podnikům pomoc a 
aktuální informace,

Or. en

Odůvodnění

Přiměřená přechodná opatření musí být spojena s poskytováním přiměřené pomoci a 
aktuálních informací potravinářským podnikům, aby se mohly přizpůsobit požadavkům tohoto 
nařízení.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Složení potravin uvedených v čl. 1 1. Složení potravin uvedených v čl. 1 
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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.

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 a nezávisle 
posouzenými údaji.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k PN 1.

Pozměňovací návrh 5

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 nesmí být zavádějící a 
musí:

a) poskytovat spotřebitelům přiměřené 
informace a
b) vycházet z posudku vypracovaného 
nezávislými osobami kvalifikovanými v 
oboru lékařství, výživy nebo farmacie s 
přihlédnutím ke zvláštním potřebám osob, 
kterým jsou tyto potraviny určeny.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k PN 6.
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Pozměňovací návrh 6

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

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení v čl. 9 odst. 4 je zbytečné a zavádějící. Není vhodné omezovat šíření užitečných 
informací pouze na určité skupiny kvalifikovaných osob. Navrhovatel místo toho navrhuje, 
aby byly požadavky na označování, obchodní úpravu a reklamu uvedené v čl. 9 odst. 3
doplněny o posudek nezávislých osob s příslušnou kvalifikací. Nebude se tak bránit šíření 
užitečných informací a doporučení určených výhradně pro osoby s příslušnou kvalifikací nebo 
jiným odborníkům, kteří odpovídají za zdravotní péči o matku a dítě.


