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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Problematika potravín určených osobám s osobitnými výživovými potrebami (ďalej len 
„potraviny Parnuts“) je oblasťou, ktorej sa v právnych predpisoch Európskej únie už nejaký 
čas venuje osobitná pozornosť, čo poukazuje na jasný dopyt na trhu po dodávaní bezpečných 
a zdravých potravín. Odvetvie potravín Parnuts, ktoré bolo v minulosti špecifickým 
segmentom trhu, zaznamenalo v uplynulých rokoch výrazný rast, čo spôsobilo nejasnosti 
v snahe rozlišovať medzi potravinami určenými širokej verejnosti a potravinami určenými 
osobitným skupinám obyvateľstva. Tento vývoj sa zohľadňuje v navrhovanom legislatívnom 
rámci, a teda spravodajca výboru požiadaného o stanovisko rozhodne podporuje ciele tohto 
návrhu.

Všeobecné poznámky
Napriek niekoľkým predchádzajúcim pokusom o harmonizáciu existujú medzi vnútroštátnymi 
zákonmi týkajúcimi sa potravín Parnuts i naďalej výrazné rozdiely. Tieto rozdiely sú 
prekážkou voľného pohybu tovaru, vytvárajú zbytočné regulačné bremená pre spoločnosti 
pôsobiace v potravinárskom odvetví a napokon bránia fungovaniu vnútorného trhu.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že s podobnými výrobkami sa 
v celej Európskej únii musí zaobchádzať rovnako, zároveň treba zabezpečiť náležité 
informácie pre spotrebiteľov a v prípade tovaru umožniť jeho voľný pohyb a rovnaké 
podmienky hospodárskej súťaže. Pravidlá, ktoré sú už zbytočné, protirečivé a prípadne 
nezlučiteľné, sa musia zrušiť, pričom je nevyhnutné zaručiť ochranu najzraniteľnejších skupín 
obyvateľstva a osôb s osobitnými výživovými potrebami. Spoločný právny systém pre 
potraviny Parnuts, ako ho navrhuje Komisia, preto treba uvítať ako významný krok smerom 
k zlepšeniu bezpečnosti a zrozumiteľnosti pre spotrebiteľov, ako aj výrobcov.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že je mimoriadne dôležité, aby 
všetky potraviny určené dojčatám a malým deťom, ako aj potraviny na osobitné lekárske 
účely podliehali dôkladnému a štandardizovanému postupu predchádzajúceho povolenia. Aby 
sa zaistila bezpečnosť a efektívnosť, urobí tak nezávislý orgán, a to na základe aktuálnych 
vedeckých informácií (a výskumu).
Tento návrh sústreďuje povinnosti týkajúce sa oznamovania a postupy povolenia v súvislosti 
s potravinami Parnuts na Európsku komisiu, čím sa odstráni niekoľko existujúcich prekážok 
na trhu. V tejto súvislosti spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta zavedenie 
„zoznamu povolených látok Únie“ (článok 11), ktorým sa v súčasnosti existujúce (tri 
samostatné) zoznamy zlučujú do jedného, čo prináša väčšiu jasnosť v tejto konkrétnej oblasti. 
S cieľom zaručiť hladký proces prechodu spravodajca vyzýva Komisiu, aby tento zoznam 
včas zostavila a pravidelne ho aktualizovala a takisto aby zefektívnila proces zapisovania 
do tohto zoznamu (ako sa uvádza v článku 11 ods. 3)).

Výskum a inovácie
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje presvedčenie, že lepšie právne 
predpisy EÚ v oblasti špeciálnych potravín treba doplniť investíciami do výskumu a inovácií, 
keďže tie takisto povedú k vývoju nových a zdokonalených postupov, výrobkov a procesov. 
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Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko v tejto súvislosti poukazuje aj na to, že 
zdravotné a bezpečnostné aspekty potravín sú začlenené do kapitoly o bezpečnosti potravín 
v programe Horizont 2020 a že zároveň treba rozhodne podporiť ďalšie úsilie v oblasti 
prepájania aktivít výskumu a inovácií v odvetví potravín Parnuts.

Právne úpravy predložené v návrhu Komisie, ako je vylúčenie diabetických potravín, potravín 
s nízkym obsahom lepku a potravín určených športovcom, ako aj zavedenie zoznamu Únie, 
by v žiadnom prípade nemali brániť inováciám. Keďže naše vedecké poznatky v odvetví 
potravín Parnuts sa však naďalej zlepšujú, je nutné zachovávať pružné postupy na podporu 
ďalšieho výskumu a inovácií v týchto oblastiach.

Malé a stredné podniky (MSP)
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje želanie, aby sa zabezpečilo, aby 
legislatívne zmeny týkajúce sa potravín, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje rámcová smernica 
o potravinách Parnuts, nemali neúmerný vplyv na MSP, neznižovali transparentnosť a/ani 
nekládli na prevádzkovateľov potravinárskych podnikov zbytočné bremená. Zo súčasných 
údajov vyplýva, že v odvetví potravín Parnuts dominujú MSP a že v uplynulých rokoch bol 
zaznamenaný výrazný rast. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje 
znepokojenie nad výraznými rozdielmi v legislatívnom zaťažení jednotlivých členských 
štátov a domnieva sa, že efektívnejšie nariadenie spojené s opatreniami na zjednodušenie 
bude výhodné pre celý segment trhu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Je dôležité, aby zložky používané vo 
výrobe kategórií potravín, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, boli vhodné na 
uspokojenie výživových požiadaviek osôb, 
ktorým sú určené, a aby boli vhodné pre 
tieto osoby a aby ich výživová primeranosť 
bola stanovená všeobecne uznanými 
vedeckými údajmi. Takáto primeranosť by 
mala byť preukázaná prostredníctvom 
systematického prieskumu dostupných 
vedeckých údajov.

(17) Je dôležité, aby zložky používané vo 
výrobe kategórií potravín, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, boli vhodné na 
uspokojenie výživových požiadaviek osôb, 
ktorým sú určené, a aby boli vhodné pre 
tieto osoby a aby ich výživová primeranosť 
bola stanovená všeobecne uznanými 
vedeckými údajmi. Takáto primeranosť by 
mala byť preukázaná prostredníctvom 
systematického a nezávislého preskúmania
dostupných vedeckých údajov.
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Or. en

Odôvodnenie

Vedecké údaje o výživovej primeranosti špeciálnych potravín musia byť nielen systematické, 
ale takisto založené na nezávislom hodnotení, aby bola zaručená vysoká spoľahlivosť 
a všeobecná akceptácia takýchto údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) V tomto nariadení by mali byť 
stanovené kritériá na stanovenie 
osobitných požiadaviek na zloženie 
a informácie, pokiaľ ide o počiatočnú 
dojčenskú výživu, následnú dojčenskú 
výživu, potraviny spracované na báze 
obilnín a ostatné potraviny na výživu 
dojčiat a malých detí a potraviny na 
osobitné lekárske účely, pri zohľadnení 
smernice Komisie 2006/141/ES, smernice 
Komisie 2006/125/ES a smernice Komisie 
1999/21/ES. Aby sa upravili vymedzenia 
pojmov počiatočná dojčenská výživa, 
následná dojčenská výživa, potraviny 
spracované na báze obilnín a ostatné 
potraviny na výživu dojčiat a malých detí 
a potraviny na osobitné lekárske účely 
uvedené v tomto nariadení, pri zohľadnení 
technického a vedeckého pokroku 
a príslušného vývoja na medzinárodnej 
úrovni tak, aby v nich stanovili osobitné 
požiadavky na zloženie a informácie, 
pokiaľ ide o kategórie potravín, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie vrátane ďalších 
požiadaviek na označovanie alebo 
výnimiek z ustanovení smernice 
2000/13/ES a na povolenie výživových 
a zdravotných tvrdení, mali by sa 
právomoci prijímať akty v súlade 
s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie delegovať na Komisiu. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia počas 

(19) V tomto nariadení by mali byť 
stanovené kritériá na stanovenie 
osobitných požiadaviek na zloženie 
a informácie, pokiaľ ide o počiatočnú 
dojčenskú výživu, následnú dojčenskú 
výživu, potraviny spracované na báze 
obilnín a ostatné potraviny na výživu 
dojčiat a malých detí a potraviny na 
osobitné lekárske účely, pri zohľadnení
smernice Komisie 2006/141/ES, smernice 
Komisie 2006/125/ES a smernice Komisie 
1999/21/ES. S cieľom upraviť vymedzenia 
pojmov počiatočná dojčenská výživa, 
následná dojčenská výživa, potraviny 
spracované na báze obilnín a ostatné 
potraviny na výživu dojčiat a malých detí 
a potraviny na osobitné lekárske účely 
uvedené v tomto nariadení, pri zohľadnení 
technického a vedeckého pokroku 
a príslušného vývoja na medzinárodnej 
úrovni tak, aby v nich stanovili osobitné 
požiadavky na zloženie a informácie, 
pokiaľ ide o kategórie potravín, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie vrátane ďalších 
požiadaviek na označovanie alebo 
výnimiek z ustanovení smernice 
2000/13/ES a na povolenie výživových 
a zdravotných tvrdení, by sa mala Komisii 
udeliť právomoc prijímať akty v súlade s 
článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
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svojej prípravnej práce uskutočňovala 
relevantné konzultácie aj na úrovni 
expertov. Komisia by pri príprave 
a vypracúvaní delegovaných aktov mala 
zaručiť súbežné, včasné a primerané 
odoslanie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na 
expertnej úrovni. Pri príprave a 
vypracovávaní delegovaných aktov by 
mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a 
vhodné postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade. Takisto by sa mal zabezpečiť 
jasný a z časového hľadiska efektívny 
postup s primeraným ohľadom na 
ochranu zdravia spotrebiteľov, aby sa 
umožnilo rýchle uvedenie potravín, ktoré 
sú výsledkom vedeckých 
a technologických inovácií, na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Delegované akty vymedzené v odôvodnení 19 by mali okrem iného zabezpečiť, aby sa 
potraviny, ktoré sú výsledkom vedeckých a technologických inovácií, mohli uviesť na trh včas 
a podľa jasného a z časového hľadiska efektívneho postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Primerané prechodné opatrenia sú 
potrebné na to, aby sa prevádzkovatelia 
potravinárskych podnikov mohli 
prispôsobiť požiadavkám tohto nariadenia.

(29) Primerané prechodné opatrenia, ako aj 
podpora a aktuálne informácie pre
prevádzkovateľov potravinárskych 
podnikov sú potrebné na to, aby sa títo 
prevádzkovatelia mohli prispôsobiť 
požiadavkám tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Primerané prechodné opatrenia musia byť sprevádzané primeranou podporou a aktuálnymi 
informáciami pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, aby sa títo prevádzkovatelia 
mohli prispôsobiť požiadavkám tohto nariadenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zloženie potravín uvedených v článku 1 
ods. 1 musí byť také, aby uspokojilo 
výživové potreby osôb, ktorým sú určené, 
a bolo vhodné pre takéto osoby, v súlade so 
všeobecne uznanými vedeckými údajmi.

1. Zloženie potravín uvedených v článku 1 
ods. 1 musí byť také, aby uspokojilo 
výživové potreby osôb, ktorým sú určené, 
a bolo vhodné pre takéto osoby, v súlade so 
všeobecne uznanými a nezávisle 
hodnotenými vedeckými údajmi.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Označovanie, prezentácia a reklama 
potravín uvedených v článku 1 ods. 1 majú 
poskytnúť spotrebiteľovi primerané 
informácie a nesmú zavádzať.

3. Označovanie, prezentácia a reklama 
potravín uvedených v článku 1 ods. 1 
nesmú zavádzať a:

a) poskytujú spotrebiteľovi primerané 
informácie; a
b) vychádzajú z odporúčaní nezávislých 
osôb, ktoré majú kvalifikáciu v oblasti 
medicíny, výživy alebo farmácie, pričom 
zohľadňujú osobitné potreby osôb, ktorým 
sú tieto potraviny určené.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 6.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Akékoľvek užitočné informácie alebo 
odporúčania s odkazom na kategórie 
potravín uvedených v článku 1 ods. 1 
môžu šíriť iba osoby, ktoré majú 
kvalifikáciu v oblasti medicíny, výživy, 
farmácie alebo iní odborníci zodpovední za
zdravotnú starostlivosť o matky a deti.

4. Požiadavky uvedené v odseku 3 
nezamedzia šíreniu akýchkoľvek 
užitočných informácií alebo odporúčaní
určených iba osobám, ktoré majú 
kvalifikáciu v oblasti medicíny, výživy, 
farmácie, alebo iným odborníkom na
zdravotnú starostlivosť o matky a deti.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný predpis v článku 9 ods. 4 je zbytočný a zavádzajúci. Nie je vhodné obmedziť 
šírenie užitočných informácií iba na určité kategórie kvalifikovaných osôb. Spravodajca 
výboru požiadaného o stanovisko namiesto toho navrhuje doplniť požiadavky týkajúce sa 
označovania, prezentácie a reklamy v článku 9 ods. 3 odporúčaniami nezávislých 
kvalifikovaných osôb. Nezabráni sa tým šíreniu akýchkoľvek užitočných informácií alebo 
odporúčaní určených iba osobám, ktoré majú príslušnú kvalifikáciu, alebo iným odborníkom 
na zdravotnú starostlivosť o matky a deti.


