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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh nariadenia upravuje podmienky, za ktorých sa v budúcnosti bude schvaľovať 
označovanie a reklama potravín s údajmi o výživovej hodnote a údajmi o vplyve na zdravie 
ľudí.

Zatiaľ čo údaje o výživových hodnotách ako napríklad „nízkotučný“ alebo „bez cukru“ 
zodpovedajú údajom definovaným v návrhu nariadenia a Komisia si vyhradzuje právo 
vytvárať pre určité potraviny nutričné profily, ktoré je nutné dodržiavať v prípade, že reklama 
týchto potravín je založená na uvádzaní údajov o ich výživových hodnotách alebo údajov o 
vplyve na zdravie spotrebiteľov, je podľa návrhu Komisie povolené uvádzať údaje o vplyve 
potravín na zdravie len po vedeckom otestovaní a schválení príslušným orgánom. Zakazuje sa 
uvádzať údaje o pocitových stavoch, ako napríklad „potravina udržuje v dobrom fyzickom 
stave, udržuje mladosť alebo robí šťastným“.

Navrhovateľka hodnotí návrh Komisie veľmi kriticky a vyžaduje si v mnohých bodoch 
opravy.

Je nutné spochybniť aj samotný prístup, ktorý Komisia zvolila ako základ návrhu tohto 
nariadenia - zákaz s možnosťou schválenia.

Spotrebiteľ musí disponovať presnými a užitočnými informáciami o potravinách, ktoré denne 
konzumuje. Podstatnú časť týchto informácií poskytujú samotní výrobcovia. Tieto informácie 
môžu popri iných faktoroch, ako napríklad cene výrobku, ovplyvniť nákupné rozhodovanie 
spotrebiteľov. Európski výrobcovia potravinárskych výrobkov sa však nepohybujú v oblasti, v 
ktorej by neplatili žiadne zákony. V súčasnosti už existujú národné i európske normy o 
označovaní a výživovej hodnote. Okrem toho platí všeobecný zákaz zavádzajúcej reklamy.

Pochybnosti sa týkajú najmä zavedenia nutričných profilov pre potraviny, tak ako je upravené 
v článku 4 návrhu nariadenia. Zámerom Komisie je, aby u potravín pred ich uvedením na trh 
na základe údajov o výživovej hodnote a vplyve na zdravie ľudí, bol zistený obsah cukru, soli 
a tuku. Rozdelenie potravín na potraviny s priaznivým a menej priaznivým nutričným 
profilom odporuje myšlienke vyváženej stravy. V princípe neexistujú dobré a zlé potraviny.
Rozhodujúci je pomer, v akom sú jednotlivé potraviny konzumované. V návrhu nariadenia 
zostáva naďalej otvorená presná definícia pojmu nutričný profil a jeho určenie. Pokiaľ nie je 
vedecky objasnená definícia, nutričné profily by nemali byť zavedené.

Článok 10 návrhu nariadenia stanovuje jednotný, niekoľko mesiacov trvajúci postup 
schvaľovania týkajúci sa uvádzania údajov o vplyve na zdravie ľudí v reklame, ktorý 
vykonáva Európska potravinová agentúra. Tento návrh je byrokratický, nepraktický a 
neprijateľný vzhľadom na lisabonskú stratégiu. Navrhovateľka podporuje cieľ Komisie 
konkretizovať požiadavky na označovanie potravín a reklamu, rozhodne však odmieta 
navrhnutý postup schvaľovania.

Predmetom diskusie by mal byť aj zákaz takzvaných implicitných údajov o vplyve na zdravie 
ľudí stanovený v článku 11 návrhu nariadenia. Prečo by sa mala v budúcnosti zakázať 
reklama potravín sľubujúcich "dobrý pocit", ako napríklad "udržiava vašu mladosť" alebo 
"dodá silu", čo vyjadruje individuálny pocit? Spotrebiteľ je schopný rozpoznať údaje o 
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pocitoch a náladách a rozhodnúť sa. Úplný zákaz týchto údajov by bol neprimeraný, pretože 
smernica o zavádzajúcej reklame a smernica o označovaní chráni spotrebiteľa. V tejto 
súvislosti musí Komisia odpovedať na otázku, či sa návrh nariadenia orientuje skutočne na 
pojem „priemerného spotrebiteľa“, tak ako sa používa v prípadovom práve Súdneho dvora 
Európskeho spoločenstva. Je nesprávne od začiatku upierať spotrebiteľovi jeho schopnosť 
rozpoznať všeobecné údaje o pocitových stavoch ako reklamu a tieto náležitým spôsobom 
vyhodnocovať.
Vo všeobecnosti je otázne, či predložené nariadenie dokáže úspešne odstrániť nesprávne 
stravovacie návyky v rámci Európskej únie. Rastúci počet ľudí s nadváhou v našej modernej 
spoločnosti je bezpochyby aj výsledkom nesprávnych pitných a stravovacích návykov. K 
tomu prispievajú aj ďalšie faktory, akými sú nedostatok pohybu, znečistenie životného 
prostredia alebo stres. Následkom tohto vývoja bude v budúcnosti zvýšenie zdravotných 
nákladov, čo si vyžiada protismerné opatrenia. Navrhovateľka sa domnieva, že ani 
regulovanie reklamy potravín nezabráni tomuto fenoménu. Príčinou nie je neobmedzená 
reklama potravín, ale najmä iné spoločenské faktory. Ak chceme trvalo zmeniť a pozitívne 
ovplyvniť stravovacie návyky, nesmieme sa spoliehať len na zákazy a obmedzenia. Z 
dlhodobého hľadiska to môžu byť len stravovacie návyky, ktoré spotrebiteľ uznáva a 
akceptuje. V tejto súvislosti môžu byť vysvetľujúce kampane (ako ukazujú príklady 
jednotlivých členských štátov) účinnejšie ako nový systém štátnej kontroly.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 6

(6) Potraviny s príslušnými údajmi môžu 
zákazníci vnímať ako výrobky predstavujúce 
výhodu pre ich výživu, fyziológiu alebo iné 
zdravotné výhody oproti potravinám bez 
týchto údajov. To môže napomôcť 
zákazníkovi prijímať rozhodnutia, ktoré 
bezprostredne vplývajú na podiel 
jednotlivých výživných látok alebo iných 
substancií v potrave, ktoré nezodpovedajú 
vedeckým odporúčaniam. S cieľom predísť 
možným nežiaducim účinkom, je vhodné 

(6) Potraviny s príslušnými údajmi môžu 
zákazníci vnímať ako výrobky predstavujúce 
výhodu pre ich výživu, fyziológiu alebo iné 
zdravotné výhody oproti potravinám bez 
týchto údajov.

  
1 Zatiaľ neuverejnený v Úradnom vestníku.
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zaviesť isté obmedzenia týkajúce sa 
výrobkov, ktoré obsahujú tieto údaje. V 
tejto súvislosti predstavuje obsah určitých 
substancií - ako napríklad alkoholu -vo 
výrobkoch alebo nutričný profil výrobkov 
vhodné kritérium rozhodovania, či na 
tomto výrobku môžu byť uvedené údaje.

Odôvodnenie

Koncept klasifikácie potravín na výrobky s priaznivým a menej priaznivým nutričným 
profilom odporuje myšlienke vyváženej stravy. V princípe neexistujú dobré a zlé potraviny.
Rozhodujúcim je pomer, v akom sú jednotlivé potraviny konzumované. Je nesprávne 
domnievať sa, že spotrebiteľ sa v každom prípade nechá týmito údajmi negatívne ovplyvniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7

(7) Pri stanovení nutričného profilu sa 
musia vziať do úvahy podiely jednotlivých 
výživných látok a substancií s výživovo-
fyziologickým účinkom, najmä tukov, 
nasýtených mastných kyselín, trans-
mastných kyselín, soli/sodíka a cukru, u 
ktorých sa neodporúča ich nadmerná 
konzumácia, mono- a polynenasýtených 
mastných kyselín, dostupných 
uhľohydrátov okrem cukru, vitamínov, 
minerálnych látok, proteínov a vláknin. Pri 
stanovení nutričného profilu sa musia 
vziať do úvahy rozličné kategórie potravín, 
ich miesto a úloha v celkovej strave. V 
stanovenom rozsahu nutričného profilu 
môžu byť povolené výnimky pre určité 
potraviny alebo kategórie potravín a to v 
závislosti od úlohy a významu stravovacích 
návykov populácie. To si vyžaduje 
komplexné technické zapojenie a 
prijímanie príslušných opatrení by malo 
byť ponechané Komisii.

vypúšťa sa 
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Odôvodnenie

Koncept klasifikácie potravín na výrobky s priaznivým a menej priaznivým nutričným 
profilom odporuje myšlienke vyváženej stravy. V princípe neexistujú dobré a zlé potraviny.
Rozhodujúcim je pomer, v akom sú jednotlivé potraviny konzumované. Uvádzanie údajov o 
výživových hodnotách a o vplyve na zdravie ľudí upravujú v súčasnosti rozličné predpisy na 
národnej a európskej úrovni a nemali by sa dodatočne spájať s nutričnými profilmi, ktorých 
formulácia je podľa ustanovení návrhu nariadenia často otvorená a neurčitá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 11

(11) Vedecké odôvodnenie by malo byť 
hlavným aspektom, ktorý by sa mal brať do 
úvahy pri používaní údajov o výživových 
hodnotách a vplyvoch na zdravie 
a potravinárski operátori, ktorí údaje 
používajú, by ich mali odôvodniť.

(11) Vedecké odôvodnenie by malo byť 
hlavným aspektom, ktorý by sa mal brať do 
úvahy pri používaní údajov o výživových 
hodnotách a vplyvoch na zdravie 
a potravinárski operátori, ktorí údaje 
používajú, by ich mali odôvodniť spôsobom, 
ktorý primerane zohľadňuje zásadu 
proporcionality. Vedecké odôvodnenie by 
malo zodpovedať charakteru prínosov, 
ktoré sú na výrobku udávané.

Odôvodnenie

V súlade so všeobecnými princípmi, ktoré sú súčasťou nariadenia, ktorým sa zakladá 
Európsky orgán pre bezpečnosť potravín, toto nariadenie by malo stanoviť požiadavku 
proporcionality vo vzťahu k charakteru údajov o produkte: napríklad vyššia úroveň 
vedeckého odôvodnenia by sa mala požadovať pre „údaje o znižovaní rizika chorôb“ a nie 
pre „údaje o funkcii“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 14

(14) Údaje o vplyve na zdravie ľudí by mali 
byť na účel použitia na trhu Spoločenstva 
schválené len po vedeckom vyhodnotení na 
najvyššej úrovni. S cieľom zabezpečiť 
harmonizované vedecké vyhodnocovanie 
týchto údajov by toto vyhodnocovanie mal 
vykonávať Európsky úrad pre bezpečnosť 

(14) Údaje o vplyve na zdravie ľudí by mali 
byť na účel použitia na trhu Spoločenstva 
vedecky preukázateľné.
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potravín.

Odôvodnenie

Je postačujúce, aby sa namiesto nákladného postupu schvaľovania zabezpečilo, že údaje o 
vplyve potravín na zdravie budú vedecky preukázateľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 15

(15) Popri výžive existuje množstvo ďalších 
faktorov, ktoré ovplyvňujú psychický stav a 
správanie. Informácie o týchto funkciách sú 
tým veľmi komplexné, a v krátkom údaji na 
obale a v reklame môžu len ťažko 
sprostredkovať celkové, pravdivé a užitočné 
posolstvo. Je preto vhodné zakázať 
uvádzanie údajov, ktoré sa týkajú účinkov 
na psychický stav alebo správanie 
spotrebiteľov.

(15) Popri výžive existuje množstvo ďalších 
faktorov, ktoré ovplyvňujú psychický stav a
správanie. Informácie o týchto funkciách sú 
tým veľmi komplexné, a v krátkom údaji na 
obale a v reklame môžu len ťažko 
sprostredkovať celkové, pravdivé a užitočné 
posolstvo.

Odôvodnenie

Primeraný nie je ani všeobecný zákaz imlicitných údajov o vplyve na zdravie ľudí. Je 
nesprávne upierať spotrebiteľovi od začiatku jeho schopnosť rozpoznať, že tieto všeobecné a 
skôr nekonkrétne údaje sú určené len na reklamné účely a jeho schopnosť náležite naložiť s 
týmito údajmi. Všeobecný zákaz zavádzajúcej reklamy v článku 3 návrhu nariadenia chráni 
záujmy spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 16

(16) Smernica 96/8/ES  o potravinách pre 
nízkoenergetickú výživu na znižovanie 
hmotnosti1 stanovuje, že na etikete a obale 
výrobkov a v reklame sa nesmú uvádzať 
údaje o čase potrebnom na redukciu 
hmotnosti, zmenšení pocitu hladu, resp. 
zvýšenom pocite nasýtenia vyplývajúcim z 

(16) Smernica Komisie 96/8/ES  o 
potravinách pre nízkoenergetickú výživu na 
znižovanie hmotnosti2 z dňa 26. februára 
1996  stanovuje, že na etikete a obale 
výrobkov a v reklame sa nesmú uvádzať 
údaje o čase potrebnom na redukciu 
hmotnosti, zmenšení pocitu hladu, resp. 

  
1 Ú. v. L 55, 6.3.1996, str. 22
2 Ú. v. L 55, 6.3.1996, str. 22
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konzumácie týchto výrobkov. Stále viac 
potravín, ktoré nie sú vyslovene určené na 
kontrolu váhy, sú na trhu ponúkané s týmito 
údajmi a upozorňujú na schopnosť výrobku 
znížiť energetický príjem. Je preto vhodné 
zakázať odkazy na podobné vlastnosti pre 
všetky potravinárske výrobky.

zvýšenom pocite nasýtenia vyplývajúcim z 
konzumácie týchto výrobkov. Stále viac 
potravín, ktoré nie sú vyslovene určené na 
kontrolu váhy, sú na trhu ponúkané s týmito 
údajmi a upozorňujú na schopnosť výrobku 
znížiť energetický príjem. Je preto potrebné 
preskúmať, či je nutné doplniť uvedenú 
smernicu s ohľadom na takéto potraviny.

Odôvodnenie

Namiesto úplného zákazu je potrebné preskúmať, či je nutné doplniť smernicu 96/8/ES o 
potravinách pre nízkoenergetickú výživu na znižovanie hmotnosti s ohľadom na potraviny 
uvedené v tomto odôvodnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 17

(17) Údaje o vplyve na zdravie ľudí, ktoré 
opisujú úlohu výživových látok alebo iných 
substancií pre rast, vývoj a normálne 
fyziologické telesné funkcie na základe 
etablovaných a jasných vedeckých 
poznatkov by mali byť vyhodnocované a 
schvaľované iným spôsobom. Je preto 
potrebné vytvoriť zoznam povolených 
údajov, ktoré opisujú úlohu výživnej látky 
alebo inej substancie.

(17) Údaje o možnosti nepriaznivého vplyvu 
na zdravie ľudí, ktoré opisujú úlohu 
výživových látok alebo iných substancií pre 
rast, vývoj a normálne fyziologické telesné 
funkcie na základe etablovaných a jasných 
vedeckých poznatkov by mali zodpovedať 
etablovaným a vedecky uznávaným 
poznatkom.

Odôvodnenie

Návrh nariadenia stanovuje niekoľko mesiacov trvajúce schvaľovacie konanie Európskej 
potravinárskej agentúry o označovaní údajov o vplyve na zdravie ľudí v reklame o 
potravinárskych výrobkoch. Tento návrh je byrokratický, nepraktický a neprijateľný vzhľadom 
na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by mal byť vynechaný postup schvaľovania a s ním 
spojené administratívne ustanovenia. Je postačujúce zabezpečiť, aby účinok údajov o vplyve 
na zdravie ľudí zodpovedal etablovaným a vedecky uznávaným poznatkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 18
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(18) Z dôvodu prispôsobenia sa vedeckému 
a technickému pokroku by mala byť v 
prípade potreby možná rýchla zmena tohto 
zoznamu. Takéto prepracovanie je 
vykonávacie opatrenie technickej povahy, 
ktoré by malo byť ponechané Komisii s 
cieľom zjednodušiť a urýchliť postup.

vypúšťa sa 

Odôvodnenie

Návrh nariadenia stanovuje niekoľko mesiacov trvajúce schvaľovacie konanie Európskej 
potravinovej agentúry o označovaní údajov o vplyve na zdravie ľudí v reklame o 
potravinárskych výrobkoch. Tento návrh je byrokratický, nepraktický a neprijateľný vzhľadom 
na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by mal byť vynechaný postup schvaľovania a s ním 
spojené administratívne ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 20

(20) S cieľom zabezpečiť, aby údaje o 
vplyve potravín na zdravie boli pravdivé, 
jasné, spoľahlivé a boli nápomocné v 
rozhodovaní spotrebiteľa o zdravej výžive, 
mal by posudok orgánov a následný postup 
schvaľovania zohľadniť formuláciu a 
usporiadanie údajov o vplyve potravín na 
zdravie ľudí.

(20) Je nutné zabezpečiť, aby  údaje o 
vplyve potravín na zdravie boli pravdivé, 
jasné, spoľahlivé a boli nápomocné v 
rozhodovaní spotrebiteľa o zdravej výžive.

Odôvodnenie

Je postačujúce zabezpečiť, aby namiesto nákladného postupu schvaľovania boli údaje o 
vplyve potravín na zdravie ľudí zrozumiteľné pre spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Odôvodnenie 22

(22) V zmysle transparentnosti a v snahe 
zabrániť opakovaným žiadostiam o 
pripustenie už vyhodnotených údajov, by 
bolo vhodné zriadiť „register“ týchto 
údajov.

vypúšťa sa 
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Odôvodnenie

Návrh nariadenia stanovuje niekoľko mesiacov trvajúce schvaľovacie konanie Európskej 
potravinovej agentúry o označovaní údajov o vplyve potravín na zdravie ľudí v reklame o 
potravinárskych výrobkoch. Tento návrh je byrokratický, nepraktický a neprijateľný vzhľadom 
na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by mal byť vynechaný postup schvaľovania a s ním 
spojené administratívne ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Odôvodnenie 23

(23) Z dôvodu prispôsobenia sa vedeckému 
a technickému pokroku by mala byť v 
prípade potreby možná rýchla zmena tohto 
registra. Takéto prepracovanie je 
vykonávacie opatrenie technickej povahy, 
ktoré by malo byť ponechané Komisii s 
cieľom zjednodušiť a urýchliť postup.

vypúšťa sa 

Odôvodnenie

Návrh nariadenia stanovuje niekoľko mesiacov trvajúce schvaľovacie konanie Európskej 
potravinovej agentúry o označovaní údajov vplyve  potravín na zdravie ľudí v reklame o 
potravinárskych výrobkoch.  Tento návrh je byrokratický, nepraktický a neprijateľný 
vzhľadom na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by mal byť vynechaný postup schvaľovania 
a s ním spojené administratívne ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Odôvodnenie 24

(24) V záujme podpory výskumu a vývoja 
potravinárskeho priemyslu je vhodné 
chrániť investície, ktoré uskutočnili 
inovátori pri získavaní informácií a údajov 
podporujúcich vykonávanie tohto 
nariadenia. Túto ochranu je nutné 
obmedziť, aby sa zabránilo nepotrebnému 
opakovaniu štúdií a pokusov.

vypúšťa sa 
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Odôvodnenie

Návrh nariadenia stanovuje niekoľko mesiacov trvajúce schvaľovacie konanie Európskej 
potravinovej agentúry o označovaní údajov o vplyve potravín na zdravie ľudí v reklame o 
potravinárskych výrobkoch. Tento návrh je byrokratický, nepraktický a neprijateľný vzhľadom 
na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by mal byť vynechaný postup schvaľovania a s ním 
spojené administratívne ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Odôvodnenie 24a (nové)

(24a) Malým a stredným podnikom by sa 
malo dostať špeciálnej pomoci na účely 
prípravy potrebných zložiek, a aby sa 
pokryli náklady, ktoré vzniknú touto 
procedúrou centralizovaného 
posudzovania.

Odôvodnenie

Malé a stredné podniky by nemali byť penalizované zavedením nového systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Odôvodnenie 26

(26) Je nutné zaviesť prechodné obdobie, 
ktoré umožní potravinárskym podnikom 
prispôsobiť sa ustanoveniam tohto 
nariadenia.

(26) Je nutné zaviesť dostatočné prechodné 
obdobie, ktoré umožní potravinárskym 
podnikom prispôsobiť sa ustanoveniam 
tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Podnikom by mal byť poskytnutý dostatočný čas na prispôsobenie sa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Odôvodnenie 28a (nové)

(28a) Komisia by mala začať všeobecnú 
informačnú kampaň o otázkach výživy a 
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dôležitosti nadobudnutia návykov zdravého 
stravovania.

Odôvodnenie

Obezita sa stáva v EÚ veľkým problémom. Takže by bolo vhodné začať, zároveň s prijatím 
tohto nariadenia, všeobecnú informačnú kampaň o návykoch stravovania, aby sa zvýšilo 
povedomie verejnosti o danej otázke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 1 odsek 2

2. Toto nariadenie sa bude vzťahovať na 
údaje o výživových hodnotách a vplyve na 
zdravie ľudí pri označovaní, prezentácii a 
reklame potravín, ktoré sa majú dodávať ako 
take konečnému spotrebiteľovi. Tiež sa bude 
vzťahovať na potraviny určené na 
zásobovanie reštaurácií, nemocníc, škôl, 
školských jedální a podobných stravovacích 
zariadení.

2. Toto nariadenie sa bude vzťahovať na 
údaje o výživových hodnotách a vplyve na 
zdravie ľudí pri označovaní, prezentácii a 
reklame potravín, ktoré sa majú dodávať ako 
také konečnému spotrebiteľovi, s výnimkou 
akcií, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady 
(ES) č. 2826/2000 zo dňa 19. decembra 
2000 o informačných a propagačných 
akciách pre poľnohospodárske výrobky na 
vnútornom trhu1. Tiež sa bude vzťahovať 
na potraviny určené na zásobovanie 
reštaurácií, nemocníc, škôl, školských 
jedální a podobných stravovacích zariadení.
-----------------
1 Ú. v. ES L 328, 23. 12. 2000, s. 2, v aktuálnom 
znení nariadenia (ES) č. 2060/2004 (Ú. v. EÚ L 
357, 2. 12. 2004, s. 3).

Odôvodnenie

Súčasné znenie je nejednoznačné a mohlo by vzbudiť dojem, že predmetná reklama zahŕňa 
propagáciu poľnohospodárskych výrobkov. Európske a národné politiky sú zavedené do 
praxe, aby poskytovali informácie o poľnohospodárskych výrobkoch vo všeobecnosti, a aby 
ich propagovali, v závislosti na kontrole orgánmi Spoločenstva; tieto politiky by sa mali 
zachovať v záujme samotných spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 1 odsek 4
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4. Toto nariadenie sa bude uplatňovať bez 
toho, aby ovplyvnilo špecifické ustanovenia 
týkajúce sa potravín na konkrétne výživové 
použitia ustanovené v legislatíve 
Spoločenstva.

4. Toto nariadenie sa bude uplatňovať bez 
toho, aby ovplyvnilo špecifické ustanovenia 
týkajúce sa potravín na konkrétne výživové 
použitia a potravinové doplnky ustanovené 
v legislatíve Spoločenstva.

Odôvodnenie

Aby sa predišlo akejkoľvek nejasnosti, či sú potravinové doplnky zaradené do pôsobnosti 
tohto nariadenia, potravinové doplnky by mali byť špecificky spomenuté v odseku 4 článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 1 odsek 4a (nový)

4a. Ak výrobok jasne spadá do rámca 
definície potraviny alebo je potravinovým 
doplnkom, a údaje uvedené pre daný 
výrobok zodpovedajú tomuto nariadeniu, 
smernica 2001/83/ES Európskeho 
parlamentu a Rady zo dňa 6. novembra 
2001 o kódexe Spoločenstva súvisiacom so 
zdravotníckymi výrobkami na použitie 
človekom1 sa nebude uplatňovať.
------------
1 Ú. v.  ES L 311, 28. 11. 2001, s. 67. Smernica 
v aktuálnom znení smernice 2004/27/ES (Ú. v. 
EÚ L 136, 30. 4. 2004, s. 34).

Odôvodnenie

Potravina alebo potravinový doplnok, ktorý uvádza údaje súvisiace s fyziologickou funkciou 
osoby, ktoré plne vyhovujú tomuto nariadeniu, môže byť napriek tomu posúdená národnými 
orgánmi ako liek v dôsledku nedávneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu článku 1 
odsek 2 a 2 odsek 2 smernice 2001/83/ES, ktorý dáva farmaceutickej legislatíve prednosť pred 
legislatívou o potravinách. Spoločnosť si musí byť istá, že pri zavádzaní výrobku, ktorý plne 
vyhovuje tomuto nariadeniu, nebude obmedzovaná národne podľa smernice 2001/83/ES. Inak 
rovnaké podmienky a právna istota, o ktorú sa snaží toto nariadenie, nebudú dosiahnuté. Toto 
nariadenie by malo preto posilniť ustanovenie uvedené v bode 7 nedávno prijatej novelizačnej 
smernice 2001/83/ES, uvedením, že ak sú výrobky jasne potravinami a potravinárskymi 
výrobkami, smernica 2001/83/ES sa nebude uplatňovať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 1 odsek 4a (nový)

4a. Toto nariadenie sa nebude vzťahovať 
na systémy monitorovania diét, ktoré sú 
registrovanými obchodnými značkami.

Odôvodnenie

Vo veku, keď obezita rastie, by bolo nezodpovedné od tohto nariadenia, aby zákonom 
zakázalo systémy monitorovania diét, ako napríklad “strážcovia hmotnosti”, ktoré sú dobre 
etablované v častiach Európy a poskytujú spotrebiteľom mechanizmus v dobrej viere pre 
stratu hmotnosti, a nepropagujú konkrétne výrobky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 1 odsek 4a (nový)

4a. Toto nariadenie sa nebude vzťahovať 
na výrobky, z hľadiska ktorých legislatíva 
Spoločenstva zakazuje údaje o výživovej 
hodnote a vplyve na zdravie ľudí
akéhokoľvek druhu pri označovaní a 
prezentácii a reguluje reklamu.

Odôvodnenie

Podľa dôvodovej správy k návrhu Komisie, jeden z hlavných dôvodov pre vypracovanie 
nového nariadenia, majúc na mysli, že sa na štítkoch potravín objavuje viac a viac údajov, je, 
že neexistujú žiadne špecifické ustanovenia Spoločenstva. Vskutku, je zbytočné regulovať to, 
čo je už regulované a vyššie uvedený pozmeňujúci a doplňujúci návrh má obdobne zabezpečiť, 
že sa tak nestane.

Hlavne víno už podlieha špecifickej legislatíve Spoločenstva, ktorá zakazuje údaje o výživovej 
hodnote a vplyve na zdravie ľudí pri označovaní a prezentácii výrobku a reguluje ich 
reklamu. Dotknutými jednotlivými zákonmi sú nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej 
organizácii trhu a nariadenie Komisie (ES) č. 753/2002, ktorým sa ustanovujú pravidlá, 
ktorými sa riadi označovanie a prezentácia výrobkov vinárskeho sektora. Okrem toho, 
nariadenie Rady (ES) č. 2826/2000 a nariadenie Komisie (ES) č. 94/2002 uvaľujú prísne 
obmedzenia na informačné a propagačné akcie pre víno na vnútornom trhu.
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Táto špecifická legislatíve Spoločenstva ochraňuje trh a zabezpečuje transparentnosť na trhu 
a umožňuje vínu voľne sa na ňom pohybovať; takto efektívne plní ciele navrhovaného nového 
nariadenia, konkrétne dosiahnuť vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, umožniť výrobkom 
voľne sa pohybovať na vnútornom trhu, zvýšiť právnu istotu pre tých, ktorí sú zapojení do 
podnikateľskej aktivity, zaručiť spravodlivú hospodársku súťaž a podporiť a ochrániť inovácie 
súvisiace s potravinami, na ktoré sa vzťahuje táto legislatíva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 2 odsek 2 bod 6

(6) „údaj o znižovaní rizika chorôb“ 
znamená akékoľvek údaje o vplyve na 
zdravie ľudí, ktorú uvádzajú, naznačujú 
alebo implikujú, že spotreba kategórie 
potravín, potraviny alebo jednej z jej zložiek 
významne znižuje faktor rizika v rozvoji 
chorôb ľudí;

(6) „údaj o znižovaní rizika chorôb“ 
znamená akékoľvek údaje o vplyve na 
zdravie ľudí, ktorú uvádzajú, naznačujú 
alebo implikujú, že spotreba kategórie 
potravín, potraviny alebo jednej z jej zložiek 
významne znižuje riziko v rozvoji chorôb 
ľudí;

Odôvodnenie

Keďže údaje majú byť pochopené spotrebiteľmi, definícia sa musí vzťahovať na znižovanie 
rizika a nie faktora rizika. Napríklad, údaje o znižovaní rizika choroby (napr. „môže znižovať 
riziko koronárnych/obehových porúch“) budú ľahšie pochopiteľné než údaje o znižovaní 
rizikového faktora súvisiaceho s danou poruchou (napr. „môže znižovať hladinu 
homocysteínu“).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 2 odsek 2 bod 8a (nový)

(8a) „kategória potravín“ znamená skupinu 
potravín s ekvivalentnými vlastnostami 
a použitiami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 4

Článok 4 vypúšťa sa
Obmedzenia týkajúce sa uvádzania údajov 

o výživovej hodnote a vplyve na zdravie 
ľudí
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1. V lehote 18 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia stanoví v súlade s 
článkom 23 ods. 2 osobitné nutričné 
profily, ktoré musia potraviny alebo určité 
kategórie potravín spĺňať, aby na mohli 
byť uvedené údaje o výživovej hodnote 
alebo o vplyve na zdravie ľudí.
Tieto nutričné profily sa vzťahujú 
predovšetkým na obsah uvedených látok v 
potravinách:
a) tuku, nasýtených mastných kyselín, 
trans-mastných kyselín, 
b) cukru,
c) soli/sodíka.
Nutričné profily sa opierajú o vedecké 
poznatky o výžive a jej význame pre zdravie 
a najmä o úlohu výživných látok a ďalších 
látok s výživovým alebo fyziologickým 
účinkom na chronické ochorenia. Pri 
stanovovaní nutričných profilov požiada 
Komisia o radu orgán a vedie konzultácie 
so zúčastnenými stranami, predovšetkým s 
výrobcami potravín a združeniami 
spotrebiteľov.
Výnimky a aktualizácie zohľadňujúce 
náležitý vedecký vývoj budú prijaté v súlade 
s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2.
2. Odlišne od odseku 1 je povolené uvádzať 
údaje o výživovej hodnote, ktoré sa týkajú 
zníženia obsahu tuku, mastných kyselín, 
trans-mastných kyselín a cukru, 
soli/sodíka, za predpokladu, že sú v súlade s 
podmienkami stanovenými v tomto 
nariadení.
3. Na nápojoch s obsahom alkoholu viac 
ako 1,2% nie je povolené uvádzať:
a) údaje o vplyve na zdravie;
b) údaje o výživovej hodnote s výnimkou 
údajov, ktoré sa vzťahujú na zníženie 
obsahu alkoholu alebo energie.
4. Potraviny alebo kategórie potravín, 
okrem potravín a kategórií potravín 
uvedených v odseku 3, v prípade ktorých sa 
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obmedzí alebo zakáže uvádzanie údajov o 
výživovej hodnote alebo vplyve na zdravie, 
môžu byť určené v súlade s postupom 
uvedeným v článku 23 ods. 2 a na základe 
vedeckých poznatkov.

Odôvodnenie

Koncept klasifikácie potravín na výrobky s priaznivým a menej priaznivým nutričným 
profilom odporuje myšlienke vyváženej stravy. V princípe neexistujú dobré a zlé potraviny.
Rozhodujúcim je pomer, v akom sú jednotlivé potraviny konzumované. Uvádzanie údajov o 
výživovej hodnote a vplyve na zdravie ľudí je už v súčasnosti upravené rôznymi predpismi na 
úrovni jednotlivých členských štátov a EÚ a nemalo by byť dodatočné spojené s nutričnými 
profilmi, ktorých formulovanie nechávajú ustanovenia návrhu nariadenia prevažne otvorené 
a neurčité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 4 a (nový)

Článok 4 a
Deti

Údaje o výživovej hodnote a vplyve na 
zdravie ľudí v rámci pôsobnosti tohto 
nariadenia nebudú zamerané výhradne 
alebo primárne na deti.

Odôvodnenie

Deti nedokážu sami posúdiť samé, či sú údaje o výživovej hodnote a vplyve na zdravie ľudí 
primerané alebo nie, a preto by sa nemali využívať v komerčných praktikách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 5 odsek 1

1. Použitie údajov o výživovej hodnote 
a vplyve na zdravie ľudí by malo byť 
povolené, len ak sú splnené nasledovné 
podmienky:

1. Použitie údajov o výživovej hodnote 
a vplyve na zdravie ľudí by malo byť 
povolené, len ak sú splnené nasledovné 
podmienky:

(a) dokázalo sa, že prítomnosť, 
neprítomnosť alebo zredukovaný obsah 
látky, vzhľadom na ktorú sa údaje uvádzajú, 

(a) dokázalo sa, že prítomnosť, 
neprítomnosť alebo zredukovaný obsah 
výživnej alebo inej látky, vzhľadom na ktorú 
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má priaznivý výživový alebo fyziologický 
vplyv, ako je potvrdené všeobecne 
akceptovanými vedeckými údajmi;

sa údaje uvádzajú, má priaznivý výživový 
alebo fyziologický vplyv, ako je potvrdené 
všeobecne akceptovanými vedeckými 
zisteniami; ak sa uvádzajú údaje 
o potravinách alebo kategórii potravín, 
musí byť preukázané, že potraviny alebo 
kategória potravín má priaznivý výživový 
alebo fyziologický vplyv, ako potvrdzujú 
všeobecne akceptované vedecké zistenia;

(b) látka, pre ktorú sa údaje uvádzajú: (b) výživná alebo iná látka, pre ktorú sa 
údaje uvádzajú:

(i) je obsiahnutá v konečnom výrobku vo 
významnom množstve, ako je definované 
v legislatíve Spoločenstva, alebo kde takéto 
pravidlá neexistujú, v množstve, ktoré 
vyprodukuje uvádzaný výživový alebo 
fyziologický vplyv, ako je potvrdené 
všeobecne akceptovanými vedeckými 
údajmi; alebo

(i) je obsiahnutá v konečnom výrobku vo 
významnom množstve, ako je definované 
v legislatíve Spoločenstva, alebo kde takéto 
pravidlá neexistujú, v množstve, ktoré 
vyprodukuje uvádzaný výživový alebo 
fyziologický vplyv, ako je potvrdené 
všeobecne akceptovanými vedeckými 
údajmi; alebo

(ii) nie je prítomná v zníženom množstve, 
ktoré vyprodukuje uvádzaný výživový alebo 
fyziologický vplyv, ako je potvrdené 
všeobecne akceptovanými vedeckými 
údajmi;

(ii) nie je prítomná v zníženom množstve, 
ktoré vyprodukuje uvádzaný výživový alebo 
fyziologický vplyv, ako je potvrdené 
všeobecne akceptovanými vedeckými 
údajmi;

(c) kde je to vhodné, látka, pre ktorú sa 
údaje uvádzajú, je vo forme, ktorú dokáže 
telo využiť;

(c) kde je to vhodné, výživná alebo iná látka, 
pre ktorú sa údaje uvádzajú, je vo forme, 
ktorú dokáže telo využiť;

(d) množstvo produktu, o ktorom sa dá 
primerane očakávať, že bude spotrebované, 
poskytuje významné množstvo látky, na 
ktorú sa údaje vzťahujú, ako je definované 
v legislatíve Spoločenstva, alebo kde takéto 
pravidlá neexistujú, vo významnom 
množstve, ktoré vyprodukuje uvádzaný 
výživový alebo fyziologický vplyv, ako je 
potvrdené všeobecne akceptovanými 
vedeckými údajmi;

(e) súlad so špecifickými podmienkami 
ustanovenými v kapitole III alebo kapitole 
IV.

(d) množstvo produktu, o ktorom sa dá 
primerane očakávať, že bude spotrebované, 
poskytuje významné množstvo výživnej 
alebo inej látky, na ktorú sa údaje vzťahujú, 
ako je definované v legislatíve Spoločenstva, 
alebo kde takéto pravidlá neexistujú, vo 
významnom množstve, ktoré vyprodukuje 
uvádzaný výživový alebo fyziologický 
vplyv, ako je potvrdené všeobecne 
akceptovanými vedeckými údajmi;
(e) súlad so špecifickými podmienkami 
ustanovenými v kapitole III alebo kapitole 
IV.
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Odôvodnenie

Všeobecné podmienky ustanovené v článku 5 o používaní údajov zachádzajú príliš ďaleko.
Údaje, ako napríklad „ovocie alebo zelenina sú zdravé“, by mali byť v budúcnosti zakázané, 
pretože ovocie a zelenina nie sú látkami v rámci významu článku 5. Odsek 1(a) by sa mal 
preto rozšíriť tak, aby sa vzťahoval na údaje týkajúce sa potravín alebo kategórií potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 6 odsek 1

1. Údaje o výživovej hodnote a vplyve na 
zdravie ľudí musia byť založené na 
všeobecne prijatých vedeckých údajoch a 
musia byť nimi podložené.

1. Údaje o výživovej hodnote a vplyve na 
zdravie ľudí musia byť založené na 
všeobecne uznávaných vedeckých údajoch, 
alebo ak to odôvodňuje kategória výrobkov, 
údajoch odvodených od ich tradičného 
použitia a musia byť nimi podložené.
1a. Úroveň opodstatnenia bude rovnako 
veľká ako charakter uvedených údajov.
1b. Smernice týkajúce sa charakteru 
opodstatnenia, ktoré majú uviesť operátori, 
a referenčných hodnôt pre posudzovanie 
takéhoto opodstatnenia orgánom vytvorí 
orgán najneskôr v prvý deň mesiaca po dni 
uverejnenia tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Odôvodnenie (pre odsek (1)) 

Keď príde na odôvodnenie údajov, systém založený výhradne na vedeckých údajoch nie je 
vhodný pre poľnohospodárske výrobky, ako napríklad bylinkové výrobky. Vedomosti 
odvodené od skúseností a tradície by sa tiež mali vziať do úvahy. Tento bod bol nedávno 
akceptovaný v prípade tradičných bylinkových zdravotníckych výrobkov (smernica 
2004/24/ES), pre ktoré bola vytvorená špeciálna zjednodušená registračná procedúra, ktorá 
ich oslobodzuje od požiadavky dôkazu ich klinickej efektívnosti, pokiaľ je efektívnosť lieku 
prijateľná na základe dlhodobého používania a skúseností. Podobne, pri tradičných 
bylinkových extraktoch AFSFA (francúzska agentúra pre bezpečnosť potravín) navrhuje, aby 
boli priaznivé vplyvy výrobkov odôvodnené na základe „vedomosti ustanovenej na základe 
údajov odvodených od tradičného použitia“ *.

Okrem toho, je dôležité ustanoviť, aby sa princíp proporcionality mal tiež vzťahovať na 
úroveň odôvodnenia, ktoré sa má uviesť pre údaje o výrobkoch. Inak by sa náklady na takéto 
odôvodnenie rýchlo stali prohibičnými a boli by nad možnosti obrovskej väčšiny malých 
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a stredných podnikov.

Nakoniec, aby sa splnili základné požiadavky právnej istoty a ochránili práva spotrebiteľa, je 
dôležité zabezpečiť úplnú transparentnosť vo vzťahu k charakteru odôvodnenia požadovaného 
Európskym orgánom pre bezpečnosť potravín a metódam, ktoré daný orgán používa na 
posudzovanie takéhoto odôvodnenia.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées 
alimentaires, contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" - február 2003 -
AFSSA http://www.afssa.fr

Odôvodnenie (pre odsek (1a)):

Je nutné zobrať do úvahy princíp proporcionality, ktorý pozostáva z „kontroly presnosti alebo 
pravdivosti údajov uvedených pre daný výrobok na základe dôkazu poskytnutého výrobcom.
Posudok je založený na princípe proporcionality medzi rozsahom požadovaného dôkazu 
a dopadom uvádzaného vplyvu, inými slovami významnosťou dopadu výrobku, alebo zložky, 
pre ktorú sa údaje uvádzajú, na fyziológiu spotrebiteľa a význam jeho zdravotných 
dôsledkov“ **.

** Groupe de Travail du Conseil Scientifique de l'Agence du Médicament. Les "produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha.Nutr.Diét.,1998,33(5): 289-292.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 6 odsek 3

3. Zodpovedné orgány v členskom štáte 
môžu zaviazať potravinársku spoločnosť 
alebo osobu, ktorá uvádza výrobok do 
obehu, aby predložila vedecké podklady a 
údaje, ktoré dokladujú súlad s 
navrhovaným nariadením.

vypúšťa sa 

Odôvodnenie

Navrhovaným zrušením postupu schvaľovania sa ruší aj toto ustanovenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 9 odsek 1

1. Bez toho aby bola dotknutá smernica 
84/450/ES Rady je možné uviesť údaj o 

1. Bez toho aby bola dotknutá smernica 
84/450/ES Rady je možné uviesť údaj o 
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výživovej hodnote, ktorý porovnáva 
množstvo výživnej látky a/alebo energetickú 
hodnotu potraviny s množstvom výživnej 
látky a/alebo energetickou hodnotou 
potravín tej istej kategórie, v prípade, že 
bežný spotrebiteľ dokáže porovnávané 
potraviny ľahko určiť alebo zreteľne 
označiť. Je potrebné uviesť rozdiel v 
množstve výživnej látky a/alebo energetickej 
hodnoty a porovnanie sa musí vzťahovať na 
rovnaké množstvo potraviny.

výživovej hodnote, ktorý porovnáva 
množstvo výživovej látky a/alebo 
energetickú hodnotu potraviny s množstvom 
výživnej látky a/alebo energetickou 
hodnotou inej potraviny, v prípade, že bežný 
spotrebiteľ dokáže porovnávané potraviny 
ľahko určiť alebo zreteľne označiť. Je 
potrebné uviesť rozdiel v množstve výživnej 
látky a/alebo energetickej hodnoty a 
porovnanie sa musí vzťahovať na rovnaké 
množstvo potraviny.

Odôvodnenie

Porovnanie sa nesmie obmedziť iba na potraviny tej istej kategórie. Namiesto toho by malo 
byť možné porovnať v záujme zlepšenia informovanosti rôzne potraviny, ako napríklad 
porovnanie medzi obsahom vápnika v pohári mlieka a v pohári pomarančovej šťavy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 10 odsek 1

1. Uvádzať údaje o vplyve na zdravie ľudí je 
možné len v prípade, keď spĺňajú
všeobecné požiadavky uvedené v hlave II a 
osobitné požiadavky v tejto hlave a sú 
schválené v súlade s týmto nariadením.

1. Uvádzať údaje o vplyve na zdravie je 
možné, ak nespĺňajú všeobecné požiadavky 
uvedené v kapitole II a osobitné požiadavky 
v tejto kapitole.

Odôvodnenie

Článok 10 odsek 1 stanovuje všeobecný zákaz uvádzať údaje o vplyve na zdravie ľudí. Údaje 
o vplyve na zdravie ľudí sa môžu uvádzať len v prípade, že boli schválené v súlade s 
ustanoveniami nariadenia. Tento zákaz sa však uplatňuje v príliš veľkom rozsahu, keďže sa 
vzťahuje aj na uznané a vedecky doložené údaje, ktoré nezavádzajú spotrebiteľa. Keďže 
postup schvaľovania stanovený v návrhu nariadenia je okrem toho byrokratický, nepraktický 
a neprijateľný vzhľadom na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by sa malo od postupu 
schvaľovania upustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 10 odsek 2 bod (a)

(a) prehlásenie uvádzajúce dôležitosť vypúšťa sa
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vyrovnanej diéty a zdravého životného 
štýlu;

Odôvodnenie

Keďže sa registračná procedúra hodnotenia vedeckého odôvodnenia predpokladá pre všetky 
údaje o vplyve na zdravie ľudí, nie je nutné výslovne zavádzať špecifické zákazy. Mali by byť 
povolené všetky údaje, ktoré sú vedecky podložené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 11

Článok 11
Implicitné údaje o vplyve na zdravie ľudí 

vypúšťa sa

1. Nie je povolené uvádzať tieto implicitné 
údaje o vplyve na zdravie ľudí:
(a) údaje, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživnej látky alebo 
potraviny na všeobecné dobré zdravie a 
duševnú pohodu;
(b) údaje, ktoré odkazujú na psychické 
funkcie a správanie;
(c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES, údaje, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce 
údaje alebo na mieru alebo množstvo 
zníženia hmotnosti v dôsledku konzumácie 
týchto látok alebo na zníženie pocitu hladu 
alebo na nárast pocitu nasýtenia alebo na
znížení príjem energie v prípade 
konzumácie výrobku;
(d) údaje, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných 
odborníkov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti alebo ich stavovských združení 
alebo charitatívnych organizácií alebo 
vzbudzujú dojem, že v dôsledku 
nekonzumovania výrobku by mohlo dôjsť k 
poškodeniu zdravia.
2. Komisia uverejňuje príležitostne po 
konzultácii s orgánom podrobné 
usmernenia týkajúce sa uplatňovania tohto 



AD\553163SK.doc 23/42 PE 349.832v02-00

SK

článku.

Odôvodnenie

Prakticky vyčerpávajúci zoznam zakázaných implicitných údajov o vplyve na zdravie ľudí je 
neúmerným opatrením. Propagačné údaje na výrobkoch nesmú byť zakázané. Takto by sa 
efektívne znemožnila reklama potravinárskych výrobkov. Existuje iná legislatíva, ktorá má 
chrániť spotrebiteľa pred skutočne zavádzajúcou publicitou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 12

Článok 12 vypúšťa sa 
Údaje o vplyve na zdravie ľudí, ktoré 

popisujú všeobecne uznanú úlohu výživnej 
látky alebo inej látky

1. 1. Odchylne od článku 10 ods. 1 je 
povolené uvádzať údaje o vplyve na zdravie 
ľudí, ktoré opisujú dôležitosť výživnej látky 
alebo inej látky pre rast, vývoj a normálne 
fyziologické funkcie organizmu na základe 
všeobecne uznaných a nespochybniteľných 
vedeckých poznatkov a bežný spotrebiteľ je 
schopný im porozumieť, ak sú zahrnuté v 
zozname uvedenom v odseku 2.
2. Členské štáty predložia Komisii 
najneskôr  ... [po jednom roku od 
posledného dňa mesiaca, v ktorom bolo 
prijaté nariadenie] zoznamy s údajmi v 
súlade s odsekom 1.
Po konzultácii s orgánom schváli Komisia 
podľa postupu uvedenom v článku 23 
zoznam povolených údajov na úrovni 
Spoločenstva najneskôr dňa [po troch 
rokoch od posledného dňa mesiaca, v 
ktorom bolo schválené nariadenie], ktoré 
popisujú dôležitosť výživnej látky alebo inej 
látky pre rast, vývoj a normálne psychické 
funkcie organizmu.
Úpravy tohto zoznamu budú prijaté na 
podnet samotnej Komisie alebo na žiadosť 
členského štátu v súlade s postupom 
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uvedeným v článku 23.
3. Od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia môžu potravinárske 
spoločnosti až do prijatia zoznamu 
uvedeného v odseku 2 na vlastnú 
zodpovednosť uvádzať údaje o vplyve na 
zdravie ľudí, ktoré sú uvedené v odseku 1, 
ak sú v súlade s požiadavkami tohto 
nariadenia a príslušnými vnútroštátnymi 
predpismi, bez toho aby bolo dotknuté
prijatie bezpečnostných opatrení, ako je 
uvedené v článku 22.

Odôvodnenie

Navrhovaným zrušením všeobecného zákazu stanoveného v článku 10 odsek 1 uvádzať údaje 
o vplyve na zdravie ľudí, ako aj postupu schvaľovania stráca tento článok na význame a preto 
mal by sa rovnako vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 13 odsek 1

1. Odchylne od odseku 1 článku 2 smernice 
2000/13/ES sa môžu uvádzať údaje týkajúce 
sa zníženia rizika ochorenia, ak boli
schválené v súlade s týmto nariadením.

1. Odchylne od odseku 1 článku 2 smernice 
2000/13/ES sa môžu uvádzať údaje týkajúce 
sa zníženia rizika ochorenia, ak sú povolené
podľa tohto nariadenia.

Odôvodnenie
V súvislosti s navrhovaným zrušením všeobecného zákazu stanoveného v článku 10 odsek 1 
uvádzať údaje o vplyve na zdravie ľudí, ako aj postupu schvaľovania by sa mal tento článok 
zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 14

Článok 14 vypúšťa sa 
Žiadosť o udelenie povolenia

1. Za účelom získania povolenia uvedeného 
v článku 10 ods. 1 je potrebné preložiť 
orgánu žiadosť.
Orgán:.



AD\553163SK.doc 25/42 PE 349.832v02-00

SK

a) písomnou formou potvrdí prijatie 
žiadosti v lehote 14 dní od dátumu prijatia 
žiadosti. V potvrdení sa uvedie dátum 
prijatia žiadosti;
b) bezodkladne informuje členské štáty a 
Komisiu o žiadosti a postúpi im žiadosť a 
tiež im poskytne všetky doplňujúce 
informácie predložené predkladateľom 
žiadosti;
c) uverejní zhrnutie prípadu uvedené v 
odseku 3 písm. f.
2. K žiadosti je potrebné priložiť tieto 
informácie a podklady:
a) meno a adresu predkladateľa žiadosti;
b) potravinu alebo kategóriu potravín, 
ktorej sa týkajú údaje o vplyve na zdravie 
ľudí, ako aj jej osobitné vlastnosti;
c) kópie štúdií, ktoré boli vykonané v 
súvislosti s údajmi o vplyve na zdravie ľudí, 
vrátane - ak sú k dispozícii - uznávaných 
štúdií, ako aj všetkých ďalších podkladov, z 
ktorých vyplýva, že údaj spĺňa kritériá 
uvedené v tomto nariadení;
d) kópie ďalších vedeckých štúdií, ktoré sa 
týkajú údajov vplyve na zdravie ľudí;
e) návrh formulácie, vo všetkých jazykoch 
Spoločenstva, údaja o  vplyve na zdravie 
ľudí, ktorého sa týka žiadosť, ak je to 
vhodné, aj osobitných podmienok 
uvádzania údajov;
f) zhrnutie prípadu.
3. Vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na 
uplatňovanie tohto článku, vrátane 
ustanovení týkajúcich sa vypracovania a 
predloženia žiadosti budú stanovené po 
konzultácii s orgánom v súlade s postupom 
uvedeným v článku 23 ods. 2.
4. Pred termínom nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia uverejní orgán podrobné 
usmernenia s cieľom uľahčiť 
predkladateľom žiadostí vypracovanie a 
predloženie žiadosti.
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Odôvodnenie

Návrh nariadenia stanovuje niekoľko mesiacov trvajúci, jednotný postup schvaľovania 
Európskou potravinovou agentúrou v súvislosti s uvádzaním údajov o vplyve na zdravie ľudí v 
reklame o potravinárskych výrobkoch. Tento návrh je byrokratický, nepraktický a 
neprijateľný vzhľadom na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by sa malo od postupu 
schvaľovania upustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 15

Článok 15 vypúšťa sa 
Posudok úradu

1. Pri formulovaní svojho posudku by sa 
mal orgán usilovať o dodržanie lehoty 
troch mesiacov od dátumu prijatia platnej 
žiadosti. Túto lehotu je možné predĺžiť v 
prípade, že orgán požiadal predkladateľa 
žiadosti o predloženie doplňujúcich 
informácií v súlade s odsekom 2.
2. Orgán môže požiadať predkladateľa 
žiadosti, ak je to vhodné, aby poskytol 
podklady týkajúce sa žiadosti v určitej 
lehote.
3. Za účelom vypracovania posudku 
preskúma orgán, 
a) či navrhovaná formulácia týkajúca sa 
uvádzania údajov o vplyve na zdravie ľudí 
sa opiera o vedecké údaje;
b) či formulácia týkajúca sa uvádzania 
údajov o vplyve na zdravie ľudí spĺňa 
kritériá tohto nariadenia;
c) či je navrhovaná formulácia týkajúca sa 
uvádzania údajov o vplyve na zdravie ľudí 
zrozumiteľná a zmysluplná.
4. V prípade, že posudok súhlasí s 
uvedením údaju o vplyve na zdravie ľudí, 
musí posudok obsahovať tieto údaje:
a) meno a adresa predkladateľa žiadosti;
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b) označenie potraviny alebo kategórie 
potravín, ktorej sa týkajú údaje o vplyve na 
zdravie ľudí, ako aj jej osobitné vlastnosti;
c) odporúčanú formuláciu navrhovaného 
údaju o vplyve na zdravie ľudí vo všetkých 
jazykoch Spoločenstva;
d) ak je to potrebné, podmienky 
konzumácie potravín a/alebo dodatočné 
vysvetlenia alebo varovania, ktoré by mali 
dopĺňať údaj o vplyve na zdravie ľudí na 
označení potraviny alebo údaj uvedený v 
reklame.
5. Orgán postúpi posudok vrátane správy o 
hodnotení údaja o vplyve na zdravie ľudí a 
odôvodnenia posudku Komisii, členským 
štátom a predkladateľovi žiadosti.
6. Orgán uverejní posudok v súlade s 
článkom 38 ods. 1 neriadenia (ES) č. 
178/2002.
Verejnosť môže predložiť Komisii svoje 
pripomienky v lehote 30 dní od uverejnenia 
posudku.

Odôvodnenie

Návrh nariadenia stanovuje niekoľko mesiacov trvajúci, jednotný postup schvaľovania 
Európskou potravinovou agentúrou v súvislosti s uvádzaním údajov o vplyve na zdravie ľudí v 
reklame o potravinárskych výrobkoch. Tento návrh je byrokratický, nepraktický a 
neprijateľný vzhľadom na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by sa malo od postupu 
schvaľovania upustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 15 odsek 3 bod (a)

(a) či navrhovaná formulácia týkajúca sa 
uvádzania údajov o vplyve na zdravie ľudí 
sa opiera o vedecké údaje;

(a) či navrhovaná formulácia týkajúca sa 
uvádzania údajov o vplyve na zdravie ľudí je 
vedecky podložená;

Odôvodnenie

Vedecké vedomosti a nie údaje môžu byť dostatočné na to, aby odôvodnili navrhované znenie 
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údajov o vplyve na zdravie ľudí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 15 odsek 4 bod (c)

(c) odporúčanú formuláciu navrhovaného 
údaju o vplyve na zdravie ľudí vo všetkých
jazykoch Spoločenstva;

(c) odporúčanú formuláciu, v jazykoch, 
v ktorých bude uvedený navrhovaný údaj 
o vplyve na zdravie ľudí;

Odôvodnenie

Vedecká základňa a význam údajov môžu byť a musia byť vopred schválené, ale je veľmi 
dôležité umožniť výrobcom opatrenie pružnosti, keď uvádzajú odkaz o diéte a zdraví 
zameraný na spotrebiteľov. Orgán by však mal predložiť návrh usmernenia.

Povinnosť uviesť znenie návrhu vo všetkých jazykoch Spoločenstva je ťažkopádna a zbytočná, 
ak sa dané údaje nebudú používať vo všetkých jazykoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 16

Článok 16 vypúšťa sa 
Oprávnenie Spoločenstva

1. Komisia predloží v lehote troch mesiacov 
po obdržaní posudku orgánu výboru v 
súlade s článkom 23 ods. 1 návrh 
rozhodnutia o žiadosti, pričom sa zohľadní 
posudok orgánu, všetky príslušné 
ustanovenia právnych predpisov 
Spoločenstva a iné dôležité zákonné faktory 
týkajúce sa predmetu skúmania. Ak sa 
nezhoduje návrh rozhodnutia s posudkom 
orgánu, Komisia objasní dôvody úpravy.
2. Každý návrh, ktorý stanovuje udelenie 
oprávnenia, bude obsahovať údaje a meno 
držiteľa oprávnenia uvedené v článku 15 
ods. 4.
3. Konečné rozhodnutie o žiadosti bude 
prijaté v súlade s postupom uvedeným v 
článku 23 ods. 2. 
4. Komisia informuje predkladateľa 
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žiadosti o svojom rozhodnutí a uverejní 
podrobnosti tohto rozhodnutia v Úradnom 
vestníku Európskej únie.
5. Udelenie povolenia nezahŕňa všeobecné 
občianskoprávne a trestnoprávne ručenie 
potravinárskej spoločnosti v súvislosti s 
príslušnou potravinou.

Odôvodnenie

Návrh nariadenia stanovuje niekoľko mesiacov trvajúci, jednotný postup schvaľovania 
Európskou potravinovou agentúrou v súvislosti s uvádzaním údajov o vplyve na zdravie ľudí v 
reklame o potravinárskych výrobkoch.  Tento návrh je byrokratický, nepraktický a 
neprijateľný vzhľadom na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by sa malo od postupu 
schvaľovania upustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 17

Článok 17 vypúšta sa
Úprava, pozastavenie a zrušenie oprávnení
1. Držiteľ oprávnenia môže v súlade s 
postupom uvedeným v článku 14 požiadať 
o úpravu platného oprávnenia.
2. Na podnet alebo žiadosť členského štátu 
alebo Komisie predloží orgán posudok o 
tom, či rozhodnutie vzhľadom na uvedenie 
údaju o vplyve na zdravie ľudí spĺňa 
podmienky stanovené v tomto nariadení.
Orgán postúpi bezodkladne posudok 
Komisii, držiteľovi oprávnenia a členským 
štátom. Orgán uverejní posudok v súlade s 
článkom 38 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
178/2002.
Verejnosť môže predložiť Komisii svoje 
pripomienky v lehote 30 dní od uverejnenia 
posudku.
3. Komisia preskúma v čo najkratšej lehote 
posudok orgánu. Ak je to vhodné, 
oprávnenie sa v súlade s postupom 
stanoveným v článku 16 upraví, pozastaví 
alebo zruší.
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Odôvodnenie

Návrh nariadenia stanovuje niekoľko mesiacov trvajúci, jednotný postup schvaľovania 
Európskou potravinovou agentúrou v súvislosti s uvádzaním údajov o vplyve na zdravie ľudí v 
reklame o potravinárskych výrobkoch. Tento návrh je byrokratický, nepraktický a 
neprijateľný vzhľadom na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by sa malo od postupu 
schvaľovania upustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 18

Článok 18 vypúšta sa
Register Spoločenstva

1. Komisia ma za úlohu vypracovať a viesť 
register Spoločenstva týkajúci sa údajov o 
výživovej hodnote a o vplyve na zdravie, 
ktoré sa vzťahujú na potraviny, ďalej len 
„register“.
2. Register bude obsahovať tieto časti:
a) údaje o výživovej hodnote a podmienky 
ich uvádzania stanovené v prílohe;
b) údaje o vplyve na zdravie ľudí, ktoré je 
povolené uvádzať, a podmienky ich 
uvádzania v súlade článkom 13 ods. 2, 
článkom 17 ods. 2, článkom 19 ods. 1 a 2, 
článkom 21 ods. 2  článkom 22 ods. 2;
c) zoznam údajov o vplyve na zdravie ľudí, 
ktoré nie je povolené uvádzať .
Údaje o vplyve na zdravie ľudí, ktoré boli 
povolené na základe dôverných údajov, sa 
uvedú v osobitnej prílohe registra s 
uvedením týchto informácií:
(1) Dátum udelenia oprávnenia uvádzať 
údaj o vplyve na zdravie ľudí Komisiou a 
meno pôvodného predkladateľa žiadosti, 
ktorému bolo udelené oprávnenie;
(2) Odkaz na to, že Komisia povolila uviesť 
údaj o vplyve na zdravie ľudí na základe 
dôverných údajov;
(3) Odkaz na to, že uvádzanie údajov o 
vplyve na zdravie ľudí je obmedzené, okrem 
prípadu, keď nasledujúci predkladateľ 
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žiadosti získa oprávnenie bez odkazu na 
dôverné údaje pôvodného predkladateľa 
žiadosti.
3. Register sa uverejní.

Odôvodnenie

Návrh nariadenia stanovuje niekoľko mesiacov trvajúci, jednotný postup schvaľovania 
Európskou potravinovou agentúrou v súvislosti s uvádzaním údajov o vplyve na zdravie ľudí v 
reklame o potravinárskych výrobkoch. Tento návrh je byrokratický, nepraktický a 
neprijateľný vzhľadom na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by sa malo od postupu 
schvaľovania upustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Článok 19

Článok 19 vypúšťa sa
Ochrana údajov

1. Uvádzanie vedeckých údajov a ďalších 
informácií, ktoré sú obsiahnuté v súbore 
žiadosti v súlade s článkom 14 ods. 2, sa 
nesmie povoliť v priebehu lehoty siedmich 
mesiacov od dátumu udelenia oprávnenia 
aj v prípade nasledujúceho predkladateľa 
žiadosti, okrem prípadu, keď sa nasledujúci 
predkladateľ žiadosti dohodne s pôvodným 
predkladateľom žiadosti, že sa tieto údaje a 
informácie môžu uviesť.

a) vedecké údaje a iné informácie, ktoré 
pôvodný predkladateľ v čase predloženia 
žiadosti označil za dôverné a
b) pôvodný predkladateľ žiadosti v čase 
predloženia pôvodnej žiadosti mal výhradný 
nárok na používanie dôverných údajov a
c) údaje o vplyve na zdravie nie je možné 
povoliť bez predloženia dôverných údajov 
pôvodným predkladateľom žiadosti.
2. Až do uplynutia lehoty siedmich rokov v 
súlade s odeskom 1 nemá žiadny 
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nasledujúci predkladateľ žiadosti právo 
odkazovať na dôverné údaje 
predchádzajúceho predkladateľa žiadosti, 
pokiaľ neprijala Komisia rozhodnutie, na 
základe ktorého je možné alebo by bolo 
udeliť oprávnenie aj bez predloženia 
údajov, ktoré predchádzajúci predkladateľ 
žiadosti označil za dôverné.

Odôvodnenie

Návrh nariadenia stanovuje niekoľko mesiacov trvajúci, jednotný postup schvaľovania 
Európskou potravinovou agentúrou v súvislosti s uvádzaním údajov o vplyve na zdravie ľudí v 
reklame o potravinárskych výrobkoch. Tento návrh je byrokratický, nepraktický a 
neprijateľný vzhľadom na lisabonskú stratégiu. Z tohto dôvodu by sa malo od postupu 
schvaľovania upustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Článok 19 a (nový)

Článok 19 a
Práva duševného vlastníctva

Predloženie žiadosti o schválenie údajov, 
alebo registrácie alebo publikácie takýchto 
údajov sa nedotkne žiadnych práv 
duševného vlastníctva, ktoré môže žiadateľ 
požívať vo vzťahu k samotným údajom, 
alebo k akýmkoľvek vedeckým údajom 
alebo akýmkoľvek informáciám 
obsiahnutým v zložke žiadosti. S takýmito 
právami sa bude zaobchádzať v súlade 
s právom Spoločenstva, alebo s národnými 
ustanoveniami, ktoré nie sú v konflikte 
s právom Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Článok 22

Článok 22 vypúšťa sa
Ochranné opatrenia

1. Ak má členský štát vážne dôvody pre 
domnievanie sa, že údaje nevyhovujú 
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tomuto nariadeniu, alebo že vedecké 
odôvodnenie ustanovené v článku 7 je 
nedostatočné, daný členský štát môže 
dočasne pozastaviť používanie daných 
údajov na svojom území.
Bude informovať iné členské štáty 
a Komisiu a uvedie dôvody pozastavenia.
2. Kde je to vhodné, po získaní stanoviska 
orgánu sa rozhodnutie prijme v súlade 
s procedúrou uvedenou v článku 23 odsek 
2.
Komisia môže začať túto procedúru zo 
svojej vlastnej iniciatívy.
3. Členský štát uvedený v odseku State 1 
môže zachovať pozastavenie do oznámenia 
rozhodnutia uvedeného v odseku 2.

Odôvodnenie

Ustanovenie, ktoré dovoľuje „dočasné pozastavenie“ údajov, ktoré nevyhovujú nariadeniu 
alebo údajov, kde sa zdá, že vedecké odôvodnenie neistým, porušuje článok 28 Zmluvy o ES 
(princíp voľného pohybu tovaru). Na pozadí nespútaného voľného pohybu tovaru na 
európskom vnútornom trhu by sa mal článok 22 vypustiť.

Ak je nemožné ho vypustiť, právo členských štátov uvedené vyššie má zmysel len v prípade 
údajov podľa článku 12 odsek 3, pretože iné údaje povoľuje EFSA a teda vyhovujú 
nariadeniu. Okrem toho, opatrenie prijaté členským štátom by bolo odôvodnené len v prípade, 
keď by zavádzajúce údaje mohli byť základom pre skutočné zdravotné riziko. Článok 22 by sa 
mal preto zmeniť, ako je naznačené v pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 112.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Článok 24

Aby sa umožnilo efektívne monitorovanie 
potravín, na ktorých sú uvedené údaje 
o výživovej hodnote alebo vplyve na zdravie 
ľudí, členské štáty môžu žiadať výrobcu 
alebo osobu, ktorá umiestňuje takéto 
potraviny na trh na ich území, aby oznámili 
kompetentnému orgánu dané umiestnenie na 
trhu predložením modelu štítku použitého 
pre daný výrobok.

Aby sa umožnilo efektívne monitorovanie 
potravín, na ktorých sú uvedené údaje 
o výživovej hodnote alebo vplyve na zdravie 
ľudí, členské štáty môžu žiadať výrobcu 
alebo osobu, ktorá umiestňuje takéto 
potraviny na trh na ich území, aby oznámili 
kompetentnému orgánu dané umiestnenie na 
trhu predložením modelu štítku použitého 
pre daný výrobok. Orgán bude monitorovať 
reklamné kampane pre potraviny vrátane 
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údajov o výživovej hodnote a vplyve na 
zdravie ľudí, aby sa zabezpečilo, že v súlade 
so smernicou 2000/13/ES nie je spotrebiteľ 
zavádzaný poskytnutými informáciami.

Odôvodnenie

Reklamné kampane/logá/propagácia výrobkov športovcami hrajú dôležitú úlohu v spôsobe, 
akým spotrebiteľ vníma údaje o výživovej hodnote a vplyve na zdravie ľudí. V Spojených 
štátoch amerických platnosť reklamných kampaní pre potraviny monitoruje Federálna 
obchodná komisia a podobná situácia by mala prevažovať na úrovni EÚ, kde by EFSA mohla 
monitorovať a pripomienkovať konkrétne prípady, keď reklama spotrebiteľa zavádza 
a neinformuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Článok 25 a (nový)

Článok 25a
Prechodné opatrenia

Údaje pri potravinách pre intenzívnu 
svalovú námahu, ktoré boli uvedené 
v súlade s národnými ustanoveniami pred 
dátumom nadobudnutia účinnosti 
ustanoveným v článku 26, môžu byť 
naďalej uvádzané do prijatia smernice 
Komisie o potravinách, ktoré majú 
vyhovovať vydávaniu intenzívnej svalovej 
námahy, hlavne pre športovcov, a to na 
základe smernice 89/398/EHS 
o potravinách určených na konkrétne 
výživové účely.

Odôvodnenie

Komisia v súčasnosti pracuje na smernici Komisie o potravinách pre intenzívnu svalovú 
námahu, a to podľa rámcovej smernice o potravinách pre konkrétne výživové použitie 
(smernica 89/398/EHS). Táto nadchádzajúca smernica objasní požiadavky na údaje pre 
potraviny pre športovcov. Tieto údaje sú veľmi špecifické pre výrobky používané atlétmi 
a preto táto špecifická smernica umožňuje definovanie vhodných kritérií pre údaje. Z tohto 
dôvodu je vhodné predvídať prechodné opatrenia v tomto nariadení, dokiaľ nebude prijatá 
vhodná smernica.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Článok 26 odsek 2

Bude sa uplatňovať od [prvý deň šiesteho 
mesiaca po uverejnení].

Bude sa uplatňovať od [prvý deň 
osemnásteho mesiaca po uverejnení]

Odôvodnenie

Aby sa ponechal primeraný čas na prispôsobenie sa novým pravidlám ustanoveným 
v nariadení, prechodné obdobie, odo dňa uverejnenia nariadenia po dátum, kedy nadobudne 
platnosť, by malo byť 18 mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Článok 26 odsek 3

Potraviny umiestnené na trh alebo označené 
pred daným dátumom, ktoré nevyhovujú 
tomuto nariadeniu, môžu byť ponúkané na 
trhu do [posledný deň jedenásteho mesiaca 
po uverejnení].

Potraviny umiestnené na trh alebo označené 
pred prvým dňom uplatňovania tohto 
nariadenia, ktoré mu nevyhovujú, môžu byť 
ponúkané na trhu do [posledný deň 
osemnásteho mesiaca po prvom dni jeho 
uplatňovania] alebo do konca ich doby 
životnosti, podľa toho, ktoré obdobie je 
dlhšie.

Odôvodnenie

Prechodné obdobie nemusí byť dostatočné, pretože uverejnenie smerníc EFSA, procedúry 
schvaľovania (aspoň 6 mesiacov), a úprav v označovaní a prezentácii sa nemusia dokončiť do 
11 mesiacov uvedených v návrhu Komisie, tak ako teraz stojí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Článok 26 odsek 3 a (nový)

Údaje o vplyve na zdravie ľudí, iné ako 
údaje uvedené v odseku 1 článku 12, ktoré 
sú uvedené pre potraviny, kategórie 
potravín alebo zložky potravín, ktoré sú 
v súlade s existujúcimi ustanoveniami pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, 
môžu byť naďalej uvádzané za 
predpokladu, že žiadosť je podaná podľa 
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článku 14 v lehote 12 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
a pred ukončením obdobia šiestich 
mesiacov po prijatí konečného rozhodnutia 
podľa článku 16. S ohľadom na takéto 
žiadosti sa nebudú uplatňovať časové 
lehoty uvedené v odseku 1 článku 15, 
odseku 2 článku 15 a odseku 1 článku 16.

Odôvodnenie

Adekvátne prechodné ujednania sú nevyhnutné. Od doby, kedy sa nariadenie uplatňuje, šesť 
mesiacov po uverejnení sa musia výrobky označovať v súlade s novým nariadením. Ale 
procedúry načrtnuté v článkoch 14–17 návrhu Komisie budú trvať výrazne dlhšie ako šesť 
mesiacov.

Spoločnosti by mali mať preto možnosť pokračovať v ponúkaní svojich výrobkov, ktoré sú v 
súčasnosti na trhu, do konečného rozhodnutia EFSA a Stáleho výboru, za predpokladu, že 
predmetná spoločnosť podala žiadosť o schválenie údajov podľa procedúry schvaľovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Článok 26 odsek 3 a (nový)

Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia, ako je uvedené v odseku 1, do 
prijatia zoznamov uvedených v odseku 2 
článku 12, údaje o vplyve na zdravie ľudí, 
ako je uvedené v odseku 1 článku 12, môžu 
byť uvedené v rámci zodpovednosti 
podnikateľov, za predpokladu, že sú 
v súlade s týmto nariadením
a s existujúcimi národnými ustanoveniami, 
ktoré sa na nich vzťahujú, a bez toho, aby 
tým bolo dotknuté prijatie ochranných 
opatrení, ako sú uvedené v článku 22.

Odôvodnenie

Nariadenie by malo umožniť spoločnostiam, aby pokračovali v ponúkaní svojich výrobkov, 
ktoré sú v súčasnosti na trhu, dokiaľ EFSA a stály výbor neprijmú konečné rozhodnutie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Článok 26 odsek 3 b (nový)

Údaje o vplyve na zdravie ľudí iné, ako 
údaje obsiahnuté v odseku 1 článku 12, 
uvedené v súlade s existujúcimi 
ustanoveniami s ohľadom na potraviny, 
kategórie potravín alebo výživné látky 
v čase nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia, môžu byť naďalej uvádzané, za 
predpokladu, že žiadosť o schválenie 
v súlade s článkom 14 je predložená 
v lehote 12 mesiacov od prvého dňa 
uplatňovania tohto nariadenia, a to počas 
obdobia neprekračujúceho šesť mesiacov 
po prijatí konečného rozhodnutia v súlade 
s článkom 16.

Odôvodnenie

Nariadenie by malo umožňovať spoločnostiam naďalej ponúkať ich výrobky, ktoré sú 
v súčasnosti na trhu, dokiaľ EFSA a Stály výbor neprijme konečné rozhodnutie, za 
predpokladu, že spoločnosť, na ktorú sa vzťahuje tento prípad, predložila žiadosť o schválenie 
jej údajov v rámci procedúry schvaľovania. Vyššie uvedené prechodné ustanovenie by bolo 
výhodou pre všetky dotknuté strany, vrátane orgánov zodpovedných za postup schvaľovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha bod 7 a (nový) po bode „Bez nasýtených tukov“

ZBYTKOVÉ UHĽOHYDRÁTY
Tento termín by znamenal zbytkový údaj, 
pri ktorom sa od celkových uhľohydrátov 
odpočítavajú tie uhľohydráty, ktoré majú 
veľmi nízky dopad na obsah cukru v krvi;
zbytkové uhľohydráty = celkové 
uhľohydráty - glycerín - organické 
kyseliny. Cukrové alkoholy by sa nemali 
odpočítavať, pretože môžu ovplyvňovať 
obsah cukru v krvi v závislosti na 
spracovaní a príprave potravín.
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Odôvodnenie

Bolo dokázané, že diéta so zbytkovým obsahom uhľohydrátov môže prispieť k strate 
hmotnosti. Údaje súvisiace so zbytkovým obsahom uhľohydrátov by mali spĺňať rastúci dopyt 
spotrebiteľov po informáciách o zbytkovom obsahu uhľohydrátov v potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha bod 7 b (nový) po bode „Bez obsahu nasýtených tukov“

NÍZKY OBSAH UHĽOHYDRÁTOV 
Údaj, že výrobok má znížený obsah 
uhľohydrátov a akýkoľvek iný údaj ktorý 
má pravdepodobne pre spotrebiteľa ten istý 
význam, môže byť uvedený, len ak výrobok 
obsahuje najviac 5g zbytkových 
uhľohydrátov na porciu výrobku, berúc do 
úvahy skutočnosť, že zbytkové uhľohydráty 
sú celkovým údajom, od ktorého sa 
odpočítavajú tie uhľohydráty, ktoré majú 
veľmi nízky dopad na obsah cukru v krvi;
zbytkové uhľohydráty = celkové 
uhľohydráty - glycerín - organické 
kyseliny. Cukrové alkoholy by sa nemali 
odpočítavať, pretože môžu ovplyvňovať 
obsah cukru v krvi v závislosti na 
spracovaní a príprave potravín.

Odôvodnenie

Bolo dokázané, že diéta s nízkym obsahom uhľohydrátov môže prispieť k strate hmotnosti.
Údaje súvisiace s nízkym obsahom uhľohydrátov by mali spĺňať rastúci dopyt spotrebiteľov 
po informáciách o nízkom obsahu uhľohydrátov v potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha bod 7 c (nový) po bode „Bez nasýtených tukoch“

ZNÍŽENÝ OBSAH UHĽOHYDRÁTOV 
Údaj, že výrobok má znížený obsah 
uhľohydrátov a akýkoľvek iný údaj ktorý 
má pravdepodobne pre spotrebiteľa ten istý 
význam, môže byť uvedený, len ak výrobok 
obsahuje najviac 10g zbytkových 
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uhľohydrátov na porciu výrobku, berúc do 
úvahy skutočnosť, že zbytkové uhľohydráty 
sú celkovým údajom, od ktorého sa 
odpočítavajú tie uhľohydráty, ktoré majú 
veľmi nízky dopad na obsah cukru v krvi;
zbytkové uhľohydráty = celkové 
uhľohydráty - glycerín - organické 
kyseliny. Cukrové alkoholy by sa nemali 
odpočítavať, pretože môžu ovplyvňovať 
obsah cukru v krvi v závislosti na 
spracovaní a príprave potravín.

Odôvodnenie

Bolo dokázané, že diéta so zníženým obsahom uhľohydrátov môže prispieť k strate hmotnosti.
Údaje súvisiace so zníženým obsahom uhľohydrátov by mali spĺňať rastúci dopyt 
spotrebiteľov po informáciách o zníženom obsahu uhľohydrátov v potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha bod 18

PRIRODZENÝ ZDROJ VITAMÍNOV 
A/ALEBO MINERÁLOV

ZDROJ VITAMÍNOV A/ALEBO 
MINERÁLOV

Údaj, že potravina je prirodzeným zdrojom 
vitamínov a/alebo minerálov a akýkoľvek 
iný údaj, ktorý má pravdepodobne pre 
spotrebiteľa ten istý význam, môže byť 
uvedený, len ak výrobok obsahuje aspoň 
15% odporúčaného denného príjmu
uvedeného v prílohe k smernici Rady 
90/496/EHS na 100 g alebo 100 ml.

Údaj, že potravina je zdrojom vitamínov 
a/alebo minerálov a akýkoľvek iný údaj, 
ktorý má pravdepodobne pre spotrebiteľa ten 
istý význam, môže byť uvedený, len ak 
výrobok obsahuje aspoň 15% odporúčaných 
nutričných hodnôt (RNV) na 100g (pevné 
látky) a 7,5% RNV na 100 ml (tekuté látky), 
alebo 5% RNV na 100 kcal (12 % VNR na 
1 MJ) alebo 15% RNV na porciu.

Ak sú potraviny prírodnými zdrojmi 
vitamínov a/alebo minerálov, údaj môže 
byť uvedený za slovami „prirodzene“ alebo 
„prirodzený“.

Odôvodnenie

Podmienky, ktorým podlieha používanie údaja „zdroj“ vitamínov alebo minerálov, by mali 
byť modelované za podmienok uvedených v potravinovom kódexe, t.j. mali by uplatňovať 
rôzne prahy, ktoré zabezpečujú rozlíšenie medzi pevnými a tekutými výrobkami. Okrem toho, 
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referenčné prahy navrhované Komisiou budú pravdepodobne vážne škodiť mliečnym 
výrobkom, napriek ich dobre známemu a dôležitému príspevku k príjmu vápnika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Príloha bod 24 a (nový)

ZDROJ ŠKROBU 
Údaj, že potravina je zdrojom škrobu a 
akýkoľvek iný údaj, ktorý má 
pravdepodobne pre spotrebiteľa ten istý 
význam, môže byť uvedený, len ak 
potravina obsahuje aspoň 15g škrobu na 
100g.

Odôvodnenie

Keďže niektorí spotrebitelia požadujú výrobky, ktoré obsahujú škrob, zo zdravotných 
dôvodov, mala by existovať možnosť takto ich označovať. Hodnoty vyhovujú ustanoveniam 
potravinového kódexu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Príloha bod 24 b (nový)

ZDROJ ZLOŽITÝCH UHĽOHYDRÁTOV 
Údaj, že potravina je zdrojom zložitých 
uhľohydrátov a akýkoľvek iný údaj, ktorý 
má pravdepodobne pre spotrebiteľa ten istý 
význam, môže byť uvedený, len ak 
potravina obsahuje aspoň 25 g zložitých 
uhľohydrátov na 100 g.

Odôvodnenie

Zložité uhľohydráty pozostávajú z dlhých reťazcov jednoduchých cukrov. Nachádzajú sa 
v prirodzenom stave v obilninách, ovocí, strukovinách (hrášok a fazuľa), a inej zelenej 
zelenine. Obsahujú každý typ stráviteľných uhľohydrátov s výnimkou mono- a disacharidov.

Energiu v potravinách dodávajú v podstate nasledovné výživné látky: proteíny, uhľohydráty 
a tuky.
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Podľa dietetických odporúčaní rôznych európskych krajín, príjem vyššie uvedených troch 
výživných látok by mal byť nasledovný:

- menej ako 30-35% energie by malo pochádzať z tukov;

- 10 až 15% energie by malo pochádzať z proteínov;

- aspoň 50% energie by malo pochádzať z uhľohydrátov (najlepšie vo forme zložených 
uhľohydrátov).

Je preto dôležité informovať spotrebiteľov o potravinách, ktoré sú zdrojom uhľohydrátov, 
alebo majú ich vysoký obsah, aby im dali možnosť rozhodnúť sa pre zdravšie druhy diét.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Príloha bod 24 c (nový)

VYSOKÝ OBSAH ŠKROBU
Údaj, že potravina má vysoký obsah škrobu 
a akýkoľvek iný údaj, ktorý má 
pravdepodobne pre spotrebiteľa ten istý 
význam, môže byť uvedený, len ak 
potravina obsahuje aspoň 30g škrobu na 
100g.

Odôvodnenie

Keďže niektorí spotrebitelia požadujú výrobky, ktoré obsahujú škrob, zo zdravotných 
dôvodov, mala by existovať možnosť takto ich označovať. Hodnoty vyhovujú ustanoveniam 
potravinového kódexu.
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