
AM\558569CS.doc PE 353.662v01-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

24. 2. 2005 PE 353.662v01-00

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 31-122

Návrh zprávy (PE 353.331v01-00)
Karin Scheeleová
Přidávání vitamínů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin

Návrh nařízení (KOM(2003)0671 – C5-0538/2003 – 2003/0262(COD))

Pozměňovací návrh předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 31
Název

Návrh 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY

o přidávání vitamínů a minerálních látek 
a některých dalších látek do potravin

o přidávání vitamínů a minerálních látek 
a sloučenin minerálních a neminerálních 
látek a některých dalších látek do potravin

Or. el

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná, pokud má být název vědecky správný, jelikož chlorid, fluorid, jód 
a fosfor nejsou minerální, ale neminerální látky. Protože je název vědecky nesprávný, je třeba 
buď změnit název nebo chápat veškeré odkazy na minerální látky jako odkazy na minerální 
a neminerální látky nebo je třeba v příslušné části definovat minerály jako sloučeniny 
minerálních látek, které zahrnují i sloučeniny neminerálních látek.
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Pozměňovací návrh předkládá Avril Doylová

Pozměňovací návrh 32
Bod odůvodnění 4

(4) Některé členské státy požadují, aby byly 
do některých obyčejných potravin z důvodů 
veřejného zdraví povinně přidávány určité 
vitamíny a minerální látky. Tyto důvody 
mohou mít vnitrostátní nebo dokonce 
regionální význam a proto nepodporují 
dnešní harmonizaci povinného přidávání 
živin v rámci celého Společenství. Tato 
ustanovení ale mohou být přijata na úrovni 
Společenství, jestliže a až se to bude vhodné. 
Do té doby by bylo užitečné soustředit 
informace o těchto vnitrostátních opatřeních.

(4) Některé členské státy požadují, aby byly 
do některých obyčejných potravin z důvodů 
veřejného zdraví povinně přidávány určité 
vitamíny a minerální látky. Tyto důvody 
mohou mít vnitrostátní nebo dokonce 
regionální význam a proto nepodporují 
dnešní harmonizaci povinného přidávání 
živin v rámci celého Společenství. Tato 
ustanovení ale mohou být přijata na úrovni 
Společenství, jestliže a až se to bude vhodné, 
v souladu se zásadou, že hromadná volná 
medikace obyvatelstva pomocí přidávaní 
těchto látek do veřejně poskytovaných 
základních potřeb, například pitné vody, 
by neměla být povolena, ledaže lze vědecky 
prokázat, že takovým přidáním není 
nepříznivě ovlivněno zdraví některých 
citlivých skupin obyvatelstva. Do té doby by 
bylo užitečné soustředit informace o těchto 
vnitrostátních opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Přidávání fluoridu do pitné vody má nepřiměřeně nepříznivý vliv na novorozence a malé děti, 
které jsou krmeny z lahve, vezmou-li se v úvahu obecné zvyky spotřeby v souladu s článkem 7.

Pozměňovací návrh předkládá Avril Doylová

Pozměňovací návrh 33
Bod odůvodnění 9

(9) Na mezinárodní úrovni přijal Codex 
Alimentarius v roce 1987 obecné zásady pro 
přidávání živin do potravin, včetně vitamínů 
a minerálních látek. V jejich rámci je 
věnována řádná pozornost definicím výrazů 
„obnova“, „výživová rovnocennost“, 
a „potravinová náhražka“. Definice uvedená
v Kodexu pro výrazy „fortifikace“ nebo 
„obohacení“ dovoluje přidávání živin do 

(9) Na mezinárodní úrovni přijal Codex 
Alimentarius v roce 1987 obecné zásady pro 
přidávání živin do potravin, včetně vitamínů 
a minerálních látek. V jejich rámci je 
věnována řádná pozornost definicím výrazů 
„obnova“, „výživová rovnocennost“, 
a „potravinová náhražka“. Definice uvedená 
v Kodexu pro výrazy „fortifikace“ nebo 
„obohacení“ dovoluje přidávání živin do 



AM\558569CS.doc 3/57 PE 353.662v01-00
Externí překlad

CS

potravin jako prevenci nebo nápravu 
nedostatku jedné nebo více živin 
v obyvatelstvu nebo v konkrétní skupině 
obyvatelstva, pokud jej lze prokázat na 
základě existujících vědeckých důkazů nebo 
indikovat na základě odhadu přijímaných 
dávek živin vzhledem k měnícím se 
stravovacím návykům.

potravin jako prevenci nebo nápravu 
nedostatku jedné nebo více živin 
v obyvatelstvu nebo v konkrétní skupině 
obyvatelstva, pokud jej lze prokázat na 
základě existujících vědeckých důkazů nebo 
indikovat na základě odhadu přijímaných 
dávek živin vzhledem k měnícím se 
stravovacím návykům. Hromadná volná 
medikace obyvatelstva pomocí přidávaní 
těchto látek do veřejně poskytovaných 
základních potřeb, například pitné vody, 
by neměla být povolena, ledaže lze vědecky 
prokázat, že takovým přidáním není 
nepříznivě ovlivněno zdraví některých 
citlivých skupin obyvatelstva.

Or. en

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes

Pozměňovací návrh 34
Bod odůvodnění 11

(11) Do potravin by mělo být povoleno 
přidávat jen vitamíny a minerální látky, 
které jsou součástí stravy, konzumují se v ní 
a považují se za základní živiny, i když to 
neznamená, že je nezbytné je přidávat. 
Je třeba se vyhnout sporům ohledně 
totožnosti těchto základních živin, které by 
mohly vzniknout. Proto je vhodné sestavit 
seznam těchto povolených vitamínů 
a minerálních látek.

(11) Do potravin by mělo být povoleno 
přidávat jen vitamíny a minerální látky, 
které jsou součástí stravy, konzumují se v ní 
a považují se za základní živiny, i když to 
neznamená, že je nezbytné je přidávat. 
Je třeba se vyhnout sporům ohledně 
totožnosti těchto základních živin, které by 
mohly vzniknout. Proto je vhodné sestavit 
seznam těchto povolených vitamínů 
a minerálních látek.

V rámci ochrany spotřebitele je třeba 
sestavit seznam ostatních povolených 
bioaktivních látek, které lze použít 
v potravinách.

Or. en

Odůvodnění

Vitamíny a minerální látky, které jsou vhodné k obohacování, jsou uvedené v seznamu 
povolených látek. Spotřebitelé potřebují stejnou úroveň ochrany i v souvislosti s bioaktivními 
látkami, které jsou přidávány, aby dodaly potravinám specifické vlastnosti. Výtažky, které 
mají hormonální účinky (hlavně fytohormony) nebo bioaktivní látky jako kofein, nikotin nebo 
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chinin, by měly být pečlivě prověřeny ještě před tím, než je vydáno povolení k jejich přidávání 
do potravin. Proto je potřebné takové výtažky nebo syntetické látky uvést na seznamu 
povolených látek, včetně omezení jejich použití a maximálního obsahu.

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 12

(12) Chemické látky používané jako zdroje 
vitamínů a minerálních látek, které mají být 
přidávány do potravin, by měly být bezpečné 
a též biologicky přijatelné, t.j. využitelné 
tělem. I z těchto důvodů by měl být sestaven 
seznam těchto povolených látek. Tyto látky, 
které na základě výše uvedených kritérií 
bezpečnosti a biologické přijatelnosti 
schválil Vědecký výbor pro potraviny (ve 
stanovisku z 12. května 1999) a které lze 
využívat při výrobě potravin pro 
novorozence a malé děti, jiných potravin pro 
konkrétní použití nebo potravinových 
doplňků, by měly být uvedeny v tomto 
seznamu povolených látek.

(12) Chemické látky používané jako zdroje 
vitamínů, minerálních látek a některých 
dalších látek, které lze přidávat do potravin,
musí být bezpečné a též biologicky 
přijatelné, t.j. využitelné tělem. I z těchto 
důvodů by měl být sestaven seznam těchto 
povolených látek. Tyto látky, které na 
základě výše uvedených kritérií bezpečnosti 
a biologické přijatelnosti schválil Vědecký 
výbor pro potraviny (ve stanovisku 
z 12. května 1999) a které lze využívat při 
výrobě potravin pro veškeré obyvatelsko, 
včetně novorozeňat, malých dětí, těhotných 
žen a starých lidí, jiných potravin pro 
konkrétní použití nebo potravinových 
doplňků, by měly být uvedeny v tomto 
seznamu povolených látek.

Or. en

Odůvodnění

Pro vitamíny, minerální látky a další bioaktivní látky musí platit totožné předpisy.

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 14

(14) Potraviny doplněné vitamíny 
a minerálními látkami propagují většinou 
výrobci a mohou u spotřebitelů vyvolat 
dojem, jako by se jednalo o produkty, které 
jsou ve srovnání s podobnými nebo jinými 
produkty, do nichž se tyto živiny 
nepřidávají, výživnější, fyziologicky 

(14) Potraviny doplněné vitamíny,
minerálními látkami a určitými dalšími 
látkami propagují většinou výrobci a mohou 
u spotřebitelů vyvolat dojem, jako by se 
jednalo o produkty, které jsou ve srovnání 
s podobnými nebo jinými produkty, do nichž 
se tyto živiny nepřidávají, výživnější nebo
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hodnotnější nebo mají ze zdravotního 
hlediska jinou přednost. To může 
spotřebitele vést k rozhodnutím, která by 
mohla být jinak nežádoucí. Aby bylo možno 
čelit tomuto případnému nežádoucímu 
působení, je vhodné pro produkty, které lze 
dodatečně doplnit o vitamíny a minerální 
látky, zavést omezení dodatečně 
k omezením, která by vyplývala z 
technických důvodů nebo by byla nutná 
z bezpečnostních důvodů, pokud se u těchto 
produktů zjistí vyšší obsah vitamínů 
a minerálních látek, než je nejvyšší 
povolené množství. Obsah určitých látek 
v produktu, jako např. alkoholu, by byl v této 
souvislosti vhodným kritériem pro zákaz 
přidávání vitamínů a minerálních látek. 
Aby spotřebitel nebyl uveden do nejistoty, 
jaká je výživová  hodnota čerstvých 
potravin, nemělo by být dovoleno čerstvé 
potraviny obohacovat vitamíny 
a minerálními látkami.

mají nějaké fyziologické nebo jiné zdravotní 
přednosti. To může spotřebitele vést 
k rozhodnutím, která by mohla být jinak 
nežádoucí, protože fortifikované produkty 
jsou příliš kalorické, příliš tučné nebo příliš 
sladké. Aby bylo možno čelit tomuto 
případnému nežádoucímu působení, musí 
produkty, do nichž se dobrovolně přidávají 
vitamíny, minerální látky a určité další 
látky, podléhat omezením. Obsah určitých 
látek v produktu, jako např. alkoholu, nebo 
charakteristika živin, je v tomto kontextu 
vhodným kritériem pro zákaz přidávání 
vitamínů, minerálních látek a určitých 
dalších látek. Při stanovení charakteristiky 
výživových hodnot se musí zohlednit podíl 
různých živin a látek s nutričním nebo 
fyziologickým účinkem, zejména podíl tuku, 
nasycených mastných kyselin, trans-
mastných kyselin, soli/sodíku a cukru, 
jejichž nadbytečný příjem se v rámci 
celkové výživy nedoporučuje, a také podíl 
mono-nenasycených mastných kyselin, 
poly-nenasycených mastných kyselin 
a nenasycených mastných kyselin, 
přítomných uhlohydrátů kromě cukrů, 
vitamínů, minerálních látek, proteinů 
a vlákniny. Kromě charakteristiky 
výživových hodnot by se měla zohlednit 
také kalorická hodnota. Při stanovení 
charakteristik výživových hodnot se 
zohlední různé kategorie potravin, stejně 
jako jejich význam a postavení v celkové 
výživě. Podle způsobu stravování 
obyvatelstva lze požadovat výjimky týkající 
se zavedených charakteristik výživových 
hodnot pro některé potraviny nebo určité 
kategorie potravin podle jejich postavení 
a významu. Aby spotřebitel nebyl uveden 
do nejistoty, jaká je výživová  hodnota 
čerstvých potravin, nesmí se čerstvé
potraviny obohacovat vitamíny, minerálními 
látkami ani určitými dalšími látkami.

Or. en
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Odůvodnění

Přidaný text vyplývá z bodů odůvodnění 6 a 7 v návrhu Komise o údajích o výživných a zdraví 
prospěšných hodnotách potravin (KOM(2003)424) a snaží se vytvořit smysluplnou paralelu 
mezi dvěma nařízeními. Mimo to by nemělo být dovoleno přidávat vitamíny a minerální látky 
do produktů s vysokým obsahem nasycených tuků, trans-mastných kyselin, cukru, soli 
a podobně. Méně zdravé potraviny by mohly být zamaskované jako zdravé potraviny pomocí 
přísad a to by mohlo být zavádějící pro spotřebitele. Totéž platí pro obohacování potravin 
určitými bioaktivními látkami.

Pozměňovací návrh předkládá Phillip Whitehead, Linda McAvanová, John Bowis

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 14

(14) Potraviny doplněné vitamíny 
a minerálními látkami propagují většinou 
výrobci a mohou u spotřebitelů vyvolat 
dojem, jako by se jednalo o produkty 
doplněné živinami, které jsou, ve srovnání 
s podobnými nebo jinými produkty, do nichž 
se tyto živiny nepřidávají, fyziologicky 
hodnotnější nebo mají ze zdravotního 
hlediska jinou přednost. To může 
spotřebitele vést k rozhodnutím, která by 
mohla být jinak nežádoucí. Aby bylo možno 
čelit tomuto případnému nežádoucímu 
působení, je vhodné pro produkty, které lze 
dodatečně doplnit o vitamíny a minerální 
látky, zavést omezení dodatečně 
k omezením, která by vyplývala 
z technických důvodů nebo by byla nutná 
z bezpečnostních důvodů, pokud se u těchto 
produktů zjistí vyšší obsah vitamínů 
a minerálních látek, než je nejvyšší povolené 
množství. Obsah určitých látek v produktu, 
jako např. alkohol, by byl v této souvislosti 
vhodným kritériem pro zákaz přidávání 
vitamínů a minerálních látek. 
Aby spotřebitel nebyl uveden do nejistoty, 
jaká je výživová  hodnota čerstvých 
potravin, nemělo by být dovoleno čerstvé 
potraviny obohacovat vitamíny ani 
minerálními látkami.

(14) Potraviny doplněné vitamíny 
a minerálními látkami propagují většinou 
výrobci a mohou u spotřebitelů vyvolat 
dojem, jako by se jednalo o produkty 
doplněné živinami, které jsou, ve srovnání 
s podobnými nebo jinými produkty, do nichž 
se tyto živiny nepřidávají, fyziologicky 
hodnotnější nebo mají ze zdravotního 
hlediska jinou přednost. To může 
spotřebitele vést k rozhodnutím, která by 
mohla být jinak nežádoucí. Aby bylo možno 
čelit tomuto případnému nežádoucímu 
působení, je vhodné pro produkty, které lze 
dodatečně doplnit o vitamíny a minerální 
látky, zavést omezení dodatečně 
k omezením, která by vyplývala 
z technických důvodů nebo by byla nutná 
z bezpečnostních důvodů, pokud se u těchto
produktů zjistí vyšší obsah vitamínů 
a minerálních látek, než je nejvyšší povolené 
množství. Obsah určitých látek v produktu, 
jako např. alkohol, by byl v této souvislosti 
vhodným kritériem pro zákaz přidávání 
vitamínů a minerálních látek. Jakákoli 
výjimka ze zákazu přidávání vitamínů 
a minerálních látek do alkoholických 
nápojů by měla být omezena na ochranu 
tradičních receptur značkových produktů; 
neměly by se zveřejňovat údaje o tom, že 
tyto přísady mají nějakou výživnou nebo 
zdraví prospěšnou hodnotu. Aby spotřebitel 
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nebyl uveden do nejistoty, jaká je výživová  
hodnota čerstvých potravin, nemělo by být 
dovoleno čerstvé potraviny obohacovat 
vitamíny ani minerálními látkami.

Or. en

Odůvodnění

Spojené království má dlouhou tradici ve výrobě posilujícího vína, kdy se do (červeného) vína 
přidávají určité minerální látky podle receptury z 19. století. Dnes jsou minerální látky 
charakteristické pro tento produkt, ale nejsou přidávány proto, aby jej fortifikovaly nebo 
obohacovaly, ani se o nich tyto údaje nezveřejňují. Navrhovaná změna by umožnila 
pokračovat ve výrobě a prodeji posilujícího vína, ale na základě množstevních limitů přídavku 
minerálních látek a se zdůrazněním, že se nezveřejňují tyto údaje o jejich výživné nebo zdraví 
prospěšné hodnotě.

Pozměňovací návrh předkládá Phillip Whitehead, Linda McAvanová, John Bowis

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 14

(14) Potraviny doplněné vitamíny 
a minerálními látkami propagují většinou 
výrobci a mohou u spotřebitelů vyvolat 
dojem, jako by se jednalo o produkty 
doplněné živinami, které jsou, ve srovnání 
s podobnými nebo jinými produkty, do nichž 
se tyto živiny nepřidávají, fyziologicky 
hodnotnější nebo mají ze zdravotního 
hlediska jinou přednost. To může 
spotřebitele vést k rozhodnutím, která by 
mohla být jinak nežádoucí. Aby bylo možno 
čelit tomuto případnému nežádoucímu 
působení, je vhodné pro produkty, které lze 
dodatečně doplnit o vitamíny a minerální 
látky, zavést omezení dodatečně 
k omezením, která by vyplývala 
z technických důvodů nebo by byla nutná 
z bezpečnostních důvodů, pokud se u těchto 
produktů zjistí vyšší obsah vitamínů 
a minerálních látek, než je nejvyšší povolené 
množství. Obsah určitých látek v produktu, 
jako např. alkoholu, by byl v této souvislosti 
vhodným kritériem pro zákaz přidávání 
vitamínů a minerálních látek. 

(14) Potraviny doplněné vitamíny 
a minerálními látkami propagují většinou 
výrobci a mohou u spotřebitelů vyvolat 
dojem, jako by se jednalo o produkty 
doplněné živinami, které jsou, ve srovnání 
s podobnými nebo jinými produkty, do nichž 
se tyto živiny nepřidávají, fyziologicky 
hodnotnější nebo mají ze zdravotního 
hlediska jinou přednost. To může 
spotřebitele vést k rozhodnutím, která by 
mohla být jinak nežádoucí. Aby bylo možno 
čelit tomuto případnému nežádoucímu 
působení, je vhodné pro produkty, které lze 
dodatečně doplnit o vitamíny a minerální 
látky, zavést omezení dodatečně 
k omezením, která by vyplývala 
z technických důvodů nebo by byla nutná 
z bezpečnostních důvodů, pokud se u těchto 
produktů zjistí vyšší obsah vitamínů 
a minerálních látek, než je nejvyšší povolené 
množství. Obsah určitých látek v produktu, 
jako např. alkoholu, by byl v této souvislosti 
vhodným kritériem pro zákaz přidávání 
vitamínů a minerálních látek. Jakákoli 
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Aby spotřebitel nebyl uveden do nejistoty, 
jaká je výživová  hodnota čerstvých 
potravin, nemělo by být dovoleno čerstvé 
potraviny obohacovat vitamíny ani 
minerálními látkami.

odchylka od zákazu přidávání vitamínů 
a minerálních látek do alkoholických 
nápojů by měla být omezena na označení 
jejich původnosti v rámci boje proti 
podvodům. Aby spotřebitel nebyl uveden do 
nejistoty, jaká je výživová  hodnota 
čerstvých potravin, nemělo by být dovoleno 
čerstvé potraviny obohacovat vitamíny ani 
minerálními látkami.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat možnost používání vitamínů a minerálních látek ve velmi malém 
množství jako znaky původnosti alkoholických nápojů. Lihovarnický průmysl (gin, vodka, 
atd.) využívá celou řadu látek jako chemické značkovače značkových produktů, aby bylo 
možno ověřit původnost produktů. Tyto značkovače jsou cenným nástrojem v boji proti 
padělání lihovin, které může znamenat zdravotní rizika pro spotřebitele vzhledem 
k nekontrolovatelným přísadám, včetně metanolu, a které stojí zákonné výrobce každoročně 
podstatné částky.

Pozměňovací návrh předkládá Phillip Whitehead, Linda McAvanová, Jillian Evansová, 
Bart Staes

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 15

(15) Nadměrné dávky vitamínů 
a minerálních látek mohou mít nepříznivý 
vliv a proto je nutno stanovit maximální 
přípustné množství, ve kterém mohou být 
případně přidávány do potravin. Velikost 
této dávky musí zajistit, aby při normálním 
užívání produktu v souladu s návodem 
k použití poskytnutým výrobcem a v rámci 
pestré stravy bylo jejich použití pro 
spotřebitele bezpečné. Proto by se měla 
rovnat nejvyšší celkové dávce vitamínů 
a minerálních látek, obsažených přirozeně 
v potravinách i přidaných z jakéhokoli 
důvodu, včetně technologických důvodů.

(15) Nadměrné dávky vitamínů 
a minerálních látek mohou mít nepříznivý 
vliv a proto je nutno zachovávat při 
obohacování opatrnost a stanovit 
maximální přípustné množství, ve kterém 
mohou být případně přidávány do potravin. 
Velikost této dávky musí zajistit, aby při 
normálním užívání produktu v souladu s 
návodem k použití poskytnutým výrobcem 
a v rámci pestré stravy bylo jejich použití 
pro spotřebitele bezpečné. Proto by se měla
rovnat nejvyšší celkové dávce vitamínů, 
minerálních látek a některých dalších látek,
obsažených přirozeně v potravinách 
i přidaných z jakéhokoli důvodu, včetně 
technologických důvodů.

Or. en
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Odůvodnění

Pro vitamíny, minerální látky a další látky by měly platit totožné předpisy.

Pozměňovací návrh předkládá Renate Sommerová

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 16

(16) Proto by měla být na základě nejvyšší 
bezpečné dávky zjištěné vědeckým 
zkoumáním rizika vycházejícím z obecně 
uznávaných vědeckých údajů a z příjmu 
těchto látek z jiných potravin stanovena 
taková nejvyšší dávka a podle potřeby i další 
podmínky omezující jejich přidávání do 
potravin. Pozornost by též měla být 
věnována doporučené dávce vitamínů 
a minerálních látek pro obyvatelstvo. Pokud 
je nezbytné stanovit omezení pro přidávání 
některých vitamínů a minerálních látek do 
určitých potravin, měla by být stanovena 
priorita podle účelu přísad a podílu 
potraviny na celkové stravě.

(16) Proto by měla být na základě nejvyšší 
bezpečné dávky zjištěné vědeckým 
zkoumáním rizika vycházejícím z obecně 
uznávaných vědeckých údajů a z příjmu 
těchto látek z jiných potravin stanovena 
taková nejvyšší dávka a podle potřeby i další 
podmínky omezující jejich přidávání do 
potravin. Pozornost by též měla být 
věnována doporučené dávce vitamínů 
a minerálních látek pro obyvatelstvo. Pokud 
je nezbytné stanovit omezení pro přidávání 
některých vitamínů a minerálních látek do 
určitých potravin (např. přidávání jódu jen 
do soli), měla by být stanovena priorita 
podle účelu přísad a podílu potraviny na 
celkové stravě.

Or. de

Odůvodnění

Zajištění, aby harmonizace přidávání jódu do potravin v Evropě odpovídala celosvětovému 
systému univerzální jodace soli jako prevence nemocí vznikajících v důsledku nedostatku 
jódu.

Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso Gonzálezová

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 20 a (nový)

(20a) V článku 28 a 30 Smlouvy o ES jsou 
uvedeny výjimky z pravidla volného pohybu 
zboží ve Společenství, které mohou při 
splnění určitých podmínek použít 
vnitrostátní orgány.
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Při výkonu svého vlastního uvážení při 
ochraně veřejného zdraví v souladu se 
Smlouvou o ES jsou vnitrostátní orgány 
povinny dodržovat zásadu proporcionality. 
Tyto vnitrostátní orgány jsou povinny 
prokázat, že jejich předpisy jsou nezbytné 
v zájmu účinné ochrany založené na 
podrobném zhodnocení rizika. Jsou 
povinny zajistit, aby údajné reálné riziko 
v oblasti veřejného zdraví bylo dostatečně 
zjištěno na základě nejnovějších 
dostupných vědeckých údajů.

Or. en

Odůvodnění

Přidávání vitamínů a minerálních látek do potravin lze zakázat jen v tom případě, že lze 
vědecky prokázat závažné ohrožení veřejného zdraví způsobené obohacením vitamíny 
a minerálními látkami. Toto stanovisko odráží nejnovější precedenční právo Evropského 
soudního dvora. (Rozsudek z 5. února 2004, případ 24/00, Komise/Francie). Tento bod 
odůvodnění slouží k objasnění rozsahu článku 13 návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso Gonzálezová, John Bowis

Pozměňovací návrh 42
Čl. 1 odst. 2

2. ustanovení tohoto nařízení týkající se 
vitamínů a minerálních látek se nevztahuje 
na potravní doplňky, které se řídí 
ustanoveními směrnice 2002/46/ES.

2. ustanovení tohoto nařízení se nevztahuje 
na potravní doplňky, které se řídí 
ustanoveními směrnice 2002/46/ES.

Or. en

Odůvodnění

Potravní doplňky již podléhají ustanovením směrnice 2002/46/ES. Podle této směrnice má 
Evropská komise předložit Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 12. července 2007 
zprávu o vhodnosti stanovení zvláštních předpisů pro kategorie živin nebo látek s nutričním 
a psychologickým vlivem, mimo vitamíny a minerální látky. Proto není vhodné, aby určité 
druhy přísad v rámci jedné kategorie potravin byly regulovány dvěma různými právními 
předpisy.
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Pozměňovací návrh předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 43
Čl. 1 odst. 2 a (nový)

2a. Ustanovení tohoto nařízení týkající se 
vitamínů a minerálních látek se nevztahují 
na krmení do sklizně a chovatelské 
praktiky, které se řídí ustanoveními jiných 
právních předpisů Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by se nemělo vztahovat na rostliny nebo zvířata, u nichž byla úroveň specifických 
živin zvýšena krmením nebo pomocí chovatelských praktik.

Pozměňovací návrh předkládá Avril Doylová

Pozměňovací návrh 44
Čl. 1 odst. 3 písm. d a) (nový)

(da) konkrétní ustanovení právních 
předpisů Společenství týkající se pitné vody.

Or. en

Odůvodnění

Pitná vody je potravina a měla by podléhat ustanovením tohoto nařízení

Pozměňovací návrh předkládá Françoise Grossetêtová

Pozměňovací návrh 45
Čl. 2 odst. 1

Netýká se českého znění.

Or. fr
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Pozměňovací návrh předkládá Renate Sommerová

Pozměňovací návrh 46
Čl. 2 odst. 4 úvodní ustanovení

(4) „fortifikace“ nebo „obohacení“ znamená 
přidání jednoho nebo více vitamínů, příp. 
minerálních látek, do potravin, bez ohledu 
na to, zda jsou obvykle obsaženy v této 
potravině, kvůli:

(4) „fortifikace“ nebo „obohacení“ znamená 
přidání jednoho nebo více vitamínů, příp. 
minerálních látek, do potravin, bez ohledu 
na to, zda jsou obvykle obsaženy v této 
potravině, kvůli, například:

Or. de

Odůvodnění

Důvody pro fortifikaci/obohacení stanovené pod písm. a) až c) by neměly být považovány za 
vyčerpávající.

Pozměňovací návrh předkládá Karin Scheeleová

Pozměňovací návrh 47
Čl. 2 odst. 4 a (nový)

(netýká se českého znění, které je stejné jako 
odst. 6 v návrhu zprávy).

Or. de

Odůvodnění

Vitamíny a minerální látky, které lze používat k obohacování, jsou uvedeny a definovány 
v přílohách I a II. Proto je v tomto nařízení nutná nejméně i definice „některých dalších 
látek“. Tato změna by měla nahradit pozměňovací návrh 6 v návrhu zprávy a v německé verzi 
je slovo „ernährungsphysiologisch“ nahrazeno výrazem „physiologisch“, aby se vztahovala 
i na látky jako je kofein.

Pozměňovací návrh předkládá Niels Busk

Pozměňovací návrh 48
Čl. 3 odst. 2 písm. a)

(a) obnovy, případně, (a) obnovy, pokud je potravina označena 
jako významný zdroj základních živin ve 
stravě. Potravina je považována za 
významný zdroj základních živin, pokud 
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jedlá složka potraviny před zpracováním, 
skladováním nebo jinou manipulací 
obsahuje základní živiny v množství 
rovnajícím se nebo vyšším než činí 10% 
doporučeného příjmu živiny v rámci 
přiměřené denní dávky.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné konkrétně určit, kdy je přijatelná obnova, aby se zabránilo vytváření mezer 
v zákoně. V souladu s Codexem Alimentarius je obnova relevantní, pokud je potravina 
označena jako významný zdroj základních živin ve stravě. Navrhovaná hodnota odpovídá 
hodnotě obsažené v základních zásadách Codexu Alimentarius pro přidávání základních živin 
do potravin.

Pozměňovací návrh předkládá Françoise Grossetêtová, 

Pozměňovací návrh 49
Čl. 3 odst. 2 písm. a)

Netýká se českého znění.

Or. fr

Pozměňovací návrh předkládá Åsa Westlundová

Pozměňovací návrh 50
Čl. 3 odst. 2 a (nový)

2a. Přidávání vitamínů a minerálních látek 
do potravin nesmí být využíváno pro účely 
uvedení v omyl nebo klamání spotřebitelů 
ohledně výživné hodnoty potravin, ve formě 
označení, prezentace, reklamy nebo 
samotné přísady.

Or. sv

Odůvodnění

Odstavec týkající se uvedení v omyl v článku 8 (s. 2) je natolik důležitý, že by měl být 
přemístěn z článku 8 do článku 3, kde jsou uvedeny podmínky pro přidávání vitamínů 
a minerálních látek.
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Pozměňovací návrh předkládá Renate Sommerová

Pozměňovací návrh 51
Čl. 3 odst. 3

3. Podle potřeby mohou být přijaty 
prováděcí předpisy pro přidávání vitamínů 
a minerálních látek do potravin kvůli obnově 
a výživové rovnocennosti potravních 
náhražek podle postupu stanoveného v čl. 16 
odst. 2.

3. Podle potřeby mohou být přijaty 
prováděcí předpisy pro přidávání vitamínů 
a minerálních látek do potravin kvůli obnově 
a výživové rovnocennosti potravních 
náhražek podle postupu stanoveného v čl. 16 
odst. 2 na základě stanoviska Evropského 
úřadu pro bezpečnost potravin. Před 
přijetím prováděcích předpisů je Komise 
povinna jednat se zájmovými skupinami, 
zvláště se zástupci potravinářského 
průmyslu a sdružení spotřebitelů.

Or. de

Odůvodnění

Stanovisko Evropského výboru pro bezpečnost potravin a jednání se zájmovými skupinami je 
nezbytné k naplnění záměrů nařízení.

Pozměňovací návrh předkládá John Bowis, Françoise Grossetêtová

Pozměňovací návrh 52
Čl. 3 odst. 3

3. Podle potřeby mohou být přijaty 
prováděcí předpisy pro přidávání vitamínů 
a minerálních látek do potravin kvůli obnově 
a výživové rovnocennosti potravních 
náhražek podle postupu stanoveného v čl. 16 
odst. 2.

3. Podle potřeby mohou být přijaty 
prováděcí předpisy pro přidávání vitamínů 
a minerálních látek do potravin kvůli obnově 
a výživové rovnocennosti potravních 
náhražek podle postupu stanoveného v čl. 16 
odst. 2. Před přijetím těchto předpisů je 
Komise povinna jednat se zúčastněnými 
stranami, zvláště s výrobci potravin a se 
sdruženími spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

Tato jednání jsou nezbytná v zájmu zajištění toho, aby nebyly ohroženy záměry nařízení.
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Pozměňovací návrh předkládá Phillip Whitehead, Linda McAvanová

Pozměňovací návrh 53
Článek 3 a (nový)

Článek 3a
Podmínky pro přidávání některých dalších 

látek
1. V souladu s tímto nařízením je možno do 
potravin přidávat jen některé další látky 
uvedené v příloze III.
2. Do dvou let od přijetí tohoto nařízení je 
Komise povinna podle postupu stanoveného 
v čl. 16 odst. 2 vytvořit kritéria a podmínky 
pro používání některých dalších látek, které 
lze používat jako přísady obohacených 
potravin. Tato kritéria a podmínky musí být 
definovány s veškerou opatrností s ohledem 
na ochranu veřejného zdraví a zabránění 
uvedení spotřebitelů v omyl.
3. Změny seznamu uvedeného v odst. 1 
musí být přijaty podle postupu stanoveného 
v čl. 16 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu opatrného přístupu k obohacování potravin je nezbytné stanovit srovnatelná pravidla 
pro vitamíny, minerální látky a další látky. Zatímco pravidla pro vitamíny a minerální látky 
již existují v jiných právních předpisech, pokud jde o další látky, je třeba získat stanovisko 
odborníků z Evropského výboru pro bezpečnost potravin.

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes

Pozměňovací návrh 54
Článek 3 a (nový)

Článek 3a
Podmínky pro přidávání některých dalších 

látek
1. V souladu s tímto nařízením je možno do 
potravin přidávat jen některé další látky 
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uvedené v příloze III.
2. Do dvou let od přijetí tohoto nařízení je 
Komise povinna podle postupu stanoveného 
v čl. 16 odst. 2 vytvořit kritéria a podmínky 
pro používání některých dalších látek, které 
lze používat jako přísady obohacených  
potravin. Tato kritéria a podmínky musí být 
definována jako restriktivní s veškerou 
opatrností a se zaměřením na ochranu 
spotřebitele.
3. Změny seznamu uvedeného v odst. 1 
musí být přijaty podle postupu stanoveného 
v čl. 16 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu opatrného přístupu k obohacování potravin je nezbytné stanovit srovnatelná pravidla 
pro vitamíny, minerální látky a další látky. Výtažky, které mají hormonální účinky (hlavně 
fytohormony) nebo bioaktivní látky jako kofein, nikotin nebo chinin, by měly být pečlivě 
prověřeny ještě před tím, než je vydáno povolení k jejich přidávání do potravin. Proto je 
potřebné pro takové výtažky nebo syntetické látky sestavit na základě vědeckého stanoviska 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin seznam povolených látek, včetně omezení jejich 
použití a maximálního obsahu.

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes

Pozměňovací návrh 55
Čl. 4 odst. 1 úvodní ustanovení

Odchylně od čl. 3 odst. 1 a do (sedmi let od 
okamžiku, kdy toto nařízení vstoupí 
v platnost) mohou členské státy na svém 
svrchovaném území používat vitamíny 
a minerální látky, které nejsou uvedeny 
v příloze I nebo se nepoužívají ve formě 
uvedené v příloze II, pokud:

Odchylně od čl. 3(1) a do (30 měsíců od 
okamžiku, kdy toto nařízení vstoupí 
v platnost) mohou členské státy na svém 
svrchovaném území používat vitamíny, 
minerální látky a některých dalších látek, 
které nejsou uvedeny v příloze I nebo se 
nepoužívají ve formě uvedené v příloze II 
a v příloze III, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů ochrany spotřebitele je nutný dohled ohledně vitamínů a minerálních látek i dalších 
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látek, a proto musí být uvedeny v seznamu povolených látek. Není důvod, aby jiné látky byly 
hodnoceny jinak než vitamíny a minerální látky s tím, že mnoho dalších bioaktivních látek 
může být nebezpečných pro zdraví lidí, např. kofein nebo třezalka.

Pozměňovací návrh předkládá Phillip Whitehead, Linda McAvanová

Pozměňovací návrh 56
Čl. 4 odst. 1, úvodní ustanovení

Odchylně od čl. 3 odst. 1 a do (sedmi let od 
okamžiku, kdy toto nařízení vstoupí 
v platnost) mohou členské státy na svém 
svrchovaném území používat vitamíny 
a minerální látky, které nejsou uvedeny 
v příloze I nebo se nepoužívají ve formě 
uvedené v příloze II, pokud:

Odchylně od čl. 3(1) a do (sedmi let od 
okamžiku, kdy toto nařízení vstoupí 
v platnost) mohou členské státy na svém 
svrchovaném území používat vitamíny, 
minerální látky a některých dalších látek, 
které nejsou uvedeny v příloze I nebo se 
nepoužívají ve formě uvedené v příloze II
a v příloze III, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů ochrany spotřebitele je nutný dohled ohledně vitamínů a minerálních látek i dalších 
látek, a proto musí být uvedeny v seznamu povolených látek. Není důvod, aby jiné látky byly 
hodnoceny jinak než vitamíny a minerální látky s tím, že mnoho dalších bioaktivních látek 
může být nebezpečných pro zdraví lidí, např. kofein nebo třezalka.

Pozměňovací návrh předkládá Avril Doylová

Pozměňovací návrh 57
Čl. 4 odst. 1 písm. b a) (nový)

(ba) příslušná látka není používána v rámci 
povinné hromadné volné medikace 
obyvatelstva.

Or. en

Odůvodnění

Hromadná medikace nerozlišených skupin obyvatelstva by neměla být povolena, ledaže lze 
vědecky prokázat, že takovým přidáním není nepříznivě ovlivněno zdraví některých citlivých 
skupin obyvatelstva, jako jsou novorozenci a malé děti.
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Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso Gonzálezová, Françoise Grossetêtová

Pozměňovací návrh 58
Čl. 4 odst. 1 a (nový)

Členské státy jsou povinny informovat 
Komisi o používání vitamínů a minerálních 
látek povolených na jejich území, přestože 
se jedná o látky neuvedené v příloze I nebo 
ve formě neuvedené v příloze II. Komise 
tuto informaci zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění právní jistoty a předvídatelnosti vůči hospodářským subjektům působícím na 
trhu je nezbytné zavést průhledný systém, který jim poskytne přehled látek, jimiž smějí nebo 
nesmějí být obohacovány potraviny v jednotlivých členských státech Evropské unie.

Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso Gonzálezová, Françoise Grossetêtová

Pozměňovací návrh 59
Čl. 4 odst. 2

Členské státy jsou oprávněny v souladu 
s předpisy uvedenými ve Smlouvě nadále 
uplatňovat vnitrostátní omezení nebo zákazy 
obchodování s potravinami s přidanými 
vitamíny a minerálními látkami 
nezařazenými na seznam v příloze I nebo ve 
formě neuvedené v příloze II.

Po přechodné období jsou ostatní členské 
státy oprávněny z důvodů veřejné 
bezpečnosti a v souladu s předpisy 
uvedenými ve Smlouvě nadále uplatňovat 
vnitrostátní omezení nebo zákazy 
obchodování s potravinami s přidanými 
vitamíny a minerálními látkami 
nezařazenými na seznam v příloze I nebo ve 
formě neuvedené v příloze II. Členské státy 
jsou povinny Komisi informovat o těchto 
vnitrostátních omezeních a zákazech 
a Komise tyto informace zveřejní.

Or. en

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes, Phillip Whitehead, 
Linda McAvanová

Pozměňovací návrh 60
Čl. 4 odst. 2
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Členské státy jsou oprávněny v souladu 
s předpisy uvedenými ve Smlouvě nadále 
uplatňovat vnitrostátní omezení nebo zákazy 
obchodování s potravinami s přidanými 
vitamíny a minerálními látkami 
nezařazenými na seznam v příloze I nebo ve 
formě neuvedené v příloze II.

Členské státy jsou oprávněny v souladu 
s předpisy uvedenými ve Smlouvě nadále 
uplatňovat vnitrostátní omezení nebo zákazy 
obchodování s potravinami s přidanými 
vitamíny, minerálními látkami a některými 
dalšími látkami nezařazenými na seznam 
v příloze I nebo ve formě neuvedené 
v příloze II nebo v příloze III.

Or. en

Pozměňovací návrh předkládá Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 61
Článek 5

Článek 5 vypouští se
Omezení ohledně přidávání vitamínů 

a minerálních látek
Vitamíny a minerální látky nesmějí být 
přidávány do:
(a) čerstvých nezpracovaných zemědělských 
produktů, zejména do ovoce, zeleniny, 
masa, drůbeže a ryb;
(b) nápojů s obsahem alkoholu 
přesahujícím 1,2%.
Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 
stanovit další potraviny nebo kategorie 
potravin, které se nesmí obohacovat 
vitamíny nebo minerálními látkami.

Or. de

Odůvodnění

Nelze zdůvodnit zákaz přidávání látek do některých potravin, aniž by byly vysvětleny důvody 
takového zákazu. Tím by vznikl precedent pro budoucí zákazy na základě pochybností 
o bezpečnosti, aniž by byly podpořeny vědeckými důkazy.

Není přijatelné ani umožnění úplného zákazu přidávání dalších látek do jiných potravin nebo 
kategorií potravin na základě komitologického postupu. V případě opatření, která ovlivňují 
základní práva, např. zákaz výroby, se nejedná o realizační opatření, která lze přijmout podle 
zásad komitologie.
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Pozměňovací návrh předkládá Dagmar Roth-Behrendtová

Pozměňovací návrh 62
Čl. 5 odst. 1 písm. b) a odst. 2

(b) nápojů s obsahem alkoholu 
přesahujícím 1,2%.
Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami.

Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí být obohacovány určitými
vitamíny nebo minerálními látkami, pokud 
by mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví.

Or. de

Odůvodnění

Zákaz lze vydat jen v tom případě, když jsou důvody se obávat, že by v případě překročení 
povolené denní dávky mohlo dojít k ohrožení veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh předkládá John Bowis, Linda McAvanová, Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 63
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

b) nápojů s obsahem alkoholu přesahujícím 
1,2%.

b) nápojů s obsahem alkoholu přesahujícím 
1,2%, s výjimkou a odchylně od čl. 3 odst. 
2,
- tradičních produktů v množství 
nepřevyšujícím 0,5% hmotnosti/objemu,
a pokud se nezveřejňují takové údaje 
o výživné nebo zdraví prospěšné hodnotě.

Or. en

Odůvodnění

Spojené království má dlouhou tradici ve výrobě posilujícího vína, kdy se do (červeného) vína 
přidávají určité minerální látky podle receptury z 19. století. Dnes jsou minerální látky 
charakteristické pro tento produkt, ale nejsou přidávány proto, aby jej fortifikovaly nebo 
obohacovaly, ani se o nich tyto údaje nezveřejňují. Navrhovaná změna by umožnila 
pokračovat ve výrobě a prodeji posilujícího vína, ale na základě množstevních limitů přídavku 
minerálních látek a se zdůrazněním, že se nezveřejňují údaje o jejich takové výživné nebo 
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zdraví prospěšné hodnotě.

Pozměňovací návrh předkládá Phillip Whitehead, Linda McAvanová, John Bowis

Pozměňovací návrh 64
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

b) nápojů s obsahem alkoholu přesahujícím 
1,2%.

b) nápojů s obsahem alkoholu přesahujícím 
1,2%, s výjimkou a odchylně od čl. 3 odst. 
2,
- jako značkovač původnosti v množství 
nepřevyšujícím 600 jednotek na miliardu 
pro každou látku.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zachovat možnost používání vitamínů a minerálních látek ve velmi malém 
množství jako znak původnosti alkoholických nápojů. Lihovarnický průmysl (gin, vodka, atd.) 
využívá celou řadu látek jako chemické značkovače značkových produktů, aby bylo možno 
ověřit původnost produktů. Tyto značkovače jsou cenným nástrojem v boji proti padělání 
lihovin, které může znamenat zdravotní rizika pro spotřebitele vzhledem k nekontrolovatelným 
přísadám, včetně metanolu, a které stojí zákonné výrobce každoročně podstatné částky.

Pozměňovací návrh předkládá Åsa Westlundová

Pozměňovací návrh 65
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

(b) nápojů s obsahem alkoholu přesahujícím 
1,2%.

(b) potravin a nápojů s obsahem alkoholu 
přesahujícím 1,2%.

Or. sv

Odůvodnění

V současnosti mohou i potraviny obsahovat alkohol. Jedním ze příkladů takové záludnosti je 
přidávání alkoholu do zmrzliny, která se navíc prodává dětem.



PE 353.662v01-00 22/57 AM\558569CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh předkládá Åsa Westlundová

Pozměňovací návrh 66
Čl. 5 odst. 1 písm. b a) (nový)

(ba) výrobků z kakaa a čokolády v souladu 
se směrnicí 2000/36/ES.

Or. sv

Odůvodnění

Není vhodné přidávat vitamíny a minerální látky do některých potravin, protože by to mohlo 
podpořit spotřebu potravin, které mohou poškodit zdraví lidí.

Pozměňovací návrh předkládá Åsa Westlundová

Pozměňovací návrh 67
Čl. 5 odst. 1 písm. b b) (nový)

(bb) cukrářských výrobků.

Or. sv

Pozměňovací návrh předkládá Åsa Westlundová

Pozměňovací návrh 68
Čl. 5 odst. 1 písm. b c) (nový)

(bc) cukru v různé formě v souladu se 
směrnicí 2001/111/ES.

Or. sv

Pozměňovací návrh předkládá Åsa Westlundová

Pozměňovací návrh 69
Čl. 5 odst. 1 písm. b d) (nový)

(bd) limonád.

Or. sv
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Pozměňovací návrh předkládá Renate Sommerová

Pozměňovací návrh 70
Čl. 5 odst. 2

Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami.

Na základě vědeckých poznatků týkajících 
se rizik pro veřejné zdraví a na základě 
stanoviska Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin lze podle postupu 
stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit další 
potraviny nebo kategorie potravin, které se 
nesmí obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami.

Or. de

Odůvodnění

Zákaz fortifikace/obohacení je odůvodněný jen v těch případech, kdy má Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin důkazy o riziku pro veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh předkládá Chris Davies, John Bowis

Pozměňovací návrh 71
Čl. 5 odst. 2

Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami.

Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí z důvodů ochrany veřejného 
zdraví obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu toho, aby byla zaváděna omezení jen v případech, kdy existuje jejich skutečná 
a odůvodněná potřeba.
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Pozměňovací návrh předkládá Avril Doylová

Pozměňovací návrh 72
Čl. 5 odst. 2

Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami.

Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami; zákaz lze vyhlásit jen 
na základě výsledků postupů EU pro 
hodnocení rizika a na základě 
kompetentního vědeckého stanoviska podle 
rozhodnutí Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí ve věci regulace musí být vědecky přesná a podléhají kontrole na stejné úrovni.

Pozměňovací návrh předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 73
Čl. 5 odst. 2

Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami.

Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami s tím, že zákaz lze vydat 
jen v případě ohrožení veřejného zdraví.

Or. de

Odůvodnění

Přidávání vitamínů a minerálních látek do některých potravin nebo kategorií potravin lze 
zakázat jen v tom případě, že lze mít za to, že je vědecky prokázáno, že přidávání vitamínů 
a minerálních látek do těchto potravin znamená skutečné riziko pro veřejné zdraví. Tato 
kritéria jsou též v souladu s posledními precedenty Evropského soudního dvora (Rozsudek z 
5. února 2004 v případě č. 24/00, Komise / Francie.)
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Pozměňovací návrh předkládá Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 74
Čl. 5 odst. 2

Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami.

Na základě vědeckých poznatků lze podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami. Zákaz lze vydat jen 
v tom případě, kdy přidávání vitamínů 
a minerálních látek znamená  ohrožení 
veřejného zdraví.

Or. de

Odůvodnění

přidávání vitamínů a minerálních látek do některých potravin nebo kategorií potravin lze 
zakázat jen v tom případě, že lze mít za to, že je vědecky prokázáno, že přidávání vitamínů 
a minerálních látek do těchto potravin znamená skutečné riziko pro veřejné zdraví. Tato 
kritéria jsou též v souladu s posledními precedenty Evropského soudního dvora (Rozsudek z 
5. února 2004 v případě č. 24/00, Komise / Francie.)

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes

Pozměňovací návrh 75
Článek 5 a (nový)

Článek 5a
Některé další látky, jejichž použití je legální 

nebo podléhá omezením
1. Nejpozději do dvou let od přijetí tohoto 
nařízení je Komise povinna rozhodnout 
v souladu s postupy podle článku 16, 
které látky nebo přísady obsahující nějakou 
látku, které nejsou vitamínem ani 
minerální látkou, lze používat 
v potravinách, a vydat seznam těchto látek 
nebo přísad:
(a) buď v příloze III části A, pokud je 
přidávání této látky do potravin nebo její 
použití při výrobě potravin povoleno bez 
omezení,
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(b) nebo v příloze III části B, pokud 
přidávání této látky do potravin nebo její 
použití při výrobě potravin podléhá 
podmínkám uvedeným tamtéž.
2. Zúčastněné strany jsou oprávněny zaslat 
Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin 
odůvodněnou žádost s návrhem na změnu 
přílohy III.
3. Změny těchto seznamů uvedených v odst. 
1 jsou přijímány podle postupu 
stanoveného v čl. 16 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Vitamíny a minerální látky, které jsou vhodné k obohacování, jsou uvedené v seznamu 
povolených látek. Spotřebitelé potřebují stejnou úroveň ochrany i v souvislosti s bioaktivními 
látkami, které jsou přidávány, aby dodaly potravinám specifické vlastnosti. Výtažky, které 
mají hormonální účinky (hlavně fytohormony) nebo bioaktivní látky jako kofein, nikotin nebo 
chinin, by měly být pečlivě prověřeny ještě před tím, než je vydáno povolení k jejich přidávání 
do potravin. Proto je potřebné takové výtažky nebo syntetické látky uvést v seznamu 
povolených látek, včetně omezení jejich použití a maximálního obsahu.

Pozměňovací návrh předkládá Antonios Trakatellis

Pozměňovací návrh 76
Článek 5 a (nový)

1. Do ...* je Komise povinna v souladu 
s postupy uvedenými v čl. 16 odst. 2 vytvořit 
specifické charakteristiky živin, které musí 
mít potraviny nebo kategorie potravin, aby 
bylo možno povolit přidávání vitamínů 
a minerálních látek a sloučenin 
minerálních a neminerálních látek 
a některých dalších látek.
2. Charakteristiky živin musí být vytvořeny 
zvláště s uvedením množství níže uvedených 
živin přítomných v potravinách:
α) esenciální aminokyseliny,
b) tuky, nasycené mastné kyseliny, trans-
mastné kyseliny,
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c) uhlovodíky,
d) soli/sodík,
e) esenciální stopové prvky.
3. Charakteristiky živin musí vycházet 
z vědeckých poznatků týkajících se výživy 
a stravy a jejich vztahu ke zdraví a zvláště 
úlohy živin a dalších látek s nutričním 
a fyziologickým vlivem na chronické 
nemoci.
4. Při vytváření charakteristik živin si 
Komise vyžádá názor Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin a bude jednat se 
zúčastněnými stranami, zvláště s výrobci 
potravin a sdruženími spotřebitelů.
5. Výjimky a aktualizace v souladu 
s příslušným vědeckým vývojem budou 
přijímány podle postupu stanoveného 
v čl. 16 odst. 2.
______________
* 18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v 
platnost.

Or. el

Odůvodnění

Živiny by měly být zkoumány samostatně a na základě vědeckých údajů.

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes

Pozměňovací návrh 77
Článek 6

1. Kriteria čistoty látek uvedených v příloze 
II se přijímají podle postupu stanoveného 
v čl. 16 odst. 2, pokud není jejich platnost 
stanovena v odstavci 2.

1. Kriteria čistoty látek uvedených v příloze 
II a v příloze III se přijímají podle postupu 
stanoveného v čl. 16 odst. 2, pokud není 
jejich platnost stanovena v odstavci 2.

2. Platí kriteria čistoty látek uvedených 
v příloze II, v souladu s právními předpisy 
Společenství pro použití při výrobě potravin 
pro jiné účely než pro účely v souladu 
s tímto nařízením.

2. Kriteria čistoty látek uvedených v příloze 
II a v příloze III, v souladu s právními 
předpisy Společenství pro použití při výrobě 
potravin pro jiné účely než pro účely 
v souladu s tímto nařízením.
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3. Pokud jde o látky uvedené v příloze II, 
pro které nejsou kritéria čistoty uvedená 
v předpisech Společenství, a dokud nebudou 
tato kritéria přijata, platí obecně uznávaná 
kritéria čistoty doporučovaná mezinárodními 
orgány a lze ponechat v platnosti 
i vnitrostátní předpisy, které zavádějí 
přísnější kritéria čistoty.

3. pokud jde o látky uvedené v příloze II 
a v příloze III, pro které nejsou kritéria 
čistoty uvedená v předpisech Společenství, 
a dokud nebudou tato kritéria přijata, platí 
obecně uznávaná kritéria čistoty 
doporučovaná mezinárodními orgány a lze 
ponechat v platnosti i vnitrostátní předpisy, 
které zavádějí přísnější kritéria čistoty.

Or. en

Odůvodnění

Pro vitamíny, minerální látky a další látky musí platit totožné bezpečnostní předpisy.

Pozměňovací návrh předkládá Niels Busk

Pozměňovací návrh 78
Čl. 7 odst. 1 pododst. 1

1. Pokud se budou za účelem uvedeným v 
čl. 3 odst. 2 potraviny obohacovat vitamíny 
a minerálními látkami, nesmí jejich celkový 
obsah v době prodeje produktu z jakýchkoliv 
důvodů překročit stanovené množství. Pro 
koncentráty a dehydrované produkty platí 
maximální množství stanovené pro 
potraviny ke dni, který je podle příslušných 
pokynů výrobců určen jako den spotřeby.

1. Pokud se budou za účelem uvedeným v 
čl. 3 odst. 2 potraviny obohacovat vitamíny 
a minerálními látkami, nesmí jejich celkový 
obsah v době prodeje produktu z jakýchkoliv 
důvodů překročit stanovené množství. Pro 
koncentráty a dehydrované produkty platí 
maximální množství stanovené pro 
potraviny ke dni, který je podle příslušných 
pokynů výrobce určen jako den spotřeby. 
Maximální výše pro každou kategorii 
potravin je stanovena tak, aby byla 
zajištěno, že celková dávka z přirozených 
zdrojů a obohacených potravin a z doplňků 
stravy nepřesáhne horní povolenou hranici 
platnou pro příslušnou živinu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajisti mechanismus sloužící rozdělení povoleného množství dané látky mezi 
konkrétní kategorie potravin. Vzhledem k tomu, že maximální hodnoty jsou stanoveny 
s ohledem na ochranu zdraví, tento mechanismus je nezbytný, aby bylo zajištěno, 
že spotřebitelé nepřekročí maximální hodnoty.
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Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso Gonzálezová

Pozměňovací návrh 79
Čl. 7 odst. 1 pododst. 2

Maximální množství vitamínů a minerálních 
látek, jak je uvedeno v prvním pododstavci, 
a podmínky omezující nebo zakazující 
přidávání konkrétního vitamínu nebo 
minerální látky do nějaké potraviny nebo 
kategorie potravin, se přijímají podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2.

Maximální množství vitamínů a minerálních 
látek, jak je uvedeno v prvním pododstavci, 
se přijímají podle postupu stanoveného v 
čl. 16 odst. 2 a to do šesti měsíců od 
okamžiku, kdy toto nařízení vstoupí 
v platnost.

Or. es

Odůvodnění

Maximální hodnota vitamínů a minerálních látek by měla být stanovena do šesti měsíců, 
aby byl zajištěn soulad s ustanovením článku 19 nařízení, podle kterého se toto nařízení stane 
účinným první den šestého měsíce po dni zveřejnění.

Pozměňovací návrh předkládá Renate Sommerová

Pozměňovací návrh 80
Čl. 7 odst. 1 pododst. 2

Maximální množství vitamínů a minerálních 
látek, jak je uvedeno v prvním pododstavci, 
a podmínky omezující nebo zakazující 
přidávání konkrétního vitamínu nebo 
minerální látky do nějaké potraviny nebo 
kategorie potravin, se přijímají podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2.

Maximální množství vitamínů a minerálních 
látek, jak je uvedeno v prvním pododstavci, 
a podmínky omezující nebo zakazující 
přidávání konkrétního vitamínu nebo 
minerální látky do nějaké potraviny nebo 
kategorie potravin, se přijímají podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 do 6 
měsíců poté, kdy toto nařízení vstoupí v 
platnost.

Or. de

Odůvodnění

Základní nejvyšší a nejnižší hodnoty na ochranu zdraví spotřebitele musí být stanoveny 
nejpozději 6 měsíců poté, kdy toto nařízení vstoupí v platnost.
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Pozměňovací návrh předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 81
Čl. 7 odst. 1 pododst. 2

Maximální množství vitamínů a minerálních 
látek, jak je uvedeno v prvním pododstavci, 
a podmínky omezující nebo zakazující 
přidávání konkrétního vitamínu nebo 
minerální látky do nějaké potraviny nebo 
kategorie potravin, se přijímají podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2.

Maximální množství vitamínů a minerálních 
látek, jak je uvedeno v prvním pododstavci, 
a podmínky omezující nebo zakazující 
přidávání konkrétního vitamínu nebo 
minerální látky do nějaké potraviny nebo 
kategorie potravin, musí být odůvodněny 
ochranou veřejného zdraví a přijaty podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 do 6 
měsíců poté, kdy toto nařízení vstoupí 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Omezení by měla vycházet z důvodů veřejné bezpečnosti.
Nejvyšší a nejnižší hodnoty musí být stanoveny do 6 měsíců, aby byl zajištěn soulad 
s ustanovením článku 19, podle kterého toto nařízení platí od prvního dne šestého měsíce 
po zveřejnění v Úředním věstníku.

Pozměňovací návrh předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 82
Čl. 7 odst. 1 pododst. 2

Maximální množství vitamínů a minerálních 
látek, jak je uvedeno v prvním pododstavci, 
a podmínky omezující nebo zakazující 
přidávání konkrétního vitamínu nebo 
minerální látky do nějaké potraviny nebo 
kategorie potravin, se přijímají podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2.

Maximální množství vitamínů a minerálních 
látek, jak je uvedeno v prvním pododstavci, 
a podmínky omezující nebo zakazující 
přidávání konkrétního vitamínu nebo 
minerální látky do nějaké potraviny nebo 
kategorie potravin, musí být odůvodněny 
ochranou veřejného zdraví a přijaty podle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu toho, aby byla zaváděna omezení jen v případech, kdy existuje jejich skutečná 
a odůvodněná potřeba.
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Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso Gonzálezová, John Bowis

Pozměňovací návrh 83
Čl. 7 odst. 1 pododst. 2 a (nový)

Podmínky omezující přidávání konkrétního 
vitamínu nebo minerální látky do nějaké 
potraviny nebo kategorie potravin, se 
přijímají podle postupu stanoveného 
v čl. 16 odst. 2.

Or. es

Odůvodnění

Podmínky a omezení je třeba určit odůvodněně podle jednotlivých živin, pokud to připadá 
v úvahu, na základě pečlivého odůvodnění z hlediska bezpečnosti.

Pozměňovací návrh předkládá Avril Doylová

Pozměňovací návrh 84
Čl. 7 odst. 2 písm. b)

b) množství vitamínů a minerálních látek 
z jiných zdrojů stravy 

b) množství vitamínů a minerálních látek 
z jiných zdrojů stravy i ze zdrojů mimo 
stravu 

Or. en

Odůvodnění

Některé látky, například fluorid, jsou přijímány ze zdrojů mimo potravu, např. z pasty na 
zuby. Je nutno vzít v úvahu celkové množství přijímaných látek.

Pozměňovací návrh předkládá Niels Busk

Pozměňovací návrh 85
Čl. 7 odst. 4

4. Při stanovení nejvyššího povoleného 
množství vitamínů a minerálních látek 
uvedeného v odstavci 1, jejichž příjem 
obyvatelstvem se podle údajů blíží k hranici 
bezpečného množství, se v případě potřeby
zohlední:

4. Při stanovení nejvyššího povoleného 
množství vitamínů a minerálních látek 
uvedeného v odstavci 1 se v případě potřeby 
zohlední:
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a) požadavek přidávání některých vitamínů 
nebo minerálních látek do potravin pro 
obnovení a/nebo rovnocennost 
potravinových náhražek z hlediska výživy;

a) požadavek povinného přidávání 
některých vitamínů a minerálních látek do 
potravin na úrovni Společenství i na 
vnitrostátní úrovni s ohledem na nedostatek 
některých vitamínů nebo minerálních látek 
v rámci obyvatelstva nebo některých jeho 
skupin;

b) podíl jednotlivých produktů na celkové 
výživě veškerého obyvatelstva nebo 
některých skupin obyvatelstva.

b) podíl těchto jednotlivých produktů na 
celkové výživě veškerého obyvatelstva nebo 
některých skupin obyvatelstva;

c) charakteristika živin produktu stanovená 
podle nařízení (ES) č. ../2003 o údajích 
týkajících se potravin z hlediska jejich 
výživových hodnot a vlivu na zdraví.

c) charakteristika živin dané potraviny;

ca) požadavek přidávání některých 
vitamínů a minerálních látek do potravin 
pro obnovení.
V důsledku tohoto hodnocení bude 
vytvořen seznam stanovující množství 
jednotlivých vitamínů a minerálních látek, 
které lze přidávat do jednotlivých kategorií 
potravin, příp. do potravin.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vytvořit mechanismus, který zajistí ochranu spotřebitele a současně poskytne 
odvětví a vnitrostátním orgánům transparentní a předvídatelné předpisy pro prodej 
obohacených potravin. Toho lze dosáhnout dodržování dvoustupňového postupu, jehož 
pomocí Evropský úřad pro bezpečnost potravin nejprve stanoví nejvyšší bezpečnou úroveň 
a za druhé srovná tuto nejvyšší bezpečnou úroveň s množstvím přijímaných živin v rámci 
obvyklé stravy vypočítané z přirozeného obsahu živin ve stravě a z odhadu stravovacích 
návyků (vzorů) obyvatelstva. Je třeba započítat podíl doplňků stravy na celkovém přijímaném 
množství. Dále je důležité vzít v úvahu rozdíly v příjmu živin mezi různými věkovými 
skupinami i vyšší vnímavost dětí a dospívajících na nepříznivé vliv některých živin.

Pozměňovací návrh předkládá Françoise Grossetêtová

Pozměňovací návrh 86
Čl. 7 odst. 4 písm. a)

netýká se českého znění
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Or. fr

Pozměňovací návrh předkládá Renate Sommerová, John Bowis, Holger Krahmer, María del 
Pilar Ayuso Gonzálezová, Avril Doylová, Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 87
Čl. 7 odst. 4 písm. c)

(c) charakteristika živin produktu 
stanovená podle nařízení (ES) č. ../2003 
o údajích týkajících se potravin z hlediska 
jejich výživových hodnot a vlivu na zdraví.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Není nezbytné v tomto nařízení, protože toto nařízení vychází z hlediska bezpečnosti 
a nezabývá se otázkou komunikace se spotřebitelem.

Pozměňovací návrh předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 88
Čl. 7 odst. 4 pododst. 1 a (nový)

Vyhlašovaný obsah vitamínů a minerálních 
látek bude měřen na konci záruční doby 
produktu a bude vyhodnocen na základě 
určité přijatelném tolerance.

Or. en

Odůvodnění

Vytváření charakteristiky živin spadá do působnosti návrhu o informacích o výživné a zdraví 
prospěšné hodnotě.
Je velmi důležité, aby bylo v nařízení uvedeno, kdy se bude měřit obsah vitamínů 
a minerálních látek, t.j. zda jde o množství, které se přidává do produktu, nebo o množství na 
konci záruční lhůty produktu.  V druhém případě by v některých případech bylo nutno přidat 
vyšší množství vitamínu, aby bylo dosaženo uvedeného množství i na konci záruční doby.  Je 
třeba dohodnout přijatelnou míru tolerance pro každý vitamín a minerální látku a zpracovat 
normy používané při určování toho, co se považuje za „bezpečnou“ dávku.
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Pozměňovací návrh předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 89
Čl. 7 odst. 4 a (nový)

4a. Komise stanoví nejvyšší hodnoty 
v souladu s odstavcem 1 a doporučenou 
denní dávku na základě hodnocení 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. 
Komise též sestaví seznam množstevních 
omezení týkající se vitamínů, minerálních 
látek a „dalších látek“, které mohou 
obsahovat jednotlivé skupiny potravin. Tyto 
hodnoty a základ pro výpočet stupnice 
množství musí být zveřejněny.

Or. da

Odůvodnění

Aby bylo možno zabránit zneužívání vitamínů a minerálních látek, měly by být stanoveny 
maximální bezpeční hodnoty. Tato metoda dává Komisi a výrobcům potravin skutečnou 
odpovědnost. Jinak by se vyžadovalo od samotných spotřebitelů, aby sledovali procenta 
vitamínů a minerálních látek, které přijali. To není realistické a tedy by to mohlo být škodlivé 
pro veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso Gonzálezová, John Bowis, 
Françoise Grossetêtová

Pozměňovací návrh 90
Čl. 7 odst. 5

5. Přidáváním vitamínů a minerálních látek 
do potravin za účelem jejich obohacení 
zajistí obsah těchto vitamínů nebo 
minerálních látek v potravinách alespoň 
v určitém významném množství, jak je 
uvedeno v příloze směrnice 90/496/EHS. 
Minimální množství, včetně nižších dávek, 
odchylně od výše uvedeného významného 
množství, je určováno pro konkrétní 
potraviny a kategorie potravin podle postupu 
stanoveného v čl. 16 odst. 2.

5. Přidáváním vitamínů a minerálních látek 
do potravin za účelem jejich obohacení 
zajistí obsah těchto vitamínů nebo 
minerálních látek v potravinách alespoň 
v určitém významném množství, t.j. 15% 
nutriční referenční hodnoty (NRV) na 
100 g (pevné látky) nebo 7,5% NRV na 
100 ml (kapalné látky) nebo 5% NRV na 
100 kcal (12% NRV 1MJ) nebo 15% NRV 
v jedné porci. Minimální množství, včetně 
nižších dávek, odchylně od výše uvedeného 
významného množství, je určováno pro 
konkrétní potraviny a kategorie potravin 
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podle postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Doporučené množství by mělo odpovídat hodnotám Codexu Alimentarius, aby pro pevné látky 
platily oproti kapalným látkám jiné hodnoty, protože velikost porce v případě kapalin 
(nápojů) je obvykle větší, než tomu je v případě pevných látek.

Pozměňovací návrh předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 91
Čl. 7 odst. 5

5. Přidáváním vitamínů a minerálních látek 
do potravin za účelem jejich obohacení 
zajistí obsah těchto vitamínů nebo 
minerálních látek v potravinách alespoň 
v určitém významném množství jak je 
uvedeno v příloze směrnice 90/496/EHS. 
Minimální množství, včetně nižších dávek, 
odchylně od výše uvedeného významného 
množství, je určováno pro konkrétní 
potraviny a kategorie potravin podle postupu 
stanoveného v čl. 16 odst. 2.

5. Přidáváním vitamínů a minerálních látek 
do potravin za účelem jejich obohacení 
zajistí obsah těchto vitamínů nebo 
minerálních látek v potravinách alespoň v 
určitém významném množství jak je 
uvedeno v příloze směrnice 90/496/EHS. 
V případě nápojů by mělo být jako 
významné množství stanovena hodnota 
7,5% doporučené výživové dávky v jedné 
porci, bez ohledu na to, zda se jedná 
o balení obsahující jednu nebo více porcí. 
Minimální množství, včetně nižších dávek, 
odchylně od výše uvedeného významného 
množství, je určováno pro konkrétní 
potraviny a kategorie potravin podle postupu 
stanoveného v čl. 16 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Protože nápoje se konzumují ve větším množství než potraviny, je toto vhodnější dávka 
a přímo se vztahuje k spotřebovanému množství.  Mimo to odstraňuje stávající nejasnosti na 
straně spotřebitele, protože balení s jednou porcí mají odlišné formulace než výrobky v balení 
po několika porcích.
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Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes, Phillip Whitehead, 
Linda McAvanová

Pozměňovací návrh 92
Článek 7 a (nový)

Článek 7a
Maximální a minimální hodnoty v případě 

některých dalších látek
1. Do dvou let od přijetí tohoto nařízení je 
Komise povinna v souladu s postupy 
uvedenými v čl. 16 odst. 2 stanovit nejvyšší 
a nejnižší množství některých dalších látek, 
které mohou být používány jako přísady do 
obohacených potravin.
2. Nejvyšší hodnoty v souladu s odstavcem 
1 budou stanoveny s ohledem na:
a) horní hodnoty příjmu některých dalších 
látek zjištěné vědeckým zkoumáním rizika 
vycházejícím z obecně uznávaných 
vědeckých údajů, s ohledem, podle 
okolností, na rozdílnou úroveň citlivosti 
různých skupin spotřebitelů;
b) příjem některých dalších látek z jiných 
zdrojů stravy.
3. Změny těchto seznamů uvedených 
v odstavci 1 se přijímají podle postupu 
stanoveného v čl. 16 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Pro vitamíny, minerální látky a další látky musí platit  totožné bezpečnostní předpisy.

Pozměňovací návrh předkládá Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 93
Článek 8

Článek 8 vypouští se
Označování, vnější úprava a reklama
1. Označování a vnější úprava potravin 
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obohacených vitamíny a minerálními 
látkami a jejich reklama nesmí obsahovat 
informace, které by tvrdily nebo 
naznačovaly, že vhodné množství živin 
nelze získat vyváženou a pestrou stravou. 
Podle postupu uvedeného v čl. 16 odst. 2 
lze v případě nutnosti výjimkou stanovit pro 
zvláštní živinu zvláštní předpis.
2. Označování a vnější úprava potravin 
obohacených vitamíny a minerálními 
látkami a jejich reklama nesmí být 
zavádějící nebo klamavé vůči spotřebitelům 
ohledně výživné hodnoty potravin, která je 
případně důsledkem přidání těchto živin.
3. Označování a vnější úprava potravin 
obohacených vitamíny a minerálními 
látkami a jejich reklama smějí obsahovat 
sdělení o přidání těchto látek za podmínek 
stanovených podle nařízení (ES) č. …/2003 
o údajích týkajících se potravin z hlediska 
jejich výživových hodnot a vlivu na zdraví.
4. Označení výživové hodnoty na 
produktech obohacených vitamíny 
a minerálními látkami a na produktech, 
na které se vztahuje toto nařízení, je 
povinné. Musí se uvést údaje uvedené 
v čl. 4 odst. 1 skupině 2 jmenované 
směrnice i celkový obsah vitamínů 
a minerálních látek přidaných do potravin.
5. Tento článek platí, aniž by tím bylo 
dotčeno ustanovení směrnice 2000/13/ES, 
nařízení (ES) č. ../2003 o údajích týkajících 
se potravin z hlediska jejich výživových 
hodnot a vlivu na zdraví a další ustanovení 
právních předpisů týkajících se potravin 
platných pro konkrétní kategorie potravin.
6. Prováděcí předpisy pro tento článek lze
určit podle postupu stanoveného v čl. 16 
odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Kvůli lepší kvalitě právních předpisů by měla být vyloučena dvojí regulace. Tento článek 
vlastně jen opakuje stávající ustanovení a proto je nadbytečný. Odpovídající ustanovení lze 
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nalézt buď ve stávající směrnici o označování nebo s nařízení o informacích o výživné 
a zdraví prospěšné hodnotě, které se v současné době projednává.

Pozměňovací návrh předkládá Renate Sommerová, María del Pilar Ayuso Gonzálezová, 
John Bowis

Pozměňovací návrh 94
Čl. 8 odst. 3

3. Označování a vnější úprava potravin 
obohacených vitamíny a minerálními 
látkami smějí obsahovat sdělení o přidání 
těchto látek za podmínek stanovených podle 
nařízení (ES) č. …/2003 o údajích 
týkajících se potravin z hlediska jejich 
výživových hodnot a vlivu na zdraví.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Odkaz v čl. 8 odst. 3 na návrh o informacích o výživné a zdraví prospěšné hodnotě není 
proporcionální, protože jím lze v podstatné míře omezit právo spotřebitele na informace 
o přítomnosti vitamínů a minerálních látek v konkrétních potravinách.  Mimo to se čl. 8 
odst. 5 věnuje další příslušné legislativě v této věci.

Pozměňovací návrh předkládá Françoise Grossetêtová

Pozměňovací návrh 95
Čl. 8 odst. 3

3. Označování a vnější úprava potravin 
obohacených vitamíny a minerálními 
látkami smějí obsahovat sdělení o přidání 
těchto látek za podmínek stanovených podle 
nařízení (ES) č. …/2003 o údajích týkajících 
se potravin z hlediska jejich výživových 
hodnot a vlivu na zdraví.

3. Označování a vnější úprava potravin 
obohacených vitamíny a minerálními 
látkami smějí obsahovat sdělení o přidání 
těchto látek za podmínek stanovených podle 
nařízení (ES) č. …/2003 o údajích týkajících 
se potravin z hlediska jejich výživových 
hodnot a vlivu na zdraví.

Používá se následující označení produktů: 
- „zaručený obsah ..“, v případě obnovy, 
- „obohaceno ...“ v případě fortifikace nebo 
obohacení.
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Or. fr

Odůvodnění

V nařízení musí být uvedeno označení produktu obohaceného živinami.

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes

Pozměňovací návrh 96
Čl. 8 odst. 4

4. Označení výživové hodnoty na 
produktech obohacených vitamíny 
a minerálními látkami a na produktech, na 
které se vztahuje toto nařízení, je povinné. 
Musí se uvést údaje uvedené v čl. 4 odst. 1 
skupině 2 jmenované směrnice i celkový 
obsah vitamínů a minerálních látek 
přidaných do potravin.

4. Označení výživové hodnoty na 
produktech obohacených vitamíny 
a minerálními látkami a na produktech, na 
které se vztahuje toto nařízení, je povinné. 
Musí se uvést údaje uvedené v čl. 4 odst. 1 
skupině 2 jmenované směrnice i celkový 
obsah vitamínů a minerálních látek 
a některých dalších látek přidaných do 
potravin. Mimo to musí být uvedeny i tyto 
informace:
(a) informace o vitamínech, minerálních 
látkách a některých dalších látkách by měly 
být uvedeny na jednu porci v absolutních 
hodnotách a jako procento doporučeného 
denního příjmu (RDI). Kromě toho by měly 
být uvedeny informace o hodnotách na 100 
g nebo 100 ml, které se měří na konci 
záruční lhůty produktu;
(b) výstraha, aby nebyla překročena 
uvedená dívka doporučeného denního 
příjmu (RDI);
(c) zvláštní upozornění pro citlivé skupiny 
obyvatelstva a v případě potřeby i výstraha;
(d) veškeré nepovinně obohacené produkty 
by měly obsahovat vyjádření, že tento 
produkt „nenahrazuje vyváženou a pestrou 
stravu“;
(e) pokud jsou přidány vitamíny, minerální 
látky a některé další látky, které nejsou 
přirozeně obsaženy v produktu, na obalu 
tohoto produktu musí být jasné označení, 
které vitamíny a minerální látky jsou 
přidány;
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(f) musí být jasně vyznačeno, které 
vitamíny, minerální látky nebo některé 
další látky tvoří přirozený obsah potravin 
a jaké množství bylo přidáno.

Or. en

Odůvodnění

Pro vitamíny, minerální látky a další bioaktivní látky musí platit totožné předpisy.

Pozměňovací návrh předkládá John Bowis, Chris Davies

Pozměňovací návrh 97
Čl. 8 odst. 4

4. Označení výživové hodnoty na 
produktech obohacených vitamíny 
a minerálními látkami a na produktech, na 
které se vztahuje toto nařízení, je povinné. 
Musí se uvést údaje uvedené v čl. 4 odst. 1 
skupině 2 jmenované směrnice i celkový 
obsah vitamínů a minerálních látek 
přidaných do potravin.

4. Označení výživové hodnoty na 
produktech obohacených vitamíny 
a minerálními látkami a na produktech, na 
které se vztahuje toto nařízení, je povinné. 
Musí se uvést údaje uvedené v čl. 4 odst. 1 
skupině 2 jmenované směrnice i celkový 
obsah vitamínů a minerálních látek 
přidaných do potravin, a to na konci záruční 
lhůty.

Or. en

Odůvodnění

Jde o to, aby spotřebitel skutečně dostal nejméně uvedené množství vitamínů nebo 
minerálních látek.

Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso Gonzálezová, John Bowis

Pozměňovací návrh 98
Čl. 8 odst. 6

6. Prováděcí předpisy pro tento článek lze 
stanovit podle postupu stanoveného v čl. 16 
odst. 2.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Nadbytečné. Opatření navržená v článku 8 jsou zřejmá a mohou je použít přímo výrobci.

Pozměňovací návrh předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 99
Čl. 9 odst. 2

2. Pokud předpisy Společenství neexistují, 
mohou vydat předpisy týkající se povinného 
přidávání vitamínů a minerálních látek do 
konkrétních potravin nebo kategorií potravin 
členské státy podle postupu uvedeného 
v článku 14.

2. Pokud předpisy Společenství neexistují, 
mohou vydat předpisy týkající se povinného 
přidávání vitamínů a minerálních látek do 
konkrétních potravin nebo kategorií potravin 
členské státy podle postupu uvedeného 
v článku 14.

Stálý výbor není oprávněn bez konkrétního 
zdůvodnění aspekty bezpečnosti zakázat 
potraviny nebo kategorie potravin, jejichž 
obohacení je v jednom nebo více členských 
státech povinné.

Členské státy jsou povinny informovat 
Komisi o stávajících vnitrostátních 
předpisech do šesti měsíců od okamžiku, 
kdy toto nařízení vstoupí v platnost.

Členské státy jsou povinny informovat 
Komisi o stávajících vnitrostátních 
předpisech do šesti měsíců od okamžiku, 
kdy toto nařízení vstoupí v platnost. Komise 
je povinna tuto informaci zveřejnit.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci by měli mít jistotu, že pokud provádějí povinné obohacení v souladu se zákonnými 
požadavky ve vlastním členském státě, Stálý výbor nemůže jejich produkty přesto odmítnout.
Mimo to je veřejná povědomost o této informaci v zájmu průhlednosti v souladu s obecnými 
zásadami stanovenými v nařízení č. 178/2002/ES.

Pozměňovací návrh předkládá Françoise Grossetêtová

Pozměňovací návrh 100
Čl. 9 odst. 2, pododst. 2

Členské státy jsou povinny informovat 
Komisi o stávajících vnitrostátních 
předpisech do šesti měsíců od okamžiku, 

Členské státy jsou povinny informovat 
Komisi o stávajících vnitrostátních 
předpisech do šesti měsíců od okamžiku, 
kdy toto nařízení vstoupí v platnost. Komise 
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kdy toto nařízení vstoupí v platnost. je povinna tuto informaci zveřejnit.

Or. fr

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes

Pozměňovací návrh 101
Článek 10

Článek 10 vypouští se
Látky, jejichž používání je omezeno nebo 

které jsou zakázány
1. Pokud se látka nebo přísada obsahující 
jinou látku než vitamíny nebo minerální 
látky přidává do potravin nebo používá při 
výrobě potravin za podmínek, které vedou
k přísunu takového množství této látky, jež 
dalece překračuje množství získané 
vyváženou a pestrou stravou, a pokud se 
na základě vyhodnocení informací 
předložených Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin zjistí, že v daném 
případě může být takové užívání dotčené 
látky zdraví škodlivé, bude daná látka, 
příp. přísada, jež je obsahuje, v případě 
nutnosti podle postupu v čl. 16 odst. 2 
uvedena:
a) buď v příloze III části A a přidávání 
této látky do potravin bude zakázáno nebo 
bude zakázáno používání této látky při 
výrobě potravin;
b) nebo v příloze III části B a přidávání 
této látky do potravin nebo používání této 
látky při výrobě potravin bude povoleno 
pouze za podmínek uvedených v příloze 
III části B.
2. Předpisy Společenství platné pro 
specifické potraviny mohou obsahovat 
omezení nebo zákaz používání některých 
látek, které nejsou uvedeny v tomto 
nařízení. Pokud předpisy Společenství 
neexistují, mohou vydat takové zákazy 
nebo omezení členské státy podle postupu 
uvedeného v článku 14.
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Or. en

Odůvodnění

„Některé další látky“ by měly být doplněny do kapitoly II, aby pro vitamíny, minerální látky 
a další látky platila totožná bezpečnostní pravidla. Kapitola III je nadbytečná.

Pozměňovací návrh předkládá Niels Busk

Pozměňovací návrh 102
Článek 10

1. Pokud se látka nebo přísada obsahující 
jinou látku než vitamíny nebo minerální 
látky přidává do potravin nebo používá při 
výrobě potravin za podmínek, které vedou 
k přísunu takového množství této látky, jež 
dalece překračuje množství získané 
vyváženou a pestrou stravou, a pokud se na 
základě vyhodnocení informací 
předložených Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin zjistí, že v daném 
případě může být takové užívání dotčené 
látky zdraví škodlivé, bude daná látka, příp. 
přísada, jež je obsahuje, v případě nutnosti 
uvedena podle postupu v čl. 16 odst. 2:

1. Ostatní látky a přísady obsahují jiné 
látky než vitamíny a minerální látky mohou 
být přidány do potravin, pokud Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin nevydal 
nepříznivé stanovisko ohledně užívání 
takové látky, na základě spisu obsahujícího 
vědecké údaje prokazující bezpečnost této 
látky, jak ji poskytly výrobci potravin nebo 
jiné zúčastněné strany. Komise sestaví 
seznam těchto látek, jejichž užívání je 
povoleno, včetně podmínek jejich užívání.

a) buď v příloze III části A a přidávání této 
látky do potravin bude zakázáno nebo bude 
zakázáno používání této látky při výrobě 
potravin;
b) nebo v příloze III části B a přidávání této 
látky do potravin nebo používání této látky 
při výrobě potravin bude povoleno pouze za 
podmínek uvedených v příloze III části B.
2. Předpisy Společenství platné pro 
specifické potraviny mohou obsahovat 
omezení nebo zákaz používání některých 
látek, které nejsou uvedeny v tomto 
nařízení. Pokud předpisy Společenství 
neexistují, mohou vydat takové zákazy nebo 
omezení členské státy podle postupu 
uvedeného v článku 14.

2. Výrobci potravin nebo jiné zúčastněné 
strany jsou oprávněny kdykoli předložit 
Komisi spis obsahující vědecké údaje 
prokazující bezpečnost látky, kterou chtějí 
přidávat do potravin.

Or. en



PE 353.662v01-00 44/57 AM\558569CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Musí být zaveden seznam, aby byl návrh v souladu se stávajícími právními předpisy 
Společenství týkajícími se potravin. Mimo to se tím zajistí, aby bylo povoleno používání pouze 
těch látek, které jsou prokazatelně zdravotně nezávadné. To je v souladu s všeobecnou 
politikou Evropských společenství ohledně podmínek obohacování potravin látkami, které 
podléhá předchozímu schválení jako podmínky pro uvedení na trh.

Pozměňovací návrh předkládá Avril Doylová

Pozměňovací návrh 103
Čl. 10 odst. 1

1. Pokud se látka nebo přísada obsahující 
jinou látku než vitamíny nebo minerální 
látky přidává do potravin nebo používá při 
výrobě potravin za podmínek, které vedou 
k přísunu takového množství této látky, jež 
dalece překračuje množství získané 
vyváženou a pestrou stravou, a pokud se na 
základě vyhodnocení informací 
předložených Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin zjistí, že v daném 
případě může být takové užívání dotčené 
látky zdraví škodlivé, bude daná látka, příp. 
přísada, jež je obsahuje, v případě nutnosti 
uvedena podle postupu v čl. 16 odst. 2:

1. Pokud se látka nebo přísada obsahující 
jinou látku než vitamíny nebo minerální 
látky přidává do potravin nebo používá při 
výrobě potravin za podmínek, které vedou k 
přísunu takového množství této látky, jež 
dalece překračuje množství získané 
vyváženou a pestrou stravou, a pokud se na 
základě vyhodnocení informací 
předložených Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin zjistí, že v daném 
případě může být takové užívání dotčené 
látky zdraví škodlivé, s pohledem na různý 
stupeň citlivosti různých skupin 
spotřebitelů, bude daná látka, příp. přísada, 
jež je obsahuje, v případě nutnosti uvedena 
podle postupu v čl. 16 odst. 2:

a) buď v příloze III části A a přidávání této 
látky do potravin bude zakázáno nebo bude 
zakázáno používání této látky při výrobě 
potravin;

(a) buď v příloze III části A a přidávání této 
látky do potravin bude zakázáno nebo bude 
zakázáno používání této látky při výrobě 
potravin; 

b) nebo v příloze III části B a přidávání této 
látky do potravin nebo používání této látky 
při výrobě potravin bude povoleno pouze za 
podmínek uvedených v příloze III části B.

(b) nebo v příloze III části B a přidávání této 
látky do potravin nebo používání této látky 
při výrobě potravin bude povoleno pouze za 
podmínek uvedených v příloze III části B. 
Hromadná medikace pomocí přidávaní 
těchto látek do veřejně poskytovaných 
základních potřeb, například pitné vody, 
není dovoleno, ledaže lze vědecky prokázat, 
že takovým přidáním není nepříznivě 
ovlivněno zdraví nějakých citlivých skupin 
obyvatelstva.

Or. en
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Odůvodnění

Hromadná medikace jako obecná zásada nechrání odpovídajícím způsobem zdraví zvláště 
citlivých skupin obyvatelstva a měla by podléhat pečlivému vědeckému zkoumání na úrovni 
Společenství.

Pozměňovací návrh předkládá Frédérique Riesová, Richard Seeber, John Bowis

Pozměňovací návrh 104
Čl. 10 odst. 1 písm. b)

(b) nebo v příloze III části B a přidávání této 
látky do potravin nebo používání této látky 
při výrobě potravin bude povoleno pouze za 
podmínek uvedených v příloze III části B.

b) nebo v příloze III části B a přidávání této 
látky do potravin nebo používání této látky 
při výrobě potravin bude povoleno pouze za 
podmínek a v souladu s dodržováním 
nejvyšších hodnot uvedených v příloze III 
části B. Pro tyto účely musí nejvyšší 
hodnoty stanovit Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o vitamíny a minerální látky (viz článek), nejvyšší hodnoty pro ostatní látky je třeba 
stanovit vždy tam, kde hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin narazilo na 
problémy a kde to je vědecky odůvodněné. Nejvyšší hodnoty lze stanovit jen pro ty látky, kde 
hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin narazilo na problémy (příloha III B). 
Dokud látky podléhají kontrole (příloha III C), není k dispozici žádné pravomocné hodnocení 
Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a proto nelze stanovit žádné nejvyšší hodnoty.

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes, Niels Busk

Pozměňovací návrh 105
Článek 11

Článek 11 vypouští se
Látky, které podléhají kontrole 

Společenství
1. Pokud se látka nebo přísada obsahující 
jinou látku než vitamíny nebo minerální 
látky přidává do potravin nebo používá při 
výrobě potravin za podmínek, které vedou 
k přísunu takového množství této látky, jež 
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dalece překračuje množství získané 
vyváženou a pestrou stravou, a pokud se 
na základě vyhodnocení informací 
předložených Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin zjistí, že v daném 
případě může být takové užívání dotčené 
látky zdraví škodlivé, což však ještě dosud 
není vědecky podloženo, bude látka podle 
postupu v čl. 16 odst. 2 uvedena v příloze 
III části C.
2. Výrobci potravin nebo jiné zúčastněné 
strany mohou Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin kdykoliv předložit 
vědecké údaje dokazující bezpečnost 
výskytu látky uvedené v příloze III části C 
v potravinách nebo v kategorii potravin 
a objasňující vhodnost jejího použití.
3. Do čtyř let poté, co byla látka uvedena 
v příloze III části C bude rozhodnuto, 
podle postupu v čl. 16 odst. 2 a se zřetelem 
na stanovisko, jež Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin po posouzení 
podkladů předložených podle odstavce 4 
zaujal, zda bude všeobecně dovoleno 
používání dané látky nebo zda bude tato 
látka zahrnuta do seznamu v příloze III 
části A nebo B.

Or. en

Pozměňovací návrh předkládá Avril Doylová

Pozměňovací návrh 106
Čl. 11 odst. 1

1. Pokud se látka nebo přísada obsahující 
jinou látku než vitamíny nebo minerální 
látky přidává do potravin nebo používá při 
výrobě potravin za podmínek, které vedou 
k přísunu takového množství této látky, jež 
dalece překračuje množství získané 
vyváženou a pestrou stravou, a pokud se na 
základě vyhodnocení informací 
předložených Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin zjistí, že v daném 

1. Pokud se látka nebo přísada obsahující 
jinou látku než vitamíny nebo minerální 
látky přidává do potravin nebo používá při 
výrobě potravin za podmínek, které vedou 
k přísunu takového množství této látky, jež 
dalece překračuje množství získané 
vyváženou a pestrou stravou, a pokud se na 
základě vyhodnocení informací 
předložených Evropskému úřadu pro 
bezpečnost potravin zjistí, že v daném 
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případě může být takové užívání dotčené 
látky zdraví škodlivé, což však ještě dosud 
není vědecky podloženo, bude látka podle 
postupu v čl. 16 odst. 2 uvedena v příloze III 
části C.

případě může být takové užívání dotčené 
látky zdraví škodlivé což však ještě dosud 
není vědecky podloženo, s ohledem na 
různý stupeň citlivosti různých skupin 
spotřebitelů, bude látka podle postupu 
v čl. 16 odst. 2 uvedena v příloze III části C.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění zdraví citlivých skupin obyvatelstva, jako jsou 
novorozenci a malé děti.

Pozměňovací návrh předkládá Phillip Whitehead, Linda McAvanová

Pozměňovací návrh 107
Čl. 12 odst. 2 písm. a)

a) Vitamíny a minerální látky, kterými lze 
obohatit potraviny v souladu s přílohou I.

a) Vitamíny, minerální látky a některé další 
látky, kterými lze obohatit potraviny 
v souladu s přílohou I a přílohou III 
a zdůvodnění jejich zařazení.

Or. en

Odůvodnění

Pro ostatní látky by měly platit stejné zásady, jako pro vitamíny a minerální látky.

Pozměňovací návrh předkládá Phillip Whitehead, Linda McAvanová

Pozměňovací návrh 108
Čl. 12, odst. 2 písm. f)

f) Informace o látkách uvedených v příloze 
III a zdůvodnění jejich zařazení.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh předkládá Frederika Brepoelsová

Pozměňovací návrh 109
Čl. 12, odst. 2 písm. (f a) (nový) a (f b) (nový)

(fa) Seznam vitamínů, minerálních látek 
a některých dalších látek, jejichž přidávání 
je v souladu s článkem 9 podle 
vnitrostátních právních předpisů povinné.

(fb) Seznam látek jejichž přidávání je na 
vnitrostátní úrovni zakázáno nebo 
omezeno v souladu s článkem 4.

Or. nl

Odůvodnění

Změny navrhované zpravodajem jsou ve stejném duchu, jako návrhy v článku 4 a v článku 9; 
cílem je zajistit transparentnost systému.

Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso Gonzálezová

Pozměňovací návrh 110
Čl. 12 odst. 2 písm. (f a) (nový) a (f b) (nový)

(fa) seznam látek, jejichž přidávání je na 
vnitrostátní úrovni povinné;
(fb) seznam látek, jejichž přidávání je na 
vnitrostátní úrovni zakázáno.

Or. es

Odůvodnění

V zájmu vyšší průhlednosti a důslednosti.

Pozměňovací návrh předkládá Françoise Grossetêtová

Pozměňovací návrh 111
Čl. 12 odst. 2 písm. (f a) (nový) a (f b) (nový)

(fa) seznam látek, jejichž přidávání je na 
vnitrostátní úrovni povinné;
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(fb) seznam látek, jejichž přidávání je na 
vnitrostátní úrovni zakázáno.

Or. fr

Odůvodnění

Soulad s předcházejícími změnami.

Pozměňovací návrh předkládá Karin Scheeleová

Pozměňovací návrh 112
Článek 13

Aniž by byla dotčena ustanovení Smlouvy 
a zejména jejích článků 28 a 30, členské 
státy nesmění omezit ani zakázat 
obchodování s potravinami, které splňují 
ustanovení tohoto nařízení a předpisy 
Společenství schválené k jejímu provádění, 
uplatňováním národních předpisů 
o obohacování potravin vitamíny 
a minerálními látkami, které nejsou 
v souladu s předpisy Společenství.

1. Aniž by byla dotčena ustanovení odstavce 
2, členské státy nesmění omezit ani zakázat 
obchodování s potravinami, které splňují 
ustanovení tohoto nařízení a předpisy 
Společenství schválené k jeho provádění.

2. Toto nařízení nemá vliv na právo 
členských států zachovávat nebo zavádět 
v souladu se Smlouvou, zvláště s jejími 
články 28 a 30, přísnější pravidla pro 
přidávání některých dalších látek, pokud to 
považují za nezbytné z důvodů ochrany 
veřejného zdraví a pokud nejsou v rozporu 
s tímto nařízením.
3. Do 6 měsíců poté, kdy vstoupí v platnost 
toto nařízení, informují členské státy 
Komisi o stávajících příslušných 
vnitrostátních předpisech.

Or. de

Odůvodnění

Touto změnou má být nahrazen pozměňovací návrh 28 zpravodaje. V případě „některých 
dalších látek“ by měly být členské státy oprávněny zachovávat nebo zavádět vnitrostátní 
předpisy. Třetí odstavec pozměňovacího návrhu 28 je vypuštěn, protože je obsažen v odstavci 
3 pozměňovacího návrhu 22 k článku 10 a (nový).
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Pozměňovací návrh předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 113
Čl. 14 odst. 2

2. Pokud bude nějaký členský stát považovat 
za nezbytné přijmout nějaké nové právní 
předpisy, je povinen o plánovaných 
opatřeních informovat Komisi a ostatní 
členské státy a zdůvodnit je.

2. Pokud bude nějaký členský stát považovat 
za nezbytné přijmout z důvodů bezpečnosti
nějaké nové právní předpisy, je povinen 
o plánovaných opatřeních informovat 
Komisi a ostatní členské státy a zdůvodnit 
je.

Or. en

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes

Pozměňovací návrh 114
Čl. 16 odst. 1

1. Komisi bude nápomocen Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat 
ustanovený v souladu s čl. 58 odst. 1 
nařízení (ES) č. 178/2002, který se dále 
označuje jako „výbor“.

1. Komisi bude nápomocen Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat 
ustanovený v souladu s čl. 58 odst. 1 
nařízení (ES) č. 178/2002, který se dále 
označuje jako „výbor“, který vezme v úvahu 
stanovisko Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin.

Or. en

Odůvodnění

Výbor by měl při poskytování stanoviska v rámci komitologie přijímat rozhodnutí na základě 
vědeckých důkazů a vzít v úvahu stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso Gonzálezová

Pozměňovací návrh 115
Článek 17

Pro usnadnění účinné kontroly potravin 
obohacených vitamíny a minerálními 
látkami i potravin obsahujících látky 
uvedené v příloze III části B a C mohou 

Výhradně pro účely usnadnění účinné 
kontroly potravin obohacených vitamíny 
a minerálními látkami i potravin 
obsahujících látky uvedené v příloze III části 
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členské státy nařídit, aby výrobce produktu 
nebo ten, kdo je na jejich území odpovědný 
za uvedení produktu do oběhu, oznámil 
příslušnému úřadu doručením vzorku etikety 
produktu jeho uvedení do oběhu.

B a C mohou členské státy nařídit, aby 
výrobce produktu nebo ten, kdo je na jejich 
území odpovědný za uvedení produktu do 
oběhu, oznámil příslušnému úřadu 
doručením vzorku etikety produktu jeho 
uvedení do oběhu.

Or. es

Odůvodnění

Účelem oznámení je poskytovat členským státům informace o uvádění obohacených potravin 
na trh; nesmí být změněno na předběžné povolování.  Oznámení zahrnuje pouze podobu 
označení produktu v době uvedení na trh.

Pozměňovací návrh předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 116
Čl. 19 odst. 3

Potraviny umísťované na trh nebo 
označované před [prvním dnem šestého 
měsíce po zveřejnění ], které nesplňují 
ustanovení tohoto nařízení, mohou být 
umísťované na trh až do [posledního dne 
sedmnáctého měsíce po zveřejnění].

Potraviny umísťované na trh nebo 
označované před [prvním dnem šestého 
měsíce po zveřejnění ] které nesplňují 
ustanovení tohoto nařízení, mohou být 
umísťované na trh až do [posledního dne 
dvacátého třetího měsíce po zveřejnění] 
nebo do konce záruční doby, podle toho, co 
nastane dříve.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení umožní podnikatelům vyprodat zásoby.

Pozměňovací návrh předkládá María del Pilar Ayuso Gonzálezová

Pozměňovací návrh 117
Čl. 19 odst. 3

Potraviny umísťované na trh nebo 
označované před [prvním dnem šestého 
měsíce po zveřejnění ], které nesplňují 
ustanovení tohoto nařízení, mohou být 
umísťované na trh až do [posledního dne 

Potraviny umísťované na trh nebo 
označované před [prvním dne dvanáctého
měsíce po zveřejnění ], které nesplňují 
ustanovení tohoto nařízení, mohou být 
umísťované na trh až do vyprodání zásob.
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sedmnáctého měsíce po zveřejnění].

Or. es

Odůvodnění

Akceptace produktů, které nesplňují ustanovení tohoto nařízení, ale které byly prodávány již 
před datem, uvedeným v článku 19, potvrzuje proces harmonizace a současně snižuje 
bezprostřední břemeno pro podnikatele.

Pozměňovací návrh předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 118
Příloha I kapitola 2 bod 13

Fluorid vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Fluorid není nutno přidávat do potravin.

Pozměňovací návrh předkládá Renate Sommerová, John Bowis, Françoise Grossetêtová

Pozměňovací návrh 119
Příloha II, vložit nový bod pod titulek „Minerální látky“

Síran vápenatý

Or. de

Odůvodnění

Odkaz na směrnici 2004/5/ES z 20. ledna 2004, kterou se povoluje používání síranu 
vápenatého v dietních potravinách.

Pozměňovací návrh předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 120
Příloha II, vložit nový bod pod titulek „Minerální látky“

fosforečnan draselný
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fosforečnan sodný

Or. en

Odůvodnění

Fosforečnan draselný a fosforečnan sodný jsou povoleny v souladu s právními předpisy 
Evropských společenství, které se týkají různých přísad.

Pozměňovací návrh předkládá Françoise Grossetêtová, 

Pozměňovací návrh 121
Příloha II, vložit nový bod pod titulek „Minerální látky“

Vitamín B6 (Pyridoxine dipalmitate)

Or. fr

Odůvodnění

Náprava opomenutí, protože tyto látky jsou již povolené.

Pozměňovací návrh předkládá Jillian Evansová, Bart Staes

Pozměňovací návrh 122
Příloha III

Látky, jejichž použití v potravinách je 
zakázáno nebo podléhá podmínkám

Látky, jejichž použití v potravinách je 
povoleno nebo podléhá podmínkám

Část A – Zakázané látky Část A – Látky, které lze přidávat
Část B – Vyhrazené látky Část B – Vyhrazené látky

Part C - Látky, které podléhají kontrole 
Společenství

Or. en

Odůvodnění

Vitamíny a minerální látky, které jsou vhodné k obohacování, jsou uvedené v seznamu 
povolených látek. Spotřebitelé potřebují stejnou úroveň ochrany i v souvislosti s bioaktivními 
látkami, které jsou přidávány, aby dodaly potravinám specifické vlastnosti. Výtažky, které 
mají hormonální účinky (hlavně fytohormony) nebo bioaktivní látky jako kofein, nikotin nebo 
chinin, by měly být pečlivě prověřeny ještě před tím, než je vydáno povolení k jejich přidávání 
do potravin. Proto je potřebné takové výtažky nebo syntetické látky uvést na seznamu 
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povolených látek, včetně omezení jejich použití a maximálního obsahu.
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