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Návrh zprávy (PE 353.302v02-00)
Adriana Poli Bortone
Nutriční a zdravotní tvrzení na potravinách

Návrh nařízení (KOM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložila Renate Sommer

Pozměňovací návrh 233 (corr)
Článek 14 nadpis a odstavec 1

Žádost o povolení Oznámení
1. Pro získání povolení podle čl. 10 odst. 1 
je třeba podat úřadu žádost.

1. Oznámení úřadu podle čl. 10 odst. 1 
provede běžnou poštou, ale pokud možno 
spíše pomocí moderních komunikačních 
technologií (včetně elektronické pošty) 
výrobce při prvním uvedení výrobku na trh, 
nebo, v případě výrobku vyráběném ve třetí 
zemi, dovozce.

Úřad: Úřad:
a) písemně potvrdí přijetí žádosti, a to do
14 dnů. V potvrzení uvede datum obdržení
žádosti;

a) písemně potvrdí přijetí oznámení, a to do
14 dnů. V potvrzení uvede datum obdržení
oznámení;

b) neprodleně uvědomí o žádosti členské b) neprodleně uvědomí o oznámení členské
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státy a Komisi a dá jim žádost a všechny
doplňkové informace poskytnuté žadatelem
k dispozici; 

státy a Komisi a dá jim oznámení a všechny
doplňkové informace poskytnuté výrobcem 
nebo dovozcem k dispozici;

c) poskytne veřejnosti shrnutí spisu
uvedené v odst. 3 písm. f).

c) poskytne veřejnosti shrnutí spisu 
uvedeného v odst. 3 písm. f).

Or. de

Odůvodnění

Schvalovací řízení navržené Komisí se nahrazuje jednodušším řízením o oznámení. Zachování 
požadavku poskytnout příslušnou pomocnou dokumentaci zajišťuje, že příslušné úřady budou 
mít všechny potřebné informace. Nejdůležitější rozdíl mezi tímto systémem a systémem 
navrhovaným Komisí je skutečnost, že není třeba pro každý případ absolvovat zdlouhavé 
schvalovací řízení. 

V případě pochyb ohledně vědeckého zdůvodnění umožní i zde informace uvedené v oznámení 
jejich potřebné prozkoumání.

V souladu s běžným moderním administrativním postupem by měly být pro zjednodušení 
administrativy použity elektronické prostředky komunikace. To je též důležité pro zajištění 
snadnějšího přístupu malých a středních podniků k administrativním postupům

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 351 (add)
čl. 4 odst. 3 písm. a)

a) údaje týkající se zdraví; a) údaje týkající se zdraví s výjimkou 
rozšiřování vědeckých poznatků;

Pozměňovací návrh, který předložil John Bowis

Pozměňovací návrh 352 (add)
příloha, nový oddíl po oddílu nazvaném „BEZ PŘÍDAVKU CUKRU“

SNÍŽENÝ ČISTÝ OBSAH SACHARIDŮ
Údaj, že výrobek má snížený čistý obsah 
sacharidů, a jakýkoli údaj, který by měl pro 
spotřebitele pravděpodobně stejný význam, 
smí být uveden pouze tehdy, jestliže výrobek 
neobsahuje více než 10 g čistého množství 
sacharidů na jednu porci výrobku s tím, že 
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čisté sacharidy jsou čistá hodnota, která 
vzniká tak, že se od celkového množství 
sacharidů odečtou ty sacharidy, které mají 
velmi nízký vliv na krevní cukr; čistý obsah 
sacharidů = celkový obsah sacharidů -
glycerol - organické kyseliny. Cukerné 
alkoholy by se neodečítaly, neboť ty mohou 
v závislosti na zpracování a vzniku 
potraviny ovlivnit krevní cukr.

Or. en

Odůvodnění

It has been proven that reduced-carbohydrate diets can contribute to weight loss. Claims 
relating to reduced carbohydrate content would meet the growing demand from consumers 
for information about reduced carbohydrate content in foods.
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