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Návrh legislatívneho uznesenia

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Renate Sommer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233 (Corr) 
Článok 14 názov a odsek 1

Žiadosť o udelenie povolenia
1. Na príslušnom úrade treba podať 
žiadosť o udelenie povolenia uvedeného v 
článku 10 ods. 1.

Úrad:

a) písomne potvrdí príjem žiadosti do 14 dní 
odo dňa doručenia. V potvrdení sa uvádza 

Prihláška
1. Oznámenie podľa článku 10 ods. 1 
podáva bežnou poštovou cestou, ale 
prednostne prostredníctvom prostriedkov 
moderných komunikačných technológií 
vrátane elektronickej pošty, pri prvom 
uvedení na trh výrobca alebo v prípade 
produktu vyrobeného v tretej krajine 
dovozca príslušnému úradu.
Úrad:
a) písomne potvrdí príjem oznámenia do 14 
dní odo dňa doručenia. V potvrdení sa 
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dátum doručenia žiadosti;
b) bezodkladne informuje členské štáty a 
Komisiu o žiadosti a predkladá im samotnú 
žiadosť, ako aj všetky doplňujúce 
informácie, ktoré poskytol žiadateľ;
c) predkladá verejnosti k dispozícii obsah 
spisu podľa odseku 3 písm. f).

uvádza dátum doručenia oznámenia;
b) bezodkladne informuje členské štáty a 
Komisiu o oznámení a predkladá im 
samotné oznámenie, ako aj všetky 
doplňujúce informácie, ktoré poskytol 
výrobca alebo dovozca;

c) predkladá verejnosti k dispozícii obsah 
spisu podľa odseku 3 písm. f).

Or. de

Odôvodnenie

Das von der Kommission vorgeschlagene Zulassungsverfahren wird durch ein weniger 
belastendes Notifizierungs- oder Anzeigeverfahren ersetzt. Durch die Beibehaltung der 
Pflichten zur Vorlage der relevanten Unterlagen, ist sichergestellt, dass die zuständigen 
Stellen alle notwendigen Informationen erhalten. Wichtigster Unterschied zu dem von der 
Kommission vorgeschlagenen System ist, dass nicht in jedem Fall das langwierige 
Zulassungsverfahren durchlaufen werden muss. 

Entstehen Zweifel hinsichtlich der wissenschaftlichen Substantiierung ist aufgrund der 
Information im Anmeldeverfahren gleichwohl die notwendige Überprüfung möglich.

Wie in einer modernen Verwaltung üblich, sollte im Sinne der Verwaltungsvereinfachung die 
Kommunikation auf elektronischem Wege stattfinden. Dies gilt auch in Hinblick auf einen 
einfacheren Zugang zum Verfahrensweg gerade für KMUs.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 351 (add)
Článok 4 odsek 3 bod (a)

a) údaje týkajúce sa zdravia; a) údaje týkajúce sa zdravia s výnimkou 
rozširovania vedeckých poznatkov;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá John Bowis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 352 (add)
Príloha nový oddiel po oddieli nazvanom BEZ PRIDANIA CUKROV
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ZREDUKOVANÉ ČISTÉ 
UHĽOHYDRÁTY
Vyhlásenie, že výrobok obsahuje menej 
čistých uhľohydrátov, a každé vyhlásenie, 
ktoré by malo mať rovnaký význam pre 
spotrebiteľa, možno umiestniť iba vtedy, 
keď výrobok obsahuje najviac 10g čistých 
uhľohydrátov v porcii výrobku, pričom 
treba brať do úvahy, že čisté uhľohydráty 
sú čistým počtom, od ktorého sú odpočítané 
tie uhľohydráty, ktoré majú veľmi malý 
vplyv na krvný cukor;  čisté uhľohydráty = 
všetky uhľohydráty - glycerín - organické 
kyseliny. Cukrové alkoholy by sa 
neodratávali, pretože môžu ovplyvniť 
hladinu krvného cukru v závislosti od 
spracovania a zloženia potravín.

Or. en

Odôvodnenie

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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