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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 60–211

Návrh stanoviska (PE 353.538v02-00)
Alexander Stubb
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o údajích týkajících se výživy a zdraví 
v případě potravin

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

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 60

Odmítá návrh Komise;

Or. en
Odůvodnění

Toto nařízení je nadmíru zatěžující a pro zákazníka by představovalo velmi malou výhodu, 
pokud vůbec nějakou. Tento návrh překračuje pravomoci EU, zasahuje do zdravotních politik 
členských států a mělo by negativní vliv na potravinářství, marketing a reklamu, čímž by 
bránilo tomu, aby se informace dostaly k zákazníkovi.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 61
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Aby bylo možno zároveň zajistit 
co nejvyšší stupeň ochrany spotřebitele, 
nařízení o údajích o zdraví by se nemělo 
vztahovat na členské státy, které uvádění 
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těchto údajů zakazují.

Or. da

Odůvodnění

V některých členských státech se zákaz uvádění údajů týkajících se zdraví považuje za vysoký 
stupeň ochrany spotřebitelů. Aby v nich mohl být tento zákaz ponechán, nemělo by se toto 
zařízení na takové státy vztahovat. Vnitřnímu trhu by neměla být dávána přednost před 
ochranou spotřebitelů.

Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 62
5 a (nový)

(5a) Dobrovolné národní programy 
označování nutričních hodnot na přední 
straně obalu, které podporují členské státy 
a které jsou v souladu se zásadami 
stanovenými tímto nařízením, by se neměly 
zakazovat.

Or. en

Odůvodnění

Vlády některých členských států v současné době provádějí výzkum a vývoj zaměřený 
na formát nejpřijatelnější pro spotřebitele u programů označování nutričních hodnot 
na přední straně obalu. Poté co tyto programy vláda určitého státu zavede a dokud nebude 
existovat tento program na úrovni celé Evropské unie, nesmí být zakazovány, pokud jsou 
v souladu se zásadami stanovenými tímto nařízením.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 63
Bod odůvodnění 8

(8) V současné době existuje velké množství 
údajů, které se používají při označování 
a propagaci potravin v některých členských 
státech a které se vztahují k látkám, jejichž 
příznivý vliv nebyl prokázán nebo o nichž se 
v současnosti nedospělo k dostatečné 

(8) V současné době existuje velké množství 
údajů, které se používají při označování 
a propagaci potravin v některých členských 
státech a které se vztahují k látkám, jejichž 
příznivý vliv nebyl prokázán nebo o nichž se 
v současnosti nedospělo k dostatečné 
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vědecké dohodě. Je nutno zajistit, aby bylo 
o látkách, které jsou takto uváděny, 
prokázáno, že mají příznivý nutriční nebo 
fyziologický účinek.

vědecké dohodě. Je proto nutno zajistit, 
aby bylo o látkách, které jsou takto uváděny, 
vědecky prokázáno, že mají příznivý nutriční 
nebo fyziologický účinek a zároveň že není 
pravděpodobné, že by měly nějaké vedlejší 
účinky, pokud jsou konzumovány.

Or. da

Odůvodnění

Není opodstatněné po jednotlivých zákaznících požadovat, aby odpovídali za to, že se budou 
vyhýbat negativním vedlejším účinkům své stravy. To by velmi zatěžovalo jednotlivé zákazníky 
vzhledem k tomu, jaké potraviny si kupují a co a v jakém množství mohou jednotliví členové 
rodiny. Nebude-li existovat požadavek, aby vědecká dokumentace zahrnovala rovněž 
dlouhodobé studie vedlejších účinků a stability látek, budou zároveň spotřebitelé vystavováni 
zdravotnímu riziku, protože nebude dostatek důkazů o zdraví prospěšných vlastnostech 
výrobku.

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 64
Bod odůvodnění 10 a (nový)

(10a) Údaje týkající nutričních hodnot 
a zdraví informují spotřebitele 
o konkrétních vlastnostech potravin. 
Je velmi důležité, aby spotřebitelé chápali 
úlohu a místo potravin ve vyvážené stravě.
Bylo by proto vhodné, aby Komise 
na základě vědeckých důkazů úřadu EFSA 
stanovila referenční hodnoty příjmu živin, 
které se mají objevit na označení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly spotřebitelům poskytovány dostatečné informace o tom, jak jednotlivé 
potraviny, zejména potraviny označené údaji, zapadají do vyvážené stravy. Bylo by proto 
vhodné, aby bylo na potravinách označovaných údaji týkajícími se nutričních hodnot a zdraví 
rámcově jasně uvedeno, jak má vypadat vyvážená strava a zdravý životní styl. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 65
Bod odůvodnění 10 b (nový)

(10b) Předtím, než tato směrnice vstoupí 
v platnost, je naprosto nezbytné stanovit 
jasnou a přesnou definici „průměrného 
spotřebitele“.

Or. da

Odůvodnění

Stávající definice „průměrného zákazníka“ je nevhodná, a proto ji nelze použít jako nástroje 
k vytvoření vhodného rámce, kterým se bude řídit rozhodování o tom, co jsou přiměřené údaje 
týkající se zdraví. Bylo by vhodné vybrat kritéria, na jejichž základě by bylo možno stanovit, 
kde lze spotřebitele považovat za „dobře informovaného“ a „uvážlivého“. Abychom se 
vyhnuli nesprávnému výkladu určitých skupin spotřebitelů a zároveň zajistili, že výrobci 
budou schopni zaznamenat názory spotřebitelů na údaje o zdraví, je potřeba vysvětlit, která 
kritéria a měřítka definují průměrného evropského spotřebitele

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 66
Bod odůvodnění 10 c (nový)

(10c) V souladu se zásadou proporcionality 
a aby bylo možno účinně využívat ochrany 
v něm obsažené, toto nařízení bere 
za měřítko průměrného spotřebitele, který 
je přiměřeně dobře informovaný 
a přiměřeně všímavý a uvážlivý, a to 
s ohledem na sociální, kulturní a jazykové 
faktory, jak je vykládá Soudní dvůr, 
obsahuje však také ustanovení zaměřená 
na prevenci zneužívání spotřebitelů, kteří 
díky svým vlastnostem obzvlášť podléhají 
zavádějícím údajům.

Or. en

Odůvodnění

Obecný úvod do čl. 2 odst. 8 definice „průměrný spotřebitel”.
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Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 67
Bod odůvodnění 10 d (nový)

(10d) Před zavádějícími údaji je vhodné 
chránit všechny spotřebitele; Soudní dvůr 
však od přijetí směrnice 84/450/EHS  
považuje při rozhodování případů 
propagace za vhodné vyhodnotit účinek 
na pomyslného typického spotřebitele. 
V souladu se zásadou proporcionality a aby 
bylo možno účinně využívat ochrany v ní 
obsažené, toto nařízení bere jako měřítko 
průměrného spotřebitele, který je 
přiměřeně dobře informovaný a přiměřeně 
všímavý a uvážlivý, a to s ohledem 
na sociální, kulturní a jazykové faktory, jak 
je vykládá Soudní dvůr, obsahuje však také 
ustanovení zaměřená na prevenci 
zneužívání spotřebitelů, kteří díky svým 
vlastnostem obzvlášť podléhají zavádějícím 
údajům.

Or. en

Odůvodnění

Podobně jako v případě „nekalé obchodní praxe“ je důležité, aby byla z tohoto článku 
vypuštěna definice „průměrného spotřebitele“. Hlavním cílem tohoto nařízení je ochrana 
spotřebitelů proti zavádějícím údajům a je proto důležité, aby se vztahovalo na všechny 
spotřebitele, přičemž je nutno řádně zohledňovat zranitelné zákazníky.

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 68
Bod odůvodnění 10 e (nový)

(10e) Údaje o nutričních hodnotách 
a zdraví informují spotřebitele 
o konkrétních vlastnostech potravin. 
Je velmi důležité, aby spotřebitelé chápali 
úlohu potravin ve vyvážené stravě. Bylo 
by proto vhodné, aby Komise na základě 
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vědeckých důkazů úřadu stanovila 
referenční hodnoty příjmu živin, které 
se mají objevit na označení.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly spotřebitelům poskytovány dostatečné informace o tom, jak jednotlivé 
potraviny, zejména potraviny označené údaji, zapadají do vyvážené stravy. Bylo by proto 
vhodné, aby údaje týkající se nutričních hodnot a zdraví uváděné na obalech potravin jasně 
uváděly o vyvážené stravě a zdravém životním stylu. 

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 69
Bod odůvodnění 11

(11) Do potravin by mělo být povoleno 
přidávat pouze vitamíny a minerály 
považované za základní živiny, které 
se obvykle nacházejí ve stravě a jsou 
konzumovány jako její součást. To však 
neznamená, že jejich přidávání do potravin 
je nezbytné. Je potřeba se vyhnout 
rozporům, k nimž by mohlo dojít s ohledem 
na otázku, o které základní živiny se jedná. 
Proto je vhodné stanovit pozitivní seznam 
těchto vitamínů a minerálů.

(11) Do potravin by mělo být povoleno 
přidávat pouze vitamíny a minerály 
považované za základní živiny, které 
se obvykle nacházejí ve stravě a jsou 
konzumovány jako její součást. To však 
neznamená, že jejich přidávání do potravin 
je nezbytné. Je potřeba se vyhnout 
rozporům, k nimž by mohlo dojít s ohledem 
na otázku, o které základní živiny se jedná. 
Proto je vhodné stanovit pozitivní seznam 
těchto vitamínů a minerálů. Toto vědecké 
zdůvodnění by mělo být úměrné charakteru 
kvalit, které výrobek nabízí.

Or. en

Odůvodnění

Podstata použitých údajů musí být úměrná požadavkům na pokrok v podávání vědeckých 
důkazů.
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Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb

Pozměňovací návrh 70
Bod odůvodnění 13 a (nový)

(13a) Podmínky používání údaje „s nízkým 
obsahem tuku“ nebo „nízkotučný“ jsou 
stanoveny v nařízení Rady (ES) č. 2991/94 
ze dne 5. prosince 1994, které stanovuje 
normy pro roztíratelné tuky¹. Proto se na 
roztíratelné tuky v současné době neměly 
vztahovat žádná dodatečná omezení týkající 
se údajů o obsahu tuků.
_________________________
¹ Úř. věst. L 316, 9.12.1994, s. 2.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by se nemělo použít na roztíratelné tuky, pro něž jsou pravidla stanovena 
odděleně v nařízení (ES) č. 2991/94. Mělo by být proto jasně uvedeno, že údaje o obsahu tuků 
se nyní u roztíratelných tuků nepoužijí. V současné době jsou takové údaje povoleny v rámci 
směrnice o označování potravin nutričními údaji v souvislosti se směrnicí o obecném 
označování a na základě zvláštních vnitrostátních právních předpisů a pokynů (v Rakousku, 
Německu, Nizozemsku, Spojeném království atd.). Tyto údaje se používají již více než 40 let 
a přispívají k vědomostem spotřebitelů.

Tento pozměňovací návrh nahrazuje pozměňovací návrh č. 5 z návrhu stanoviska.

Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 71
Bod odůvodnění 17

(17) Údaje týkající se zdraví, které popisují 
význam živin a jiných látek pro růst, vývoj 
a normální fyziologické tělesné funkce 
na základě etablovaných a nesporných 
vědeckých poznatků, by měly být podrobeny 
jinému druhu posuzování a schvalování.
Je proto třeba schválit seznam přípustných 
údajů, které popisují úlohu určité živiny 
nebo jiné látky.

(17) Údaje týkající se zdraví, které popisují 
význam živin a jiných látek pro růst, vývoj 
a normální fyziologické tělesné funkce 
na základě etablovaných a nesporných 
vědeckých poznatků, by měly být podrobeny 
jinému druhu posuzování a schvalování. 
Proto je po konzultaci s úřadem třeba 
schválit seznam přípustných údajů, které 
popisují úlohu určité živiny nebo jiné látky.
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Or. en

Odůvodnění

„Etablované a nesporné vědecké poznatky“ musejí hodnotit nezávislí vědci. Proto je nutno 
zapojit Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb

Pozměňovací návrh 72
Bod odůvodnění 20

(20) Aby bylo zajištěno, že údaje týkající 
se zdraví budou pravdivé, srozumitelné, 
spolehlivé a užitečné pro spotřebitele 
při volbě zdravé výživy, měla by být 
v úředním posudku a v následném 
schvalovacím řízení zohledněna formulace
a forma údajů týkajících se zdraví.     

(20) Aby bylo zajištěno, že údaje týkající 
se zdraví budou pravdivé, srozumitelné, 
spolehlivé a užitečné pro spotřebitele 
při volbě zdravé výživy, měly by být 
v úředním posudku a v následném 
schvalovacím řízení zohledněny smysl
a forma údajů týkajících se zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Úřad by měl hodnotit a povolovat spíše smysl údajů týkajících se zdraví než studovat 
sémantiku formulací.

*** Pokud bude tento pozměňovací návrh schválen, vypusťte pozměňovací návrh 7.***

Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 73
Bod odůvodnění 20

(20) Aby bylo zajištěno, že údaje týkající 
se zdraví budou pravdivé, srozumitelné, 
spolehlivé a užitečné pro spotřebitele 
při volbě zdravé výživy, měla by být 
v úředním posudku a v následném 
schvalovacím řízení zohledněna formulace 
a forma údajů týkajících se zdraví.

(20) Aby bylo zajištěno, že údaje týkající 
se zdraví budou pravdivé, srozumitelné, 
spolehlivé a užitečné pro spotřebitele 
při volbě zdravé výživy, musí by být 
v úředním posudku a v následném 
schvalovacím řízení zohledněna formulace 
a forma údajů týkajících se zdraví.
Postup povolování by měl obsahovat 
průzkum u reprezentativní skupiny 
spotřebitelů, který by posuzoval, jak jsou 
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tyto údaje vnímány a chápány. 

Or. en

Odůvodnění

Slovo „musí“ dodá textu na důrazu. Na spotřebitele může smysl údajů působit jinak než 
zamýšleli vědci a/nebo průmysl. Proto je důležité, aby se schvalovacího procesu zúčastnila 
i skupina spotřebitelů.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 74
Bod odůvodnění 20

(20) Aby bylo zajištěno, že údaje týkající 
se zdraví budou pravdivé, srozumitelné, 
spolehlivé a užitečné pro spotřebitele 
při volbě zdravé výživy, měla by být 
v úředním posudku a v následném 
schvalovacím řízení zohledněna formulace 
a forma údajů týkajících se zdraví.

(20) Aby bylo zajištěno, že údaje týkající 
se zdraví budou pravdivé, srozumitelné, 
spolehlivé a užitečné pro spotřebitele 
při volbě zdravé výživy, je potřeba
v úředním posudku a v následném 
schvalovacím řízení zohlednit formulaci 
a formu údajů týkajících se zdraví.

Or. da

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné, aby se údaje týkající se zdraví povolovaly na základě specifického 
hodnocení textu a jeho prezentace.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 75
Bod odůvodnění 21

(21) V některých případech nemůže 
posouzení rizik samo o sobě poskytnout 
všechny informace, z nichž by mělo 
vycházet rozhodnutí o řízení rizik. Proto 
by měly být vzaty v úvahu další legitimní 
faktory relevantní pro uvažovanou věc.

vypouští se
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Or. da

Odůvodnění

Údaje by neměly být povolovány, pokud vědecké hodnocení rizika nemůže poskytnout veškeré 
informace, o něž se musí opírat rozhodování o řízení rizik. Pokud mají „další legitimní 
faktory” tvořit součást hodnocení, musejí být jasně definovány a je nutno vzhledem k nim 
stanovit kritéria. To představuje standardní referenční rámec pro rozhodování o tom, zda 
údaj povolit či nikoli. Tyto faktory je třeba si ujasnit předtím, než bude možno zahájit postup 
oznamování údajů.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 76
Bod odůvodnění 25 a (nový)

(25a) Registrované údaje by měly být 
takové, aby se mohly mezi členskými státy 
porovnávat. Subjekty potravinářského 
průmyslu, kteří uvádějí své výrobky na 
trh s údaji týkajícími se zdraví, by měly nést 
část dodatečných nákladů na kontroly.

Or. da

Odůvodnění

Aby bylo možno údaje využívat např. při hodnocení a zlepšování celkové politiky výživy, 
je nutno, aby je bylo možno mezi členskými státy porovnávat. Jelikož je pravděpodobné, 
že povolení uvádění údajů přinese subjektům ekonomický prospěch, měly by subjekty, které 
uvádějí na trh své výrobky pomocí údajů týkajících se zdraví, nést část nákladů na kontroly 
a monitorování. Z aféry GMO je potřeba si odnést to, že k provádění nezbytných kontrol je 
zapotřebí více finančních prostředků a že tyto dodatečné náklady ponese daňový poplatník.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 77
Čl 1 odst. 1 a (nový)

1a. Ustanovení tohoto nařízení se vztahují 
výlučně na členské státy, které již povolují 
uvádění údajů týkajících se zdraví.

Or. da
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Odůvodnění

V některých členských státech se zákaz uvádění údajů týkajících se zdraví považuje za vysoký 
stupeň ochrany spotřebitelů. Aby v nich mohl být tento zákaz ponechán, nemělo by se toto 
zařízení na takové státy vztahovat. Vnitřnímu trhu by neměla být dávána přednost před 
ochranou spotřebitelů.

Pozměňovací návrh, který předložil Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 78
Čl. 1 odst. 2

2. Toto nařízení se vztahuje na údaje týkající 
se nutriční hodnoty a zdraví použité 
na etiketě, při prezentaci a propagaci 
potravin, které mají být takto dodané 
konečnému spotřebiteli. Vztahuje se také 
na potraviny určené k dodání do restaurací, 
nemocnic, škol, jídelen a obdobných 
zařízení veřejného stravování. 

2. Toto nařízení se vztahuje na údaje týkající 
se nutriční hodnoty a zdraví použité 
na etiketě, při prezentaci a propagaci 
potravin uvedených na trh a určených 
k dodání jako takových konečnému 
spotřebiteli, včetně potravin, které jsou 
uváděny na trh nezabalené nebo dodávané 
ve velkém. Vztahuje se také na potraviny 
určené k dodání do restaurací, nemocnic, 
škol, jídelen a obdobných zařízení veřejného 
stravování. Toto nařízení se nevztahuje 
na ochranné známky, které jsou v souladu 
s ustanoveními první směrnice Rady 
89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, jež 
má za úkol sblížit právní předpisy členských 
států v oblasti ochranných známek1, 
a s nařízením Rady (ES) č. 40/94 ze dne 
20. prosince 1993 o ochranné známce 
Společenství 2.
_________________
¹ Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 1.
² Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Zajištění ochrany spotřebitele v případě ochranných známek lze dosáhnout v průběhu jejich 
registrace (podle článku 3 směrnice 89/104 o ochranných známkách). Rozšíření působnosti 
tohoto nařízení na ochranné známky by znamenalo dvojí regulaci: jednak na úrovni 
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ochranných známek a jednak na úrovni údajů týkajících se nutričních hodnot a zdraví.

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 79
Čl. 1 odst. 2

2. Toto nařízení se vztahuje na údaje týkající 
se nutriční hodnoty a zdraví použité 
na etiketě, při prezentaci a propagaci 
potravin, které mají být takto dodané 
konečnému spotřebiteli. Vztahuje se také 
na potraviny určené k dodání do restaurací, 
nemocnic, škol, jídelen a obdobných 
zařízení veřejného stravování.

2. Toto nařízení se vztahuje na údaje týkající 
se nutriční hodnoty a zdraví použité 
na etiketě, při prezentaci a propagaci 
potravin uvedených na trh a určených 
k dodání jako takových konečnému 
spotřebiteli. Vztahuje se také na potraviny 
určené k dodání do restaurací, nemocnic, 
škol, jídelen a obdobných zařízení veřejného 
stravování. Toto nařízení se nevztahuje 
na obchodní značky, které jsou v souladu 
se směrnicí 89/104/EHS a nařízením (ES) 
č. 40/94 v platném znění.

Or. nl

Odůvodnění

Tento návrh má umožnit další existenci obchodních značek a jejich používání. 

Dále má zachovat důvěru zákazníků. 

Pozměňovací návrh, který předložil Henrik Dam Kristensen

Pozměňovací návrh 80
Čl. 1 odst. 2

2. Toto nařízení se vztahuje na údaje týkající 
se nutriční hodnoty a zdraví použité 
na etiketě, při prezentaci a propagaci 
potravin, které mají být takto dodané 
konečnému spotřebiteli. Vztahuje se také 
na potraviny určené k dodání do restaurací, 
nemocnic, škol, jídelen a obdobných 
zařízení veřejného stravování.

2. Toto nařízení se vztahuje na údaje týkající 
se nutriční hodnoty a zdraví použité 
v reklamních sděleních, ať už na etiketě, 
při prezentaci a propagaci potravin které 
mají být takto dodané konečnému 
spotřebiteli, včetně potravin, které jsou 
uváděny na trh nezabalené nebo dodávané 
ve velkém. Vztahuje se také na potraviny 
určené k dodání do restaurací, nemocnic, 
škol, jídelen a obdobných zařízení veřejného 
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stravování.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly do ustanovení tohoto nařízení zahrnuty všechny druhy reklamních 
sdělení týkající se potravin.   Zároveň aby z ustanovení tohoto nařízení nebyly vynechány 
potraviny, které jsou uváděny na trh nezabalené nebo dodávané ve velkém.

Pozměňovací návrh, který předložil Henrik Dam Kristensen

Pozměňovací návrh 81
Čl. 1 odst. 2 a (nový)

2a. Ochranná známka, obchodní značka 
nebo obchodní název uvedené na označení, 
obchodní úpravě či reklamě na potravinu, 
které mohou být spotřebiteli vnímány jako 
údaje týkající se nutričních hodnot nebo 
zdraví, se mohou používat pouze tehdy, 
když na tomto označení, obchodní úpravě či 
reklamě budou uvedený budou uvedeny 
příslušné údaje týkající se nutričních 
hodnot nebo zdraví, které odpovídají 
ustanovením tohoto nařízení. Ochranná 
známka, obchodní značka nebo obchodní 
název, které uvádějí, že výrobek má vliv 
na zdraví nebo jisté choroby, tak bude 
obsahovat údaje týkající se zdraví 
a ochranná známka, obchodní značka 
nebo obchodní název, které odkazují 
na jisté živiny a/nebo nutriční složení 
potraviny, budou doprovázeny údaji 
o nutriční hodnotě. V případě ochranných 
známek, obchodních značek nebo 
obchodních názvů, které existovaly před 
1. lednem 2005, bude toto ustanovení platit 
od [data vstupu v platnost plus dva roky].

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby obchodní značky, ochranné známky a obchodní názvy, které mohou 
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spotřebitelé považovat za údaje týkající se nutričních hodnot a/nebo zdraví, byly také 
regulovány v souladu s ustanoveními stanovenými v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 82
Čl. 1 odst. 4 a (nový)

4a. Toto nařízení se nevztahuje 
na ochranné známky, které jsou v souladu 
s ustanoveními směrnice 89/104/EHS 
a nařízení (ES) č. 40/94.
Jakýkoli jiný typ obchodních značek 
(například zavedené tradiční ochranné 
známky a obchodní názvy), jejichž použití 
může spadat do oblasti působnosti tohoto 
nařízení, nepodléhá tomuto nařízení 
za předpokladu, že v případě, kdy obchodní 
značka sama o sobě tvoří údaj týkající se 
nutriční hodnoty nebo zdraví, je doplněna 
údajem týkajícím se nutriční hodnoty nebo 
zdraví, kdykoli je použita na označení, 
reklamě či prezentaci potraviny.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 83
Čl. 2 odst. 2 bod 1

(1) „údajem“ se rozumí jakékoli sdělení 
nebo prohlášení, které není závazné podle 
práva Společenství nebo vnitrostátních 
zákonů, včetně obrázkového, grafického 
nebo symbolického znázornění, které uvádí, 
budí dojem nebo naznačuje, že určitá 
potravina má zvláštní vlastnosti;

(1) „údajem“ se rozumí jakékoli sdělení 
nebo prohlášení, které není závazné podle 
práva Společenství nebo vnitrostátních 
zákonů, včetně obrázkového, grafického 
nebo symbolického znázornění, které uvádí 
nebo naznačuje, že určitá potravina má 
zvláštní vlastnosti, kromě obchodních 
značek, které již byly zaregistrovány jako 
ochranné známky;

Or. en

Odůvodnění

Zákon o ochranných známkách již zajišťuje, že klamné známky nemohou být zapsány 
a jakákoli protiprávně zapsaná známka může být vymazána. Kromě toho nejsou ochranné 
značky chápány jako „údaje“ ve smyslu zamýšleném nařízením a neporušují svůj stanovený 
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cíl ochrany spotřebitelů před zavádějícími údaji.  Chystaná směrnice o nekalé obchodní praxi 
zajistí, aby uvedený výrobek odpovídal údajům, které mohou být zprostředkovány ochrannou 
známkou.  To je zbytečné zdvojení legislativních ustanovení týkajících se otázky, která je již 
upravena jinde (zákon o ochranných známkách a nekalá obchodní praxe).

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 84
Čl. 2 odst. 2 bod 8

(8) „průměrným spotřebitelem“ se rozumí 
spotřebitel, který je přiměřeně dobře 
informovaný a přiměřeně všímavý 
a uvážlivý.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Podobně jako v případě „nekalé obchodní praxe“ je důležité, aby byla z tohoto článku 
vypuštěna definice „průměrného spotřebitele“.  Hlavním cílem tohoto nařízení je ochrana 
spotřebitelů proti zavádějícím údajům a je proto důležité, aby se vztahovalo na všechny 
spotřebitele, přičemž je nutno řádně zohledňovat zranitelné zákazníky.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 85
Čl. 2 odst. 2 bod 8

(8) „průměrným spotřebitelem“ se rozumí 
spotřebitel, který je přiměřeně dobře 
informovaný a přiměřeně všímavý 
a uvážlivý.

vypouští se

Or. da

Odůvodnění

Stávající definice „průměrného zákazníka“ je nevhodná, a proto ji nelze použít jako nástroje 
k vytvoření vhodného rámce, kterým se bude řídit rozhodování o tom, co jsou přiměřené údaje 
týkající se zdraví. Bylo by vhodné vybrat kritéria, na jejichž základě by bylo možno stanovit, 
kde lze spotřebitele považovat za „dobře informovaného“ a „uvážlivého“. Abychom se 
vyhnuli nesprávnému výkladu určitých skupin spotřebitelů a zároveň zajistili, že výrobci 
budou schopni zaznamenat názory spotřebitelů na údaje o zdraví, je potřeba vysvětlit, která 
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kritéria a měřítka definují průměrného evropského spotřebitele.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 86
Čl. 2 odst. 2 bod 8a (nový)

(8a) „doplňky stravy“ se rozumí potraviny, 
jejichž účelem je doplněk běžné stravy 
a které jsou koncentrovanými zdroji živin 
nebo jiných látek, které mají samy o sobě 
nebo v kombinaci nutriční nebo 
fyziologický účinek a které jsou uváděny 
na trh v jednotkovém množství, a to 
ve formě kapslí, pastilek, tablet, dražé 
a dalších podobných forem, sáčků 
s práškem, ampulek s tekutinou, kapek 
a jiných podobných forem tekutin a prášků 
určených pro příjem v malých odměřených 
množstvích;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu důslednosti je zde použita definice pro doplňky stravy ze směrnice 2002/46.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 87
Čl. 3 odst. 2 bod da) (nový)

da) – nebýt v souladu s národním 
poradenstvím ohledně stravy.

Or. da

Odůvodnění

Stravovací návyky se v jednotlivých členských státech liší a údaje by proto měly být v souladu 
s národním poradenstvím ohledně stravy.
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Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 88
Článek 4, název

Omezení používání údajů týkajících 
se nutričních hodnot a zdraví

Podmínky používání údajů týkajících 
se nutričních hodnot a zdraví 

Or. en

Odůvodnění

Nutriční profily jsou důležitými pozitivními kritérii možného použití údajů o nutričních 
hodnotách a zdraví, proto je místo omezování třeba hledat pozitivní aspekty, především 
podmínky jejich používání.

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 89
Článek 4, název

Omezení používání údajů týkajících 
se nutričních hodnot a zdraví

Podmínky používání údajů týkajících 
se nutričních hodnot a zdraví 

Or. en

Odůvodnění

Stanovování nutričních profilů se musí opírat o vědecké hodnocení. Základem tohoto nařízení 
je vyhodnocení nutričních profilů potravin nebo jejich kategorií Komisí na základě zapojení 
úřadu EFSA.

Pozměňovací návrh, který předložil Toine Manders

Pozměňovací návrh 90
Článek 4

Omezení používání údajů týkajících 
se nutričních hodnot a zdraví 

Nutriční profily

1. Do 18 měsíců po schválení tohoto 
nařízení Komise stanoví v souladu 
s postupem podle čl. 23 odst. 2 specifické 
nutriční profily, které budou muset 
potraviny nebo určité kategorie potravin 
vykazovat, pokud mají být předmětem údajů 

1. Do 18 měsíců po schválení tohoto 
nařízení Komise podá Parlamentu a Radě 
zprávu o tom, zda je stanovení nutričních 
profilů jako podmínky pro uvádění údajů 
týkajících se nutričních hodnot a zdraví 
žádoucí a zda ho lze provést. Tato zpráva 
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týkajících se nutričních hodnot nebo zdraví. 
Nutriční profily se musejí týkat zejména 
obsahu těchto látek v potravinách:

budou vypracována po konzultacích 
s úřadem a se zúčastněnými stranami, 
především se subjekty podnikajícími 
v potravinářství. Zpráva bude založena 
na vědeckých poznatcích o straně a výživě 
a jejich vztazích ke zdraví a bude 
zohledňovat zejména:

a) tuku, nasycených mastných kyselin, 
transmastných kyselin

a) množství určitých živin a dalších látek 
obsažených v daných potravinách; 

b) cukrů b) úlohu a význam těchto potravin 
nebo kategorií potravin  ve stravě;

c) soli/sodíku. c) celkové nutriční složení potravin 
a přítomnost živin, o nichž bylo vědecky 
dokázáno, že mají příznivý účinek 
na zdraví.

Nutriční profily vycházejí z vědeckých
poznatků o výživě a jejím významu 
pro zdraví a zejména z úlohy živin a jiných
látek s nutričním nebo fyziologickým 
účinkem vzhledem k chronickým 
onemocněním. Při stanovení
nutričních profilů konzultuje Komise 
s úřadem a se zájmovými skupinami,
zejména s potravinářským průmyslem 
a se spotřebitelskými organizacemi. 
Výjimky a aktualizace s ohledem 
na vědecký pokrok jsou schvalovány 
v souladu s postupem podle čl. 23 odst. 2.

Pokud zpráva prokáže, že stanovit nutriční 
profily jako podmínky pro údaje týkající se 
nutriční hodnoty a zdraví na potravinách by 
bylo vhodné a proveditelné, navrhne Komise 
podle článku 251 Smlouvy pozměňovací 
návrh k tomuto nařízení, který náležitě 
zohlední uvedenou zprávu,  výsledky jednání 
a zásady subsidiarity a proporcionality.

2. Odchylně od odstavce 1 jsou údaje 
týkající se nutričních hodnot a vztahující se 
ke snižování obsahu tuku, nasycených
mastných kyselin, transmastných kyselin, 
cukrů a soli/sodíku přípustné, pouze pokud
odpovídají podmínkám stanoveným v tomto
nařízení.
3. Nápoje s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemu nesmějí uvádět:

3. Nápoje s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemu nesmějí uvádět:

a) údaje týkající se zdraví; a) údaje týkající se zdraví;
b) údaje týkající se nutričních hodnot 
s výjimkou údajů o sníženém obsahu 
alkoholu nebo energie.

b) údaje týkající se nutričních hodnot 
s výjimkou údajů o sníženém obsahu 
alkoholu nebo energie.

4. Další potraviny nebo kategorie potravin,
neuvedené v odstavci 3, pro něž má být
omezeno nebo zakázáno používání údajů

4. Další potraviny nebo kategorie potravin,
neuvedené v odstavci 3, pro něž má být
omezeno nebo zakázáno používání údajů
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týkajících se nutriční hodnoty nebo zdraví,
mohou být určeny podle vědeckých
poznatků v souladu s postupem podle čl. 23
odst. 2.

týkajících se nutriční hodnoty nebo zdraví,
mohou být určeny podle vědeckých
poznatků v souladu s postupem podle čl. 23
odst. 2.

Or. nl

Odůvodnění

Žádoucnost a proveditelnost koncepce nutričních profilů jako podmínka uvádění údajů 
týkajících se nutričních hodnot a zdraví u potravin je pochybná. Klasifikovat potraviny 
do kategorií podle toho, zda mají lepší nebo horší profily nemá smysl, protože nejdůležitějším 
faktorem je množství zkonzumovaných potravin. Účinnost nutričních profilů jakožto zbraně 
proti obezitě je proto zcela nejasná. Z vědeckého hlediska je tento koncept také v zárodku 
a jako takový nebyl ještě v žádném členském státě vyzkoušen. A nakonec zavedení nutričních 
profilů je z hlediska zásady subsidiarity a proporcionality velmi pochybné a v podstatě nemá 
být předmětem právních úprav. 

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 91
Článek 4

Omezení používání údajů týkajících 
se nutričních hodnot a zdraví 

vypouští se

1. Do 18 měsíců po schválení tohoto 
nařízení Komise stanoví v souladu 
s postupem podle čl. 23 odst. 2 specifické 
nutriční profily, které budou muset 
potraviny nebo určité kategorie potravin 
vykazovat, pokud mají být předmětem údajů 
týkajících se nutričních hodnot nebo zdraví.
Nutriční profily se musejí týkat zejména 
obsahu těchto látek v potravinách:
a) tuku, nasycených mastných kyselin, 
transmastných kyselin
b) cukrů
c) soli/sodíku.
Nutriční profily vycházejí z vědeckých
poznatků o výživě a jejím významu 
pro zdraví a zejména z úlohy živin a jiných
látek s nutričním nebo fyziologickým 
účinkem vzhledem k chronickým 
onemocněním. Při stanovení
nutričních profilů konzultuje Komise 
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s úřadem a se zájmovými skupinami,
zejména s potravinářským průmyslem 
a se spotřebitelskými organizacemi.
Výjimky a aktualizace s ohledem na
vědecký pokrok jsou schvalovány v souladu
s postupem podle čl. 23 odst. 2.
2. Odchylně od odstavce 1 jsou údaje 
týkající se nutričních hodnot a vztahující se 
ke snižování obsahu tuku, nasycených
mastných kyselin, transmastných kyselin,  
cukrů a soli/sodíku přípustné, pouze pokud
odpovídají podmínkám stanoveným v tomto
nařízení.
3. Nápoje s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemu nesmějí uvádět:
a) údaje týkající se zdraví;
b) údaje týkající se nutričních hodnot 
s výjimkou údajů o sníženém obsahu 
alkoholu nebo energie.
4. Další potraviny nebo kategorie potravin,
neuvedené v odstavci 3, pro něž má být
omezeno nebo zakázáno používání údajů
týkajících se nutriční hodnoty nebo zdraví,
mohou být určeny podle vědeckých
poznatků v souladu s postupem podle čl. 23
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení nutričních profilů jako právního kritéria pro možnost uvádět údaje povede 
k diskriminaci určitých skupin výrobků, což není správné, protože součástí vyvážené stravy 
může být kterákoli skupina výrobků. 
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Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 92
Čl. 4 odst. 1 pododst. 1

1. Do 18 měsíců po schválení tohoto 
nařízení Komise stanoví v souladu 
s postupem podle čl. 23 odst. 2 specifické 
nutriční profily, které budou muset 
potraviny nebo určité skupiny potravin 
vykazovat, pokud mají být předmětem údajů 
týkajících se nutričních hodnot nebo zdraví.

1. Do 24 měsíců po schválení tohoto 
nařízení Komise na základě návrhů úřadu 
EFSA stanoví v souladu s postupem podle 
článku 251 Smlouvy živiny a jiné látky, 
které mají zvláštní význam v rámci 
vyvážené stravy a stanoví pro ně referenční 
příjmové hodnoty. 

Or. en

Odůvodnění

Namísto neposkytování informací pro spotřebitele o poměrné hodnotě určitých potravin 
v jejich stravě prostřednictvím nutričních profilů by měly být spotřebitelé poučováni 
o nutričních charakteristikách potravin, jejich potřebě ve výživě a o poměrném významu 
určité potraviny v denní stravě.

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 93
Čl. 4 odst. 1 pododst. 1

Omezení používání údajů týkajících 
se nutričních hodnot a zdraví

Podmínky používání údajů týkajících 
se nutričních hodnot a zdraví 

1. Do 18 měsíců po schválení tohoto 
nařízení Komise stanoví v souladu 
s postupem podle čl. 23 odst. 2 specifické 
nutriční profily, které budou muset potraviny 
nebo určité skupiny potravin vykazovat, 
pokud mají být předmětem údajů týkajících 
se nutričních hodnot nebo zdraví.

1. Do 24 měsíců po schválení tohoto 
nařízení Komise na základě návrhu úřadu 
EFSA stanoví v souladu s postupem podle 
čl. 23 odst. 2 specifické nutriční profily, 
které budou muset potraviny nebo určité 
skupiny potravin vykazovat, pokud mají být 
předmětem údajů týkajících se nutričních 
hodnot nebo zdraví. 

Or. en

Odůvodnění

Stanovování nutričních profilů se musí opírat o vědecké hodnocení. Základem tohoto nařízení 
je vyhodnocení nutričních profilů potravin nebo jejich kategorií Komisí na základě zapojení 
úřadu EFSA.
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Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 94
Čl. 4  odst. 1, pododst. 1

Omezení používání údajů týkajících 
se nutričních hodnot a zdraví

Podmínky používání údajů týkajících 
se nutričních hodnot a zdraví 

1. Do 18 měsíců po schválení tohoto 
nařízení Komise stanoví v souladu 
s postupem podle čl. 23 odst. 2 specifické 
nutriční profily, které budou muset potraviny 
nebo určité skupiny potravin vykazovat, 
pokud mají být předmětem údajů týkajících 
se nutričních hodnot nebo zdraví.

1. Do 24 měsíců po schválení tohoto 
nařízení Komise na návrh úřadu a po 
konzultaci s Evropským parlamentem 
stanoví v souladu s postupem podle čl. 23 
odst. 2 specifické nutriční profily, které 
budou muset potraviny nebo určité skupiny 
potravin vykazovat, pokud mají být 
předmětem údajů týkajících se nutričních 
hodnot nebo zdraví. 

Or. en

Odůvodnění
Příklady z ciziny ukazují, že stanovení nutričních profilů je komplikovaným úkolem, jehož 
řešení vyžaduje určitou dobu a o němž je nutno diskutovat. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o velmi politickou a technickou otázku, měl by být do procesu zapojen jak Evropský 
parlament, tak i úřad.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris
Pozměňovací návrh 95
Čl. 4 odst. 1 pododst. 1

Omezení používání údajů týkajících 
se nutričních hodnot a zdraví 

Specifické podmínky používání údajů 
týkajících se nutričních hodnot a zdraví 

1. Do 18 měsíců po schválení tohoto
nařízení stanoví Komise v souladu 
s postupem podle čl. 23 odst. 2 specifické
nutriční profily, které budou muset
potraviny nebo určité skupiny potravin
vykazovat, pokud mají být předmětem údajů
týkajících se nutričních hodnot nebo zdraví.

1. Do 24 měsíců po schválení tohoto 
nařízení úřad na žádost Komise 
a po jednání s dotyčnými stranami předloží 
podrobnou zprávu o uplatnění podmínek 
uvedených v čl. 5 odst. 1 a čl. 10 odst. 2 
zejména o všech specifických nutričních 
profilech, které potraviny  budou muset 
splňovat, pokud mají být předmětem údajů 
týkajících se nutričních hodnot nebo zdraví.

Or. en
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Odůvodnění

Předtím než se Komise zaměří na stanovení nutričních profilů, měla by nejprve posoudit 
proveditelnost takovéhoto systému, aby bylo zajištěno, že bude moci být objektivně vědecky 
použit na všechny potraviny a bud opravdu pomáhat spotřebitelům při lepším výběru stravy 
při zohlednění rozdílů ve stravovacích návycích a tradicích mezi členskými státy 
a různorodých požadavků jednotlivců. Toto posouzení by měl provést Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 96
Čl. 4 odst. 1 pododst. 1

1. Do 18 měsíců po schválení tohoto
nařízení stanoví Komise v souladu 
s postupem podle čl. 23 odst. 2 specifické 
nutriční profily, které budou muset 
potraviny nebo určité skupiny potravin 
vykazovat, pokud mají být předmětem údajů 
týkajících se nutričních hodnot nebo zdraví.

1. Do 24 měsíců po schválení uvedeného 
nařízení Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh týkající se 
evropských směrnic pro stravování, které 
poskytnou obecné pokyny pro výživu, 
přičemž budou brát v úvahu kulturní 
a stravovací odchylky jednotlivých 
členských států i dokumenty Světové 
zdravotnické organizace a Kodex 
Alimentarius. Do 24 měsíců po schválení 
evropských směrnic pro stravování Komise 
stanoví v souladu s postupem podle čl. 23 
odst. 2 specifická nutriční kritéria, která 
musejí určité kategorie potravin splňovat, 
pokud mají být předmětem údajů
týkajících se nutričních hodnot nebo zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení nutričních profilů by měl být pozitivní, nikoli negativní proces a uvedené pokyny 
by měly být provázány na mezinárodní úrovni a měly by být schváleny na základě 
spolurozhodování.
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Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 97
Čl. 4 odst. 1 pododst. 2

Nutriční profily se musejí týkat zejména 
obsahu těchto látek v potravinách:

Nutriční profily se musejí stanovovat 
zejména na základě:  

- množství určitých živin a dalších látek 
obsažených v daných potravinách,
- přínos a význam těchto potravin 
(nebo kategorií potravin) ve vyvážené stravě
- celkové nutriční složení těchto potravin 
nebo kategorií potravin a přítomnost živin 
a dalších látek, o nichž bylo vědecky 
dokázáno, že mají příznivý účinek 
na zdraví, pokud se v těchto potravinách 
nacházejí přirozeně.

a) tuku, nasycených mastných kyselin, 
transmastných kyselin
b) cukrů
c) soli/sodíku.

Or. en

Odůvodnění

Stanovování nutričních profilů se musí opírat o vědecké hodnocení. Základem tohoto nařízení 
je vyhodnocení nutričních profilů potravin nebo jejich kategorií Komisí na základě zapojení 
úřadu EFSA. 

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 98
Čl. 4 odst. 1 pododst. 2

Nutriční profily se musejí týkat zejména 
obsahu těchto látek v potravinách:

vypouští se

a) tuku, nasycených mastných kyselin, 
transmastných kyselin
b) cukrů
c) soli/sodíku.

Or. en
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Odůvodnění

Namísto neposkytování informací pro spotřebitele o poměrné hodnotě určitých potravin 
v jejich stravě prostřednictvím nutričních profilů, by měly být spotřebitelé poučováni 
o nutričních charakteristikách potravin, jejich potřebě ve výživě a o poměrném významu 
určité potraviny v denní stravě.

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 99
Čl. 4 odst. 1 pododst. 2

Nutriční profily se musejí týkat zejména 
obsahu těchto látek v potravinách:

Tyto nutriční profily se musejí stanovovat 
pro potraviny nebo určité kategorie 
potravin zejména na základě:

a) tuku, nasycených mastných kyselin, 
transmastných kyselin

a) množství určitých živin a dalších látek 
obsažených v daných potravinách;

b) cukrů b) úlohy a významu těchto potravin 
(nebo kategorií potravin) ve stravě
obyvatelstva obecně, příp. určitých 
rizikových skupin včetně dětí. Přitom 
musejí být řádně zohledněny stravovací 
návyky a modely konzumace v různých 
členských státech;

c) soli/sodíku. c) celkové nutriční složení těchto potravin 
a přítomnost živin, které jsou vědecky 
uznávané jako látky s příznivým účinkem 
na zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto nařízení není definovat kritéria pro nutriční profily. Má pouze stanovit 
flexibilní regulační rámec pro technické a vědecké definování nutričních profilů a zajistit, 
aby se přihlíželo k velkému množství různých potravin a spotřebitelů, kteří představují 
složitost evropského trhu.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 100
Čl. 4 odst. 1 pododst. 2



PE 355.746v02-00 26/99 AM\562665CS.doc
Externí překlad

CS

Nutriční profily se musejí týkat zejména 
obsahu těchto látek v potravinách:

vypouští se

a) tuku, nasycených mastných kyselin, 
transmastných kyselin
b) cukrů
c) soli/sodíku.

Or. en

Odůvodnění

Předtím než se Komise zaměří na stanovení nutričních profilů, měla by nejprve posoudit 
proveditelnost takovéhoto systému, aby bylo zajištěno, že bude moci být objektivně vědecky 
použit na všechny potraviny a bud opravdu pomáhat spotřebitelům při lepším výběru stravy 
při zohlednění rozdílů ve stravovacích návycích a tradicích mezi členskými státy 
a různorodých požadavků jednotlivců. Toto posouzení by měl provést Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 101
Čl. 4 odst. 1 pododst. 2

Nutriční profily se musejí týkat zejména 
obsahu těchto látek v potravinách:

Tyto nutriční profily se musejí stanovovat 
pro potraviny nebo určité kategorie 
potravin zejména na základě:

a) tuku, nasycených mastných kyselin, 
transmastných kyselin

- množství určitých živin a dalších látek 
obsažených v daných potravinách;

b) cukrů - úlohu a význam těchto potravin 
nebo kategorií potravin ve stravě;

c) soli/sodíku. - celkové nutriční složení těchto potravin 
a přítomnost živin, které jsou vědecky 
uznávané jako látky s příznivým účinkem 
na zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení nutričních profilů by měl být pozitivní, nikoli negativní proces a uvedené pokyny 
by měly být provázány na mezinárodní úrovni a měly by být schváleny na základě 
spolurozhodování.
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Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 102
Čl. 4 odst. 1 pododst. 3

Nutriční profily vycházejí z vědeckých
poznatků o výživě a jejím významu 
pro zdraví a zejména z úlohy živin a jiných
látek s nutričním nebo fyziologickým 
účinkem vzhledem k chronickým 
onemocněním. Při stanovení
nutričních profilů konzultuje Komise 
s úřadem a se zainteresovanými skupinami, 
zejména se subjekty potravinářského 
průmyslu a se spotřebitelskými 
organizacemi.

Referenční hodnoty příjmu vycházejí 
z vědeckých poznatků o výživě a jejím 
významu pro zdraví a zejména z úlohy živin 
a jiných látek s nutričním nebo 
fyziologickým účinkem vzhledem 
k chronickým onemocněním. Při stanovení
referenčních hodnot příjmu konzultuje 
Komise s úřadem a se zainteresovanými 
skupinami, zejména se subjekty 
potravinářského průmyslu a se 
spotřebitelskými organizacemi.

Or. en

Odůvodnění

Namísto neposkytování informací pro spotřebitele o poměrné hodnotě určitých potravin 
v jejich stravě prostřednictvím nutričních profilů by měly být spotřebitelé poučováni o 
nutričních charakteristikách potravin, jejich potřebě ve výživě a o poměrném významu určité 
potraviny v denní stravě.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 103
Čl. 4  odst. 1, pododst. 3

Nutriční profily vycházejí z vědeckých 
poznatků o výživě a jejím významu 
pro zdraví a zejména z úlohy živin a jiných 
látek s nutričním nebo fyziologickým 
účinkem vzhledem k chronickým 
onemocněním.

Uvedené stanovisko by mělo vzít v úvahu 
vědecké poznatky o výživě a jejím významu 
pro zdraví a zejména:

- úlohu živin a jiných látek s nutričním 
nebo fyziologickým účinkem vzhledem 
k chronickým onemocněním;

- vhodnost nutričních profilů pro všechny 
spotřebitele bez ohledu na jejich stav výživy.
Po obdržení stanoviska úřadu Komise 
stanoví, pokud to bude proveditelné, 
v souladu s postupem podle čl. 23 odst. 2 
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systém nutričních profilů pro potraviny 
označené údaji týkajícími se nutričních 
hodnot nebo zdraví, přičemž vezme v úvahu 
zejména:
- množství určitých živin a dalších látek 
obsažených v daných potravinách;
- úlohu a význam těchto potravin 
(nebo kategorií potravin) ve stravě 
s ohledem na rozdíly ve stravování a tradici 
v rámci členských států;
- celkové nutriční složení těchto potravin 
a přítomnost živin, které jsou vědecky 
uznávané jako látky s účinkem na zdraví.

Při stanovování těchto nutričních profilů 
konzultuje Komise s úřadem a 
se zainteresovanými skupinami, zejména 
se subjekty potravinářského průmyslu 
a se spotřebitelskými organizacemi.

Při stanovování jakýchkoli nutričních profilů 
konzultuje Komise s úřadem a 
se zainteresovanými skupinami, zejména 
se subjekty potravinářského průmyslu 
a se spotřebitelskými organizacemi.

Or. en

Odůvodnění

Předtím než se Komise zaměří na stanovení nutričních profilů, měla by nejprve posoudit 
proveditelnost takovéhoto systému, aby bylo zajištěno, že bude moci být objektivně vědecky 
použit na všechny potraviny a bud opravdu pomáhat spotřebitelům při lepším výběru stravy 
při zohlednění rozdílů ve stravovacích návycích a tradicích mezi členskými státy 
a různorodých požadavků jednotlivců. Toto posouzení by měl provést Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin.
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Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 104
Čl. 4  odst. 1 pododst. 3

Nutriční profily vycházejí z vědeckých 
poznatků o výživě a jejím významu 
pro zdraví a zejména z úlohy živin a jiných 
látek s nutričním nebo fyziologickým 
účinkem vzhledem k chronickým 
onemocněním.

Při stanovení nutričních profilů konzultuje 
Komise s úřadem a se zainteresovanými 
skupinami, zejména se subjekty 
potravinářského průmyslu a se 
spotřebitelskými organizacemi.

Všechna nutriční kritéria vycházejí
z vědeckých poznatků o výživě a jejím 
významu pro zdraví a zejména z úlohy živin 
a jiných látek s nutričním nebo 
fyziologickým účinkem vzhledem 
k chronickým onemocněním.

Výjimky a aktualizace s ohledem na
vědecký pokrok jsou schvalovány v souladu
s postupem podle čl. 23 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení nutričních profilů by měl být pozitivní, nikoli negativní proces a uvedené pokyny 
by měly být provázány na mezinárodní úrovni a měly by být schváleny na základě 
spolurozhodování.

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 105
Čl. 4  odst. 1 pododst. 3

Nutriční profily vycházejí z vědeckých
poznatků o výživě a jejím významu 
pro zdraví a zejména z úlohy živin a jiných
látek s nutričním nebo fyziologickým 
účinkem vzhledem k chronickým 
onemocněním. Při stanovení
nutričních profilů konzultuje Komise 
s úřadem a se zájmovými skupinami,
zejména s potravinářským průmyslem 
a se spotřebitelskými organizacemi.

Nutriční profily vycházejí z vědeckých
poznatků o výživě a jejím významu 
pro zdraví a zejména z úlohy živin a jiných
látek s nutričním nebo fyziologickým 
účinkem vzhledem k chronickým 
onemocněním. Při stanovení
nutričních profilů konzultuje Komise 
s úřadem a se zájmovými skupinami,
zejména s potravinářským průmyslem 
a se spotřebitelskými organizacemi.
(Netýká se českého znění.)
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Or. en

Odůvodnění

Konzistentnost.

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 106
Čl. 4 odst. 1, pododst. 4

Výjimky a aktualizace s ohledem 
na vědecký pokrok jsou schvalovány 
v souladu s postupem podle čl. 23 odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Namísto neposkytování informací pro spotřebitele o poměrné hodnotě určitých potravin 
v jejich stravě prostřednictvím nutričních profilů by měly být spotřebitelé poučováni 
o nutričních charakteristikách potravin, jejich potřebě ve výživě a o poměrném významu 
určité potraviny v denní stravě.

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 107
Čl. 4 odst. 1 pododst. 4

Výjimky a aktualizace s ohledem na vědecký 
pokrok jsou schvalovány v souladu
s postupem podle čl. 23 odst. 2.

Specifické výjimky z povinnosti dodržovat 
nutriční profil jako základ pro údaje 
týkající se nutriční hodnoty nebo zdraví 
a aktualizace s ohledem na vědecký pokrok 
jsou schvalovány v souladu s postupem 
podle čl. 23 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Stanovení nutričních profilů se musí zakládat na vědeckém hodnocení. Vyhodnocení 
nutričních profilů potravin nebo kategorií potravin ze strany Komise na základě zapojení 
EFSA je skutečně základním kamenem tohoto nařízení.
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Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 108
Čl. 4 odst. 1, pododst. 4

Výjimky a aktualizace s ohledem 
na vědecký pokrok jsou schvalovány 
v souladu s postupem podle čl. 23 odst. 2.

Výjimky z povinnosti splňovat nutriční 
profily jako základu pro údaje týkající se 
nutriční hodnoty nebo zdraví a aktualizace 
s ohledem na vědecký pokrok jsou 
schvalovány v souladu s postupem podle 
čl. 23 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Konzistentnost a přesnost.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 109
Čl 4 odst. 1 pododst. 4

Výjimky a aktualizace s ohledem 
na vědecký pokrok jsou schvalovány 
v souladu s postupem podle čl. 23 odst. 2.

Výjimky z povinnosti splňovat jakékoli 
nutriční profily jako základu pro údaje 
týkající se nutriční hodnoty nebo zdraví 
a aktualizace s ohledem na vědecký pokrok 
jsou schvalovány v souladu s postupem 
podle čl. 23 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Předtím než se Komise zaměří na stanovení nutričních profilů, měla by nejprve posoudit 
proveditelnost takovéhoto systému, aby bylo zajištěno, že bude moci být objektivně vědecky 
použit na všechny potraviny a bud opravdu pomáhat spotřebitelům při lepším výběru stravy 
při zohlednění rozdílů ve stravovacích návycích a tradicích mezi členskými státy 
a různorodých požadavků jednotlivců. Toto posouzení by měl provést Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin.
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Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 110
Čl. 4 odst. 2

2. Odchylně od odstavce 1 jsou údaje 
týkající se nutričních hodnot a vztahující se 
ke snižování obsahu tuku, nasycených
mastných kyselin, transmastných kyselin, 
cukrů a soli/sodíku přípustné, pouze pokud
odpovídají podmínkám stanoveným v tomto
nařízení.

2. Odchylně od odstavce 1 jsou v případě, 
že některé specifické živiny obsažené 
v potravině překročí nutriční profil, údaje 
týkající se nutričních hodnot a zdraví, které 
jinak splňují toto nařízení, přípustné, pokud
je informace o určité živině, která 
překračuje nutriční profil, uvedena vedle 
údaje o nutričních hodnotách nebo zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže význačná vlastnost potraviny umožní, aby o tomto výrobku byly uváděny údaje 
týkající se nutričních hodnot a zdraví, musí být povoleno tuto skutečnost uvést i v případě, 
že dojde k překročení části nutričního profilu. V takovém případě je požadavek uvádět 
informace o potravinách a jejich nutričních hodnotách splněn také, pokud je živina 
překračující nutriční profil jasně uvedena vedle údaje o nutričních hodnotách nebo zdraví.

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 111
Čl. 4 odst. 2

2. Odchylně od odstavce 1 jsou údaje 
týkající se nutričních hodnot a vztahující 
se ke snižování obsahu tuku, nasycených
mastných kyselin, transmastných kyselin, 
cukrů a soli/sodíku přípustné, pouze pokud
odpovídají podmínkám stanoveným v tomto
nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Namísto neposkytování informací pro spotřebitele o poměrné hodnotě určitých potravin 
v jejich stravě prostřednictvím nutričních profilů by měly být spotřebitelé poučováni 
o nutričních charakteristikách potravin, jejich potřebě ve výživě a o poměrném významu 
určité potraviny v denní stravě.
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Pozměňovací návrh, který předložil Toine Manders

Pozměňovací návrh 112
Čl. 4 odst. 2

2. Odchylně od odstavce 1 jsou údaje 
týkající se nutričních hodnot a vztahující 
se ke snižování obsahu tuku, nasycených 
mastných kyselin, transmastných kyselin, 
cukrů a soli/sodíku přípustné, pouze pokud
odpovídají podmínkám stanoveným v tomto
nařízení.

2. Odchylně od odstavce 1 jsou údaje 
týkající se nutričních hodnot a zdraví 
povoleny pod podmínkou, že kromě údajů 
o nutričních hodnotách a zdraví jsou 
uvedeny informace o specifických živinách, 
které jsou dále než nutriční profil.

Or. nl

Odůvodnění

Nebylo by správné zakázat jakoukoli zmínku o prokázaných vhodných účincích výrobku pouze 
proto, že tento výrobek obsahuje větší množství jisté látky, než je množství stanovené 
v nutričních profilech. Například je dobře známo, že sýry obsahují velké množství vápníku, 
což je látka, která má prokazatelně příznivé účinky, je zde však nebezpečí, že nebude možno 
uvádět na trh sýrové výrobky s pomocí odkazu na ně, protože jejich obsah tuku překračuje 
hodnotu stanovenou v nutričních profilech. Tento pozměňovací návrh zajistí, aby 
se spotřebitelé mohli sami rozhodnout, které potraviny budou konzumovat, na základě jasných 
a pravdivých informací.

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 113
Čl. 4 odst. 2

2. Odchylně od odstavce 1 jsou údaje 
týkající se nutričních hodnot a vztahující se 
ke snižování obsahu tuku, nasycených
mastných kyselin, transmastných kyselin, 
cukrů a soli/sodíku přípustné, pouze pokud
odpovídají podmínkám stanoveným v tomto
nařízení.

2. Odchylně od odstavce 1 jsou údaje 
týkající se nutričních hodnot a zdraví 
přípustné, pokud jsou spotřebitelé 
v souvislosti s údaji o nutričních hodnotách 
a zdraví informováni o množství živin 
uvedených v nutričních profilech v souladu 
s odstavcem 1. Přitom je možno odkazovat 
na informace uvedené v souladu 
se směrnicí 90/496/EHS.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Toine Manders

Pozměňovací návrh 114
Čl. 4 odst. 3

Nápoje s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemu nesmějí uvádět:

Nápoje s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemu nesmějí uvádět:

a) údaje týkající se zdraví; a) údaje týkající se zdraví.
b) údaje týkající se nutričních hodnot 
s výjimkou údajů o sníženém obsahu 
alkoholu nebo energie.

Or. nl

Odůvodnění

Bude-li pivo a víno a priori vyloučeno z možnosti uvádět údaje o nutričních hodnotách, 
nebudou spotřebitelé moci dospět k podloženému rozhodnutí o nákupu na základě úplných 
a přesných informací. To je ve vztahu k jiným potravinám, které mohou např. uvádět „snížený 
obsah cukru”, diskriminující. Je proto potřeba povolit, aby se na pivu a vínu mohly uvádět 
údaje o nutričních hodnotách, jestliže splňují definice uvedené v příloze.

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 115
Čl. 4 odst. 3

3. Nápoje s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemu nesmějí uvádět: 

3. Nápoje s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemu nesmějí uvádět údaje týkající 
se zdraví.

a) údaje týkající se zdraví;
b) údaje týkající se nutričních hodnot 
s výjimkou údajů o sníženém obsahu 
alkoholu nebo energie.

Or. en

Odůvodnění

Namísto neposkytování informací pro spotřebitele o poměrné hodnotě určitých potravin 
v jejich stravě prostřednictvím nutričních profilů by měly být spotřebitelé poučováni 
o nutričních charakteristikách potravin, jejich potřebě ve výživě a o poměrném významu 
určité potraviny v denní stravě.
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Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 116
Čl. 4 odst. 3

3. Nápoje s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemu nesmějí uvádět:

vypouští se

a) údaje týkající se zdraví;
b) údaje týkající se nutričních hodnot 
s výjimkou údajů o sníženém obsahu 
alkoholu nebo energie.

Or. en

Odůvodnění

Údaje by měly být povoleny za předpokladu, že jsou vědecky opodstatněné a odpovídají 
všeobecným stravovacím zásadám stanoveným v tomto návrhu.

Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 117
Čl. 4 odst. 3

Nápoje s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemu nesmějí uvádět:

Nápoje s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemu nesmějí uvádět:

a) údaje týkající se zdraví; a) údaje týkající se zdraví, kromě případů, 
kdy tyto údaje podporují sdělení 
vnitrostátních úřadů nebo úřadů 
Společenství o nebezpečí nadměrné 
spotřeby alkoholu;

b) údaje týkající se nutričních hodnot 
s výjimkou údajů o sníženém obsahu 
alkoholu nebo energie.

b) údaje týkající se nutričních hodnot, kromě 
případů, kdy je spolu s nimi uveden i úplný 
seznam přísad nebo příslušné informace 
o alergenech.

Or. en

Odůvodnění

Definice údaje týkajícího se zdraví by se mohla vztahovat na jakékoli sdělení o alkoholu 
a zdraví, čímž by mohla ohrozit varování ohledně zdraví. Proto je třeba tuto situaci vyjasnit. 

Pro některé spotřebitele jsou informace o alkoholických nápojích nejen užitečné, ale přímo 
nezbytné; týká se to například lidí trpících celiakií, a bezlepkového piva. U alkoholických 
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nápojů by měly být povoleny údaje týkající se nutričních hodnot, pokud splňují definici 
stanovenou v příloze, splňují povinnost povinného nutričního označení a jsou opatřeny 
údajem o přísadách.

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 118
Čl. 4 odst. 3, úvodní část

3. Nápoje s obsahem alkoholu vyšším než
1,2 % objemu nesmějí uvádět:

3. Nápoje a potraviny s obsahem alkoholu 
vyšším než 1,2 % objemu nesmějí uvádět:

Or. en

Odůvodnění

Přestože se jedná o okrajovou záležitost, potraviny obsahující alkoholy existují a neměly by 
být pominuty.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 119
Čl. 4 odst. 4

4. Další potraviny nebo kategorie potravin 
neuvedené v odstavci 3, pro něž má být 
omezeno nebo zakázáno používání údajů
týkajících se nutriční hodnoty nebo zdraví, 
mohou být určeny podle vědeckých 
poznatků v souladu s postupem podle čl. 23 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Nemělo by být potřeba zakazovat, aby byly na konkrétních potravinách nebo kategoriích 
potravin uvedeny údaje týkající se nutričních hodnot nebo zdraví, pokud tyto údaje splňují 
obecné zásady a/nebo požadavky na zdůvodnění uvedené v tomto návrhu.
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Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 120
Čl. 4 odst. 4

4. Další potraviny nebo kategorie potravin 
neuvedené v odstavci 3, pro něž má být 
omezeno nebo zakázáno používání údajů
týkajících se nutriční hodnoty nebo zdraví, 
mohou být určeny podle vědeckých 
poznatků v souladu s postupem podle čl. 23 
odst. 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Namísto neposkytování informací pro spotřebitele o poměrné hodnotě určitých potravin 
v jejich stravě prostřednictvím nutričních profilů by měly být spotřebitelé poučováni 
o nutričních charakteristikách potravin, jejich potřebě ve výživě a o poměrném významu 
určité potraviny v denní stravě.

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 121
Čl. 4 odst. 4 a (nový)

4a. Aby bylo možno srovnat nutriční 
vlastnosti potravin, na nichž jsou uvedeny 
údaje o nutričních hodnotách a zdraví, 
a denní potřeby stravy Komise podle článku 
251 Smlouvy a na základě stanoviska úřadu 
EFSA stanoví denní referenční příjmové 
hodnoty.

Or. en

Odůvodnění

„Ani absolutní čísla ani nutriční profily nestačí, aby informovaly spotřebitele o tom, 
co potřebuje. Proto je nezbytné, aby byl spotřebitel informován o tom, jaké místo příslušná 
potravina zaujímá ve vyvážené stravě a zdravém životním stylu.”.
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Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 122
Čl. 4 odst. 4 b (nový)

4b. Aby byla vytvořena spojitost mezi 
nutričními vlastnostmi potravin 
označených údaji o nutriční hodnotě nebo 
zdraví s denními stravovacími potřebami 
spotřebitelů, Komise v souladu s článkem 
251 Smlouvy a na základě stanoviska úřadu 
stanoví denní referenční příjmové hodnoty 
živin, které jsou součástí nutričních profilů 
stanovených v souladu s tímto článkem. 
Na etiketách s údaji o zdraví bude uvedeno, 
jaké množství každé živiny obsahuje balení 
ve srovnání s denními referenčními 
příjmovými hodnotami. 

Or. en

Odůvodnění

Ani absolutní čístla ani pouhé dodržování stanovených nutričních profilů nestačí k tomu, 
aby informovaly spotřebitele o tom, co potřebují a jaká část jejich potřeby je pokryta 
příslušnou potravinou. Tento pozměňovací návrh má za cíl poskytnout informacím uváděným 
na etiketě srozumitelný smysl.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 123
Čl. 5 odst. 1 a (nový)

1a. Žadatelé předloží dokumentaci, která 
doloží, že jejich údaje o zdraví skutečně 
pomohou spotřebitelům vybrat si jejich 
výrobek jako součást zdravé stravy.

Or. da

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 124
Čl. 6 odst. 1



AM\562665CS.doc 39/101 PE 355.746v02-00
Externí překlad

CS

1. Údaje týkající se nutriční hodnoty a zdraví 
se musejí opírat o všeobecně přijaté
vědecké údaje a musejí být s jejich pomocí 
zdůvodněny.

1. Údaje týkající se nutriční hodnoty a zdraví 
se musejí opírat o všeobecně přijaté
vědecké poznatky a musejí být s jejich 
pomocí zdůvodněny na úrovni úměrné 
udávanému přínosu. Ve vhodných 
případech se mohou údaje o nutriční 
hodnotě a zdraví opírat také bezpečné 
používání v minulosti a mohou být takto 
zdůvodněny.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 125
Čl. 6 odst. 1

1. Údaje týkající se nutriční hodnoty a zdraví 
se musejí opírat o všeobecně přijaté
vědecké údaje a musejí být s jejich pomocí 
zdůvodněny.

1. Údaje týkající se nutriční hodnoty a zdraví 
se musejí opírat o přijaté
vědecké poznatky.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „všeobecně přijaté údaje“ nebyl definován, a proto existují obavy z jeho možné 
interpretace. Proces zdůvodnění musí posoudit váhu důkazů a vyváženost pravděpodobností, 
že platí nějaká spojitost mezi určitou potravinou nebo složkou potravy a přínosem pro zdraví. 
Návrhy EU se v současné době nezabývají otázkami konsensuální vědy a nově vznikající vědy. 
Je potřeba zavést ustanovení pro údaje týkající se přínosu pro zdraví v dřívějším stádiu 
procesu zjišťování, neboť by mohlo dojít k útlumu či zpomalení výzkumných iniciativ. Mohl by 
být vypracován vhodný jazyk údajů včetně využití modálních výrazů (např. „je možné“, 
„může“, „bude“) a použití¨terminologie WHO/WCRF: „přesvědčivá“, „pravděpodobná“, 
„možná“, „nedostatečná“ úroveň důkazů. Aby bylo toto všechno vzato v úvahu, navrhujeme 
termín „uznávané vědecké poznatky“.
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Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 126
Čl. 6 odst. 1

1. Údaje týkající se nutriční hodnoty a zdraví 
se musejí opírat o všeobecně přijaté
vědecké údaje a musejí být s jejich pomocí 
zdůvodněny.

1. Údaje týkající se nutriční hodnoty a draví 
se musejí opírat o všeobecně přijaté
vědecké poznatky a musejí být s jejich 
pomocí zdůvodněny na úrovni úměrné 
udávanému přínosu.

Or. en

Odůvodnění

Požadované vědecké zdůvodnění údaje by mělo být úměrné přínosu uváděnému v údaji. 
Při schvalování jednotlivých údajů bude Evropský úřad pro bezpečnost potravin posuzovat 
vědecké poznatky o vlivu určitých látek/ produktů na lidský organizmus. Navíc by měl 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypracovat pokyny pro dokumentaci požadovanou 
ve schvalovacím procesu.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 127
Čl. 6 odst. 2

(Nemá vliv na anglické znění.)

Or. da

Odůvodnění

(Nemá vliv na anglické znění.)

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 128
Čl. 6 odst. 3

3. Příslušné úřady členského státu mohou
subjekt potravinářského průmyslu nebo 
osobu, která uvádí výrobek na trh, vyzvat 
k předložení vědeckých podkladů a údajů,

3. Příslušné úřady členského státu mohou
subjekt potravinářského průmyslu nebo 
osobu, která uvádí výrobek na trh, vyzvat 
k předložení vědeckých podkladů 
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které dokládají, že byly dodrženy podmínky
tohoto nařízení.

a poznatků, které dokládají, že byly 
dodrženy podmínky tohoto nařízení.

Úřad stanoví pravidla pro vědecké 
zdůvodnění, které musí mít subjekt 
k dispozici, aby zdůvodnil uvádění údajů 
týkajících se nutričních hodnot a zdraví, 
přičemž toto vědecké zdůvodnění musí mít 
vztah k údajům, které jsou uváděny. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 129
Čl. 6 odst. 3

3. Příslušné úřady členského státu mohou 
podnikatele v odvětví potravin nebo osobu, 
která uvádí výrobek na trh, vyzvat 
k předložení vědeckých podkladů 
a údajů,které dokládají, že byly dodrženy 
podmínky tohoto nařízení. Je-li uváděn údaj 
o nutričních hodnotách nebo zdraví, 
s výjimkou reklamy na jednotlivé druhy, 
musejí být informace o nutričních 
hodnotách poskytnuty v souladu 
se směrnicí 90/496/EHS.

3. Příslušné úřady členského státu mohou 
podnikatele v odvětví potravin nebo osobu, 
která uvádí výrobek na trh, vyzvat 
k předložení vědeckých podkladů a údajů, 
které dokládají, že byly dodrženy podmínky 
tohoto nařízení.

U údajů týkajících se zdraví se informace, 
které se mají poskytovat, musejí skládat 
z informací ve Skupině 2 ve smyslu 
vymezení v čl. 4 odst. 1 
smernice90/496/EHS.
Kromě toho musí být v blízkosti nutričních 
informací také případně uvedeno množství 
látky (látek), k níž (nimž) se vztahuje nějaký 
údaj o nutriční hodnotě nebo zdraví, který 
se neobjevuje na etiketě s nutričními 
informacemi.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „všeobecně přijaté údaje“ nebyl definován, a proto existují obavy z jeho možné 
interpretace. Proces zdůvodnění musí posoudit váhu důkazů a vyváženost pravděpodobností, 
že platí nějaká spojitost mezi určitou potravinou nebo složkou potravy a přínosem pro zdraví. 
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Návrhy EU se v současné době nezabývají otázkami konsensuální vědy a nově vznikající vědy. 
Je potřeba zavést ustanovení pro údaje týkající se přínosu pro zdraví v dřívějším stádiu 
procesu zjišťování, neboť by mohlo dojít k útlumu či zpomalení výzkumných iniciativ. Mohl 
by být vypracován vhodný jazyk údajů včetně využití modálních výrazů (např. „je možné“, 
„může“, „bude“) a použití¨terminologie WHO/WCRF: „přesvědčivá“, „pravděpodobná“, 
„možná“, „nedostatečná“ úroveň důkazů. Aby bylo toto všechno vzato v úvahu, navrhujeme 
termín „uznávané vědecké poznatky“.

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 130
Čl. 6 odst. 3 a (nový)

3a. Úřad stanoví pravidla pro vědecké 
zdůvodnění, které musí mít subjekt 
k dispozici, aby zdůvodnil uvádění údajů 
týkajících se nutričních hodnot a zdraví, 
přičemž toto vědecké zdůvodnění musí mít 
vztah k údajům, které jsou uváděny.

Or. en

Odůvodnění

Požadované vědecké zdůvodnění údaje by mělo být úměrné přínosu uváděnému v údaji. 
Při schvalování jednotlivých údajů bude Evropský úřad pro bezpečnost potravin posuzovat 
vědecké poznatky o vlivu určitých látek/ produktů na lidský organizmus. Navíc by měl 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin vypracovat pokyny pro dokumentaci požadovanou 
ve schvalovacím procesu.

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 131
Článek 7

1. Použití údajů týkajících se nutričních 
hodnot nebo zdraví nesmí zakrývat celkový 
nutriční status určitého potravinářského 
výrobku. V tomto smyslu musejí být 
spotřebiteli poskytovány informace, které 
mu umožní pochopit význam uvedené 
potraviny označené údajem týkajícím se 
nutričních hodnot nebo zdraví 
pro vyváženou stravu:



AM\562665CS.doc 43/101 PE 355.746v02-00
Externí překlad

CS

Je-li uváděn údaj o nutričních hodnotách 
nebo zdraví, s výjimkou obecné reklamy, 
informace o nutričních hodnotách 
poskytnuty v souladu se směrnicí 
90/496/EHS.

a) je-li uváděn údaj o nutričních hodnotách 
nebo zdraví, s výjimkou reklamy 
na jednotlivé druhy, informace o nutričních 
hodnotách poskytované v souladu 
se směrnicí 90/496/EHS;

U údajů týkajících se zdraví se informace,
které se mají poskytovat, musejí skládat
z informací ve Skupině 2 ve smyslu
vymezení v čl. 4 odst. 1 směrnice
90/496/EHS.

b) u údajů týkajících se zdraví, informace 
ve Skupině 2 ve smyslu vymezení v čl. 4 
odst. 1 směrnice 90/496/EHS.

Kromě toho musí být také v blízkosti 
nutričních informací případně uvedeno 
množství látky (látek), k níž (nimž) 
se vztahuje nějaký údaj o nutriční hodnotě 
nebo zdraví, který se neobjevuje na etiketě 
s nutričními informacemi.

1a) Kromě toho musejí být v blízkosti
nutričních informací uvedeny následující 
informace:

a) množství látky (látek), k níž (nimž) 
se vztahuje nějaký údaj o nutriční hodnotě 
nebo zdraví, který se neobjevuje na etiketě 
s nutričními informacemi;

a 

b) informace o úloze uvedené potraviny 
označené údajem o nutričních hodnotách 
nebo zdraví v rámci vyvážené stravy. Tyto 
informace musejí uvádět množství určité 
živiny nebo jiné látky přítomné v potravině 
označené údajem ve vztahu k pravidlům 
o „denním množství“ pro tuto živinu 
(živiny) nebo látku (látky), které musejí být 
stanoveny v souladu s postupem podle 
článku 4.

Or. en

Odůvodnění

Údaje týkající se nutričních hodnot a zdraví poskytují spotřebitelům cenné informace 
o přítomnosti nebo nepřítomnosti jednotlivých živin (nebo jiných látek) v potravinářském 
výrobku a/nebo o přínosu pro zdraví na základě konzumace uvedené potraviny. Avšak aby 
nedocházelo k zakrývání celkového nutričního statutu určitého potravinářského výrobku, 
je důležité, aby byly spotřebitelům poskytovány dostatečné informace o tom, jak jednotlivé 
potraviny, zejména potraviny označené údaji, zapadají do vyvážené stravy.
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Pozměňovací návrh, který předložil Phillip Whitehead

Pozměňovací návrh 132
Článek 7

Je-li uváděn údaj o nutričních hodnotách 
nebo zdraví, s výjimkou reklamy 
na jednotlivé druhy, musejí být informace 
o nutričních hodnotách poskytnuty v souladu 
se směrnicí 90/496/EHS.

Je-li uváděn údaj o nutričních hodnotách 
nebo zdraví, s výjimkou reklamy 
na jednotlivé druhy, musejí být informace 
o nutričních hodnotách poskytnuty v souladu 
se směrnicí 90/496/EHS.

U údajů týkajících se zdraví se informace,
které se mají poskytovat, musejí skládat
z informací ve Skupině 2 ve smyslu
vymezení v čl. 4 odst. 1 směrnice
90/496/EHS.

U údajů týkajících se nutričních hodnot 
a zdraví se informace, které se mají 
poskytovat, musejí skládat z informací 
ve Skupině 2 ve smyslu vymezení v čl. 4 
odst. 1 směrnice 90/496/EHS.

Kromě toho musí být také v blízkosti 
nutričních informací případně uvedeno
množství látky (látek), k níž (nimž) 
se vztahuje nějaký údaj o nutriční hodnotě 
nebo zdraví, který se neobjevuje na etiketě 
s nutričními informacemi.

Kromě toho musí být také v blízkosti 
nutričních informací případně uvedeno
množství látky (látek), k níž (nimž) 
se vztahuje nějaký údaj o nutriční hodnotě 
nebo zdraví, který se neobjevuje na etiketě 
s nutričními informacemi.

Mělo by se jasně rozlišovat mezi přírodním 
obsahem a přidaným obsahem látek, na něž 
se tyto údaje vztahují.

Or. en

Odůvodnění
Aby byly spotřebitelům poskytovány optimální informace, je v případě údajů o nutričních 
hodnotách a zdraví stejně důležité úplné označování potravin. Na etiketách se většinou 
nerozlišuje přírodní a přidaný obsah určitých látek, což je však důležitým měřítkem 
pro informovaný výběr v případech, kdy se údaj vztahuje na konkrétní živinu nebo živiny.

Pozměňovací návrh, který předložila Edit Herczog

Pozměňovací návrh 133
Čl. 7 odst. 1 pododst. 1

Je-li uváděn údaj o nutričních hodnotách 
nebo zdraví, s výjimkou reklamy 
na jednotlivé druhy, musejí být informace 
o nutričních hodnotách poskytnuty v souladu 
se směrnicí 90/496/EHS.

Je-li uváděn údaj o nutričních hodnotách 
nebo zdraví, s výjimkou reklamy 
na jednotlivé druhy, musejí být informace 
o nutričních hodnotách poskytnuty v souladu 
se směrnicí 90/496/EHS nebo v případě 
doplňků stravy v souladu se směrnicí 
2002/46/ES.
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Or. en

Odůvodnění

Směrnice 90/496/EEC o nutričním označení se nevztahuje na doplňky stravy. V případě 
doplňků stravy jsou specifická ustanovení týkající se obsahu živin stanovena ve směrnici 
2002/46/ES o doplňcích stravy. V zájmu důslednosti a zohlednění specifické povahy doplňků 
stravy je nutný odkaz na směrnici 2002/46/ES.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 134
Čl. 10, název

Specifické podmínky Specifické podmínky pro údaje týkající 
se zdraví

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 10 odst. 1 mohou být údaje týkající se zdraví použity pouze tehdy, pokud byly 
schváleny podle ustanovení tohoto nařízení. Tento schvalovací postup však zachází příliš 
daleko, neboť se vztahuje také na uznávané a vědecky doložené údaje, které spotřebitele 
neklamou. Kromě toho je schvalovací řízení uvedené v návrhu nařízení velmi byrokratické, 
z praktického hlediska neproveditelné a nepřijatelné z hlediska Lisabonské strategie. Subjekty 
potravinářského průmyslu by měly mít právo dále používat údaje týkající se zdraví, které byly 
ohlášeny, i když nejsou zařazeny do seznamu uvedeného v článku 12.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 135
Čl. 10 odst. 1

1. Údaje týkající se zdraví smějí být použity
pouze tehdy, odpovídají-li obecným
požadavkům v kapitole II a specifickým
požadavkům v této kapitole a pokud jsou
povoleny podle tohoto nařízení.

1. Údaje týkající se zdraví smějí být použity
pouze tehdy, odpovídají-li obecným
požadavkům v kapitole II a specifickým
požadavkům v této kapitole.

Or. en
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Odůvodnění

Podle čl. 10 odst. 1 mohou být údaje týkající se zdraví použity pouze tehdy, pokud byly 
schváleny podle ustanovení tohoto nařízení. Tento schvalovací postup však zachází příliš 
daleko, neboť se vztahuje také na uznávané a vědecky doložené údaje, které spotřebitele 
neklamou. Kromě toho je schvalovací řízení uvedené v návrhu nařízení velmi byrokratické, 
z praktického hlediska neproveditelné a nepřijatelné z hlediska Lisabonské strategie. Subjekty 
potravinářského průmyslu by měly mít právo dále používat údaje týkající se zdraví, které byly 
ohlášeny, i když nejsou zařazeny do seznamu uvedeného v článku 12.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 136
Čl. 10 odst. 2

2. Údaje týkající se zdraví smějí být použity 
pouze tehdy, pokud jsou na etiketě uvedeny 
tyto informace:

2. Subjekty potravinářského průmyslu, 
které hodlají použít údaje týkající se zdraví, 
na které se nevztahuje článek 12 nebo 13, 
uvědomí o této skutečnosti příslušný orgán 
dotčeného členského státu nejpozději 
v okamžiku, kdy bude předmětný výrobek 
umístěn na trh, přičemž  předloží vzor 
etikety použité na výrobku a návrh 
reklamních materiálů. Je-li to na základě 
výsledků monitorování třeba, může dotčený 
členský stát požadovat, aby příslušný 
výrobce nebo dovozce předložil vědecké 
studie a údaje, z nichž vyplývá, že použitý 
údaj týkající se zdraví splňuje požadavky 
tohoto nařízení. Toto oznámení  spolu 
s podklady k dotčenému údaji budou 
předloženy k rozhodnutí Komisi. Bude-li 
údaj zamítnut, bude výrobce nebo dovozce 
vyzván, aby dotčený údaj v přiměřené lhůtě 
změnil/odstranil z etikety a reklamních 
materiálů.

(a) prohlášení o důležitosti vyvážené
stravy a zdravého životního stylu;
(b) ) množství potraviny a způsob 
konzumace potřebný pro dosažení 
uvedeného příznivého účinku;
(c) případně sdělení adresované osobám, 
které by se měly této potravině vyhýbat;
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(d) ) případně varování, že konzumace 
nadměrného množství  uvedeného výrobku 
může ohrožovat zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 10 odst.1 mohou být údaje týkající se zdraví použity pouze pokud byly schváleny 
podle příslušných ustanovení tohoto nařízení. Toto schvalovací řízení jde však nad rámec 
nezbytných opatření, neboť zahrnuje též uznávané a vědecky prokázané údaje, které nejsou ve 
vztahu ke spotřebitelům zavádějící. Předpokládané schvalovací řízení je navíc byrokratické, 
nepraktické a, s ohledem na lisabonskou strategii, nepřijatelné. Potravinářský průmysl by měl 
být nadále oprávněn používat údaje týkající se zdraví, které byly oznámeny příslušným 
orgánům, i když nejsou uvedeny na seznamu stanoveném v článku 12. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 137
Čl. 10 odst. 2 písm. d a) (nové)

(da) případné varování před vedlejšími 
účinky konzumace výrobku. 

Or. da

Odůvodnění

Výrobky mohou být obohaceny o vitamíny, které mají pro určité skupiny osob vedlejší účinky. 
Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, je třeba této skutečnosti věnovat 
pozornost. Například v máslovém produktu s názvem Becel jsou přidané steroly, které 
zabraňují absorbci karotenoidů (prekurzoru vitamínu  A) a vitamínů rozpustných v tuku, a to i 
v případě osob s normální hladinou cholesterolu. 

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 138
Čl. 11

Údaje týkající se implicitně zdraví vypouští se
1. Následující údaje týkající se implicitně
zdraví nejsou přípustné:
(a) údaje odkazující na všeobecné,
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nespecifikované výhody dané živiny nebo
potraviny vzhledem k všeobecně
pojímanému zdraví nebo zdravotnímu
stavu;
(b) údaje vztahující se na psychické funkce
nebo chování;
(c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku snižovat
nebo kontrolovat hmotnost nebo o čase či
rozsahu možného úbytku hmotnosti nebo o
snížení pocitu hladu nebo zesílení pocitu
nasycení nebo o sníženém přijímání
energie díky konzumaci výrobku;
(d) údaje, které odkazují radu lékařů nebo
jiných odborníků ve zdravotnictví,
jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení nebo které 
vyvolávají dojem, že nepožíváním této 
potraviny může  být ohroženo zdraví.
2. Komise popřípadě zveřejní po projednání
s uvedeným úřadem podrobné pokyny pro 
uplatnění tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je nadmíru zatěžující a bylo by v rozporu s právními předpisy členských 
států, jako např. kampaň ministerstva zdravotnictví Spojeného království s názvem „pětkrát 
denně ovoce a zeleninu“. Článek  11 je navíc nadbytečný, neboť veškeré údaje týkající se 
zdraví by musely být předem schváleny.  

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 139
Článek 11

Údaje týkající se implicitně zdraví vypouští se
1. Následující údaje týkající se implicitně
zdraví nejsou přípustné:
(a) údaje odkazující na všeobecné,
nespecifikované výhody dané živiny nebo
potraviny vzhledem k všeobecně
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pojímanému zdraví nebo zdravotnímu
stavu;
(b) údaje vztahující se na psychické funkce
nebo chování;
(c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku snižovat
nebo kontrolovat hmotnost nebo o čase či
rozsahu možného úbytku hmotnosti nebo o
snížení pocitu hladu nebo zesílení pocitu
nasycení nebo o sníženém přijímání
energie díky konzumaci výrobku;
(d) údaje, které odkazují radu lékařů nebo
jiných odborníků ve zdravotnictví,
jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení nebo které 
vyvolávají dojem, že nepožíváním této 
potraviny může  být ohroženo zdraví.
2. Komise popřípadě zveřejní po projednání
s uvedeným úřadem podrobné pokyny pro 
uplatnění tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je třeba zrušit, neboť neodůvodněně diskriminuje určité údaje týkající se zdraví. 

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 140
Článek 11

Údaje týkající se implicitně zdraví Omezení ve vztahu k používání určitých 
údajů týkajících se zdraví 

1. Následující údaje týkající se implicitně
zdraví nejsou přípustné:

1.  Pokud se používají údaje týkající se 
zdraví odkazující na všeobecné,
nespecifikované výhody dané potraviny 
nebo složek potravin vzhledem k všeobecně
pojímanému dobrému zdraví nebo
zdravotnímu stavu, musí být formulovány 
tak, aby odrážely konkrétní důkaz, na němž 
je uvedený údaj založen, a byly 
srozumitelné pro spotřebitele. Výhody 
vzhledem ke zdraví nesmí přesahovat rámec 
důkazu ani mást nebo klamat spotřebitele.
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(a) údaje odkazující na všeobecné,
nespecifikované výhody dané živiny nebo
potraviny vzhledem k všeobecně
pojímanému zdraví nebo zdravotnímu
stavu;
(b) údaje vztahující se na psychické funkce
nebo chování;
(c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku snižovat
nebo kontrolovat hmotnost nebo o čase či
rozsahu možného úbytku hmotnosti nebo o
snížení pocitu hladu nebo zesílení pocitu
nasycení nebo o sníženém přijímání
energie díky konzumaci výrobku;
(d) údaje, které odkazují radu lékařů nebo
jiných odborníků ve zdravotnictví,
jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení nebo které 
vyvolávají dojem, že nepožíváním této 
potraviny může  být ohroženo zdraví.
2. Komise popřípadě zveřejní po projednání
s uvedeným úřadem podrobné pokyny pro 
uplatnění tohoto článku.

2. Následující údaje týkající se zdraví 
nejsou přípustné:

(a) údaje, které vyvolávají dojem, že 
nepožíváním této potraviny může být 
ohroženo zdraví;
(b) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o čase či rozsahu možného 
úbytku hmotnosti díky konzumaci výrobku 
označeného těmito údaji.
2a. Následující údaje týkající se zdraví jsou 
přijatelné pouze tehdy, jsou-li výslovně 
povoleny podle čl. 10 odst.1, článku 12 
nebo čl. 13 odst. 1.
(a) údaje vztahující se na psychické funkce
nebo chování
(b) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku snižovat
nebo kontrolovat hmotnost nebo o
snížení pocitu hladu nebo zesílení pocitu
nasycení nebo o sníženém přijímání
energie díky konzumaci výrobku.
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2b. Údaje, které odkazují na doporučení 
nebo odborná stanoviska lékařů nebo 
jiných odborníků ve zdravotnictví, jejich 
profesních sdružení nebo charitativních 
zařízen, mohou být uváděny, pokud jsou 
v souladu s pokyny, které zpracuje Komise 
do (datum bude uvedeno) v souladu 
s postupem podle článku 23 a po konzultaci 
se zástupci spotřebitelů a průmyslu a 
dalších zainteresovaných stran.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz všech údajů týkajících se všeobecného zdraví/ zdravotního stavu, psychologických 
funkcí, kontroly hmotnosti je nepřiměřený. Navrhované nařízení již stanoví, že všechny údaje, 
vyjádřené přímo nebo implicitně, musí být vědecky zdůvodněny, musí být pochopitelné pro 
spotřebitele a nesmějí být zavádějící. 

Článek 11 by měl být pozměněn tak, aby náležitě zohlednil skutečnost, že údaje uváděné 
v souladu se všeobecnými a konkrétními podmínkami stanovenými tímto nařízením by neměly 
být zakázány.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 141
Čl. 11 odst. 1

1. Následující údaje týkající se implicitně
zdraví nejsou přípustné:

1. Následující údaje týkající se implicitně
zdraví nejsou přípustné:

(a) údaje odkazující na všeobecné,
nespecifikované výhody dané živiny nebo
potraviny vzhledem k všeobecně
pojímanému zdraví nebo zdravotnímu stavu;

(a) údaje odkazující na všeobecné,
nespecifikované výhody dané živiny nebo
potraviny vzhledem k všeobecně
pojímanému zdraví nebo zdravotnímu
stavu, pokud tyto údaje nemohou být 
vědecky zdůvodněny; 

(b) údaje vztahující se na psychické funkce
nebo chování;

(b) údaje vztahující se na psychické funkce
nebo chování, pokud tyto údaje nemohou 
být vědecky zdůvodněny;

(c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku snižovat

(c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku snižovat
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nebo kontrolovat hmotnost nebo o čase či
rozsahu možného úbytku hmotnosti nebo o
snížení pocitu hladu nebo zesílení pocitu
nasycení nebo o sníženém přijímání
energie díky konzumaci výrobku;

nebo kontrolovat hmotnost nebo o čase či
rozsahu možného úbytku hmotnosti nebo o
snížení pocitu hladu nebo zesílení pocitu
nasycení nebo o sníženém přijímání
energie díky konzumaci výrobku, pokud tyto 
údaje nemohou být vědecky zdůvodněny;

(d) údaje, které odkazují na radu lékařů nebo 
jiných odborníků ve zdravotnictví,
jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení nebo které vyvolávají 
dojem, že nepožíváním této potraviny může  
být ohroženo zdraví.

d) údaje, které odkazují radu lékařů nebo
jiných odborníků ve zdravotnictví,
jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení nebo které vyvolávají 
dojem, že nepožíváním této potraviny může  
být ohroženo zdraví. Toto omezení se 
nevztahuje na vědecky zdůvodněné údaje, 
které odkazují na doporučení organizací a 
charitativních zařízení oficiálně uznaných 
vnitrostátními úřady.

Or. en

Odůvodnění

Souhlasíme s přístupem Komise k zavádějícím, klamavým a implicitním údajům; nemělo by se 
však zakazovat používání údajů, které lze vědecky zdůvodnit a u nichž lze prokázat, že jsou 
pravdivé. Ani organizacím a charitativním zařízením, které jsou oficiálně uznávané 
vnitrostátními úřady by se nemělo bránit v uvádění vědecky zdůvodněných údajů.

Pozměňovací návrh, který předložil Simon Coveney

Pozměňovací návrh 142
Čl. 11 odst. 1

1. Následující údaje týkající se implicitně
zdraví nejsou přípustné:

1. Následující údaje týkající se implicitně
zdraví nejsou přípustné:

(a) údaje odkazující na všeobecné,
nespecifikované výhody dané živiny nebo
potraviny vzhledem k všeobecně
pojímanému zdraví nebo zdravotnímu stavu;

(a) údaje odkazující na všeobecné,
nespecifikované výhody dané živiny nebo
potraviny vzhledem k všeobecně
pojímanému zdraví nebo zdravotnímu
stavu, pokud tyto údaje nemohou být 
vědecky zdůvodněny; 

(b) údaje vztahující se na psychické funkce
nebo chování;

(b) údaje vztahující se na psychické funkce
nebo chování, pokud tyto údaje nemohou 
být vědecky zdůvodněny;

(c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku snižovat
nebo kontrolovat hmotnost nebo o čase či

(c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku snižovat
nebo kontrolovat hmotnost nebo o čase či
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rozsahu možného úbytku hmotnosti nebo o
snížení pocitu hladu nebo zesílení pocitu
nasycení nebo o sníženém přijímání
energie díky konzumaci výrobku;

rozsahu možného úbytku hmotnosti nebo o
snížení pocitu hladu nebo zesílení pocitu
nasycení nebo o sníženém přijímání
energie díky konzumaci výrobku, pokud tyto 
údaje nemohou být vědecky zdůvodněny;

(d) údaje, které odkazují na radu lékařů nebo 
jiných odborníků ve zdravotnictví,
jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení nebo které vyvolávají 
dojem, že nepožíváním této potraviny může 
být ohroženo zdraví.

d) údaje, které odkazují radu lékařů nebo
jiných odborníků ve zdravotnictví,
jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení nebo které vyvolávají 
dojem, že nepožíváním této potraviny může  
být ohroženo zdraví. Toto omezení se
nevztahuje na vědecky zdůvodněné údaje, 
které odkazují na radu organizací a 
charitativních zařízení oficiálně uznaných 
vnitrostátními úřady.

Or. en

Odůvodnění

Souhlasíme s přístupem Komise k zavádějícím, klamavým a implicitním údajům.

Pozměňovací návrh, který předložila Edita Herczog

Pozměňovací návrh 143
Čl. 11 odst. 1

Údaje týkající se implicitně zdraví Omezení ve vztahu k používání určitých 
údajů týkajících se zdraví

1. Následující údaje týkající se implicitně
zdraví nejsou přípustné:

1. Následující údaje týkající se implicitně
zdraví nejsou přípustné:

(a) údaje odkazující na všeobecné,
nespecifikované výhody dané živiny nebo
potraviny vzhledem k všeobecně
pojímanému zdraví nebo zdravotnímu 
stavu;

(a) údaje které vyvolávají dojem, že 
nepožíváním této potraviny může  být 
ohroženo zdraví.

(b) údaje vztahující se na psychické funkce
nebo chování;

(b) údaje vztahující se na psychické funkce
nebo chování;

(c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku snižovat
nebo kontrolovat hmotnost nebo o čase či
rozsahu možného úbytku hmotnosti nebo o
snížení pocitu hladu nebo zesílení pocitu
nasycení nebo o sníženém přijímání

(c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku nebo o 
čase či rozsahu možného úbytku hmotnosti;
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energie díky konzumaci výrobku;
(d) údaje, které odkazují na radu lékařů nebo 
jiných odborníků ve zdravotnictví,
jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení nebo které vyvolávají 
dojem, že nepožíváním této potraviny může  
být ohroženo zdraví.

(d) údaje, které odkazují na radu lékařů nebo 
jiných odborníků ve zdravotnictví,
jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované změny zajišťují dostatečnou flexibilitu s cílem vyloučit používání zavádějících 
údajů, které má tento článek zakázat, aniž by bylo předmětné ustanovení příliš podrobné. 

Pozměňovací návrh, který předložila Edita Herczog

Pozměňovací návrh 144
Čl. 11 odst. 1

1. Následující údaje týkající se implicitně
zdraví nejsou přípustné:

1. Následující údaje týkající se implicitně
zdraví nejsou přípustné, pokud nebyly 
výslovně stanoveny v povolení uvedeném v  
čl. 10 odst. 1 a 13 odst.1: 

(a) údaje odkazující na všeobecné,
nespecifikované výhody dané živiny nebo
potraviny vzhledem k všeobecně
pojímanému zdraví nebo zdravotnímu 
stavu;

(a) údaje odkazující na všeobecné,
nespecifikované výhody dané živiny nebo
potraviny vzhledem k všeobecně
pojímanému zdraví;

(b) údaje vztahující se na psychické funkce
nebo chování;

(b) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku snižovat
nebo kontrolovat hmotnost, nebo o
snížení pocitu hladu nebo zesílení pocitu
nasycení nebo o sníženém přijímání
energie díky konzumaci výrobku;

(c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, údaje
vypovídající o schopnosti výrobku snižovat
nebo kontrolovat hmotnost nebo o čase či
rozsahu možného úbytku hmotnosti nebo o
snížení pocitu hladu nebo zesílení pocitu
nasycení nebo o sníženém přijímání
energie díky konzumaci výrobku;
(d) údaje, které odkazují na radu lékařů 
nebo jiných odborníků ve zdravotnictví,
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jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení nebo které 
vyvolávají dojem, že nepožíváním této 
potraviny může  být ohroženo zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje flexibilitu odpovídající skutečné situaci na trhu a soulad s pozměňovacími návrhy 
k odstavci 1.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 145
Čl. 11 odst. 1 písm. d

(d) údaje, které odkazují na radu lékařů nebo 
jiných odborníků ve zdravotnictví,
jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení nebo které vyvolávají 
dojem, že nepožíváním této potraviny může  
být ohroženo zdraví.

(d) údaje, které odkazují na radu lékařů nebo 
jiných odborníků ve zdravotnictví,
jejich profesních sdružení nebo
charitativních zařízení. Toto omezení neplatí 
pro údaje uváděné uznávanými 
organizacemi, například charitativními 
zdravotnickými zařízeními, které se zabývají 
podporou veřejného zdraví a vzděláváním 
spotřebitelů v oblasti zdravé stravy a 
zdravého způsobu života. 

Or. en

Odůvodnění

Podle znění navrženého Komisí by na obalech potravinových výrobků nesměla být uváděna 
loga charitativních organizací, což by omezilo jejich snahu využívat výsledky zdravotnického 
výzkumu, vzdělávání a péče. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je ochrana těchto 
prospěšných činností.  

Pozměňovací návrh , který předložila Edita Herczog

Pozměňovací návrh 146
Čl. 11 odst. 2

2. Komise popřípadě zveřejní po konzultaci 
s úřadem podrobné pokyny pro uplatnění 

2. Komise popřípadě zveřejní po konzultaci
s úřadem a zainteresovanými subjekty 



PE 355.746v02-00 56/99 AM\562665CS.doc
Externí překlad

CS

tohoto článku. podrobné pokyny pro uplatnění tohoto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Pro definování pokynů pro uplatnění článku 11 je nezbytná zvláštní odbornost.  Kromě toho, 
konzultace se zainteresovanými stranami a spotřebiteli by měly být vedeny také proto, aby 
byla zajištěna funkčnost tohoto nařízení prostřednictvím jejího uplatňování v těsném souladu 
se skutečnou situací na trhu. 

Pozměňovací návrh , který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 147
Čl. 12 odst. 1

1. Odchylně od čl. 10 odst. 1 mohou být
používány údaje, které popisují význam 
určité živiny nebo jiné látky pro růst, vývoj 
a normální fyziologické tělesné funkce na
základě obecně přijatých vědeckých údajů, 
kterým může průměrný spotřebitel správně 
porozumět, pokud jsou uvedené v seznamu 
podle odstavce 2.

1. Odchylně od schvalovacího řízení 
uvedeného v čl. 10 odst. 1 mohou být
používány údaje, které popisují význam 
určité živiny nebo jiné látky pro růst, vývoj 
a normální fyziologické tělesné funkce na
základě obecně přijímaného vědeckého 
poznání, kterému může průměrný 
spotřebitel správně porozumět, pokud 
vycházejí ze seznamu podle odstavce 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 148
Čl. 12 odst. 1

1. Odchylně od čl. 10 odst. 1 mohou být
používány údaje, které popisují význam 
určité živiny nebo jiné látky pro růst, vývoj a
normální fyziologické tělesné funkce na
základě obecně přijatých vědeckých údajů, 
kterým může průměrný spotřebitel správně 
porozumět, pokud jsou uvedené v seznamu 
podle odstavce 2.

1. Odchylně od čl. 10 odst. 1 mohou být
používány údaje, které popisují význam 
určité potraviny, živiny nebo jiné látky pro 
růst, vývoj a normální fyziologické tělesné 
funkce na základě obecně přijatých 
vědeckých údajů, kterým může zamýšlený
spotřebitel správně porozumět, pokud jsou
uvedené v seznamu podle odstavce 2.

Or. en
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Odůvodnění

Seznam údajů vycházejících  z všeobecně přijímaných vědeckých údajů by měl zahrnovat 
údaje o potravinách, o nichž je známo, že snižují riziko určitých onemocnění, jako je význam 
ovoce a zeleniny při snižování rizika některých druhů rakoviny. Údaje jsou často zaměřeny na 
určitý okruh nebo skupinu spotřebitelů, kteří mohou mít větší znalosti o určitých potravinách, 
živinách nebo látkách než průměrný spotřebitel.  

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 149
Čl. 12 odst. 1

1. Odchylně od čl. 10 odst. 1 mohou být
používány údaje, které popisují význam 
určité živiny nebo jiné látky pro růst, vývoj a
normální fyziologické tělesné funkce na
základě obecně přijatých vědeckých údajů, 
kterým může průměrný spotřebitel správně 
porozumět, pokud jsou uvedené v seznamu 
podle odstavce 2.

1. Odchylně od čl. 10 odst. 1 mohou být
používány údaje, které popisují význam 
určité živiny nebo jiné látky pro růst, vývoj a
normální fyziologické tělesné funkce na
základě obecně přijímaném vědeckém 
poznání, kterému může průměrný spotřebitel 
správně porozumět, pokud je vztah mezi 
dotčenou živinou nebo jinou látkou a 
zdravím uveden v seznamu podle 
odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Je vysoce důležité, aby směli výrobci upravovat způsob, jakým sdělují vědecké poznatky a 
znění údajů v jednotlivých jazycích, aby odpovídaly dané souvislosti/ situaci v daném státě. 
Zástupci průmyslu musí mít též možnost pravidelně  hodnotit používané údaje a informace 
v souladu s vývojem znalostí  spotřebitelů. Je třeba zvážit zavedení seznamu vztahů mezi 
určitou živinou/látkou a zdravím namísto pevně stanovených údajů.  

Pozměňovací návrh, který předložila Edita Herczog

Pozměňovací návrh 150
Čl. 12 odst. 1

1. Odchylně od čl. 10 odst. 1 mohou být
používány údaje, které popisují význam 
určité živiny nebo jiné látky pro růst, vývoj a
normální fyziologické tělesné funkce na
základě obecně přijatých vědeckých údajů, 

1. Odchylně od schvalovacího řízení 
uvedeného v čl. 10 odst. 1 mohou být
používány údaje, včetně vědecky 
podložených  údajů o snížení rizika 
onemocnění, které popisují význam určité 
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kterým může průměrný spotřebitel správně 
porozumět, pokud jsou uvedené v seznamu 
podle odstavce 2.

živiny nebo jiné látky pro růst, vývoj a 
normální fyziologické tělesné funkce na 
základě obecně přijímaného vědeckého 
poznání, kterým může průměrný spotřebitel 
správně porozumět, pokud vycházejí ze
seznamu  podle odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Seznam uznávaných údajů omezí administrativní dopad navrhovaného nařízení na malé a 
střední podniky, způsobený obsáhlou dokumentací k povolením. Sníží též zátěž kladenou na 
úřad. Aby však byl tento seznam co nejúplnější, měly by příslušné údaje navrhovat nejen 
členské státy, ale též příslušné zainteresované subjekty (např. skupiny spotřebitelů a zástupci 
průmyslu).

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 151
Čl. 12 odst. 2

2. Členské státy předají Komisi nejpozději
… [jeden rok po posledním dni měsíce, 
v němž bylo toto nařízení přijato] seznamy 
údajů podle odstavce 1.

2. Členské státy a zainteresované subjekty 
(tj. zejména skupiny spotřebitelů a zástupci 
průmyslu) předají Komisi nejpozději
… [jeden rok po posledním dni měsíce,
v němž bylo toto nařízení přijato] seznamy 
vazeb mezi stravou a zdravím podle 
odstavce 1.

Po konzultaci s úřadem  schválí Komise v 
souladu s postupem podle článku 23 
nejpozději do … [tři roky po posledním dni 
měsíce, v němž bylo toto nařízení přijato] 
seznam povolených údajů podle odstavce 1 
platný pro Společenství , které popisují 
význam určité živiny nebo jiné látky pro 
růst, vývoj a normální fyziologické tělesné 
funkce.

Po konzultaci s uvedeným úřadem 
schválí Komise v souladu s postupem podle 
článku 23 nejpozději do … [tři roky po 
posledním dni měsíce, v němž bylo toto 
nařízení přijato] seznam povolených vazeb 
mezi stravou a zdravím podle odstavce 1 
platný pro Společenství, které popisují 
význam určité živiny nebo jiné látky pro 
růst, vývoj a normální fyziologické tělesné 
funkce.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložila Edita Herczog

Pozměňovací návrh 152
Čl. 12 odst. 2

2. Členské státy předají Komisi nejpozději
… [jeden rok po posledním dni měsíce, 
v němž bylo toto nařízení přijato] seznamy 
údajů podle odstavce 1.

2. Členské státy a zainteresované subjekty
(tj. zejména skupiny spotřebitelů a zástupci 
průmyslu)předají Komisi nejpozději
… [jeden rok po posledním dni měsíce, 
v němž bylo toto nařízení přijato] seznamy 
údajů podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Seznam uznávaných údajů omezí administrativní dopad navrhovaného nařízení na malé 
a střední podniky, způsobený obsáhlou dokumentací k povolením.  Takový seznam též sníží 
zátěž kladenou na úřad. Aby však byl tento seznam co nejúplnější, měly by příslušné údaje 
navrhovat nejen členské státy, ale též příslušné zainteresované subjekty (např. skupiny 
spotřebitelů a zástupci průmyslu).

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 153
Čl. 12 odst. 2

2. Členské státy předají Komisi nejpozději
… [jeden rok po posledním dni měsíce, v 
němž bylo toto nařízení přijato] seznamy 
údajů podle odstavce 1.

2. Členské státy předají Komisi nejpozději
… [jeden rok po posledním dni měsíce, v 
němž bylo toto nařízení přijato] seznamy 
vazeb podle odstavce 1.

Po konzultaci s úřadem  schválí Komise v 
souladu s postupem podle článku 23 
nejpozději do … [tři roky po posledním dni 
měsíce, v němž bylo toto nařízení přijato] 
seznam povolených údajů podle odstavce 1 
platný pro Společenství, které popisují 
význam určité živiny nebo jiné látky pro 
růst, vývoj a normální fyziologické tělesné 
funkce.

Po konzultaci s úřadem  schválí Komise v 
souladu s postupem podle článku 23 
nejpozději do … [tři roky po posledním dni 
měsíce, v němž bylo toto nařízení přijato] 
seznam vazeb podle odstavce 1 platný pro 
Společenství, které popisují význam určité 
živiny nebo jiné látky pro růst, vývoj a 
normální fyziologické tělesné funkce

Změny tohoto seznamu se povolují na
podnět Komise nebo na žádost členského
státu podle postupu v článku 23. 

Změny tohoto seznamu se povolují na
podnět Komise nebo na žádost členského
státu podle postupu v čl. 23 odst. 2.
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Or. en

Odůvodnění

Je vysoce důležité, aby výrobci mohli upravovat způsob, jakým sdělují vědecké poznatky a 
znění údajů v jednotlivých jazycích, aby odpovídaly dané souvislosti/ situaci v daném státě. 
Zástupci průmyslu musí mít též možnost pravidelně  hodnotit používané údaje a informace 
v souladu s potřebami spotřebitelů. Měl by být zvážen seznam vztahů mezi určitou 
živinou/látkou a zdravím namísto pevně stanovených údajů

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 154
Čl. 12 odst. 3

3. Po vstupu tohoto nařízení v platnost 
mohou podnikatelé v odvětví potravin až do
schválení seznamu uvedeného v odstavci 2
používat údaje týkající se zdraví uvedené 
v odstavci 1 na vlastní odpovědnost, pokud 
tyto údaje odpovídají tomuto nařízení a 
příslušným vnitrostátním ustanovením, aniž 
by bylo dotčeno přijímání ochranných 
opatření podle článku 22.

3. Po vstupu tohoto nařízení v platnost 
mohou podnikatelé v odvětví potravin až do
12 měsíců po schválení seznamu uvedeného 
v odstavci 2 používat údaje týkající se zdraví 
uvedené v odstavci 1 na vlastní 
odpovědnost, pokud tyto údaje odpovídají 
tomuto nařízení a příslušným vnitrostátním 
ustanovením.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 155
Čl. 13 odst. 2

Kromě obecných požadavků stanovených 
v tomto nařízení a specifických požadavků 
odstavce 1 pro údaje týkající se snížení 
rizika onemocnění musí být na etiketě údaj 
uvádějící, že nemoci jsou způsobeny 
mnohačetnými rizikovými faktory, a že 
pozměnění jednoho z nich může nebo 

vypouští se
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nemusí mít příznivý účinek.

Or. da

Odůvodnění

Účinek daného údaje je zavádějící, pokud mají ve vztahu k nemocem mnohačetné rizikové 
faktory zásadní a/nebo velký význam.  
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Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 156
Čl. 14 odst. 1

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

1. Pro získání povolení podle čl. 10 odst. 1
v případě údajů týkajících se zdraví, na něž 
se nevztahuje článek 12, a údajů o snížení 
rizika onemocnění  je třeba podat úřadu
žádost.

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

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

(b) neprodleně uvědomí o žádosti členské
státy a Komisi a dá jim k dispozici žádost a 
všechny doplňkové informace poskytnuté 
žadatelem;
(c) poskytne veřejnosti shrnutí 
dokumentace uvedené v odst. 3 písm. f).

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 157
Čl. 14 odst. 1 písm. b)

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení čl. 14 odst.1 písm. b) a c) by měla být zrušena s cílem chránit důvěrný charakter 
předložených informací, dokud nebude vydáno rozhodnutí. Transparentnost a právo na 
informace jsou zajištěny prostřednictvím čl. 15 odst. 5 a 6.
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Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 158
Čl. 14 odst. 1 písm. b)

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění
S ohledem na ochranu hospodářské soutěže a podporu modernizace není důvod, aby musel 
být zajištěn přístup k dokumentaci všem členským státům a přístup k jeho shrnutí široké 
veřejnosti.  

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 159
Čl. 14 odst. 1 písm. c)

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

vypouští se

Or. en
Odůvodnění

Ustanovení čl. 14 odst.1 písm. b) a c) by měla být zrušena s cílem chránit důvěrný charakter 
předložených informací, dokud nebude vydáno rozhodnutí. Transparentnost a právo na 
informace jsou zajištěny prostřednictvím čl. 15 odst. 5 a 6.

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 160
Čl. 14 odst. 1 písm. c)

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na ochranu hospodářské soutěže a podporu modernizace není důvod, aby musel 
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být zajištěn přístup k dokumentaci všem členským státům a přístup k jeho shrnutí široké  
veřejnosti.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 161
Čl. 14 odst. 2 písm. c)

(c) kopie studií, jež byly provedeny ve 
vztahu k údaji týkajícímu se zdraví, včetně 
nezávislých a nezávislou osobou ověřených 
studií, jsou-li k dispozici, a jakýchkoli jiných 
dostupných materiálů, na jejichž základě je 
možné prokázat, že dotčený údaj splňuje 
kritéria stanovená v tomto nařízení;

(c) kopie studií, jež byly provedeny ve 
vztahu k údaji týkajícímu se zdraví, včetně 
nezávislých a nezávislou osobou ověřených 
studií, jsou-li k dispozici, a jakýchkoli jiných 
dostupných materiálů, včetně jakýchkoli 
materiálů týkajících se způsobu, jakým 
tento údaj vnímají spotřebitelé, na jejichž 
základě je možné prokázat, že dotčený údaj 
splňuje kritéria stanovená v tomto nařízení; 

Or. da

Odůvodnění
Nebylo provedeno dostatečné množství studií týkajících se způsobu, jakým spotřebitelé 
v jednotlivých členských státech vnímají různé druhy údajů. Tento nedostatek je třeba 
napravit. Neprokáží-li výrobci, že spotřebitelé jsou schopni dotčenému údaji porozumět a 
používat tudíž dotčený výrobek zamýšleným způsobem, není v zájmu spotřebitele ani výrobce 
žádat o schválení takového údaje. Předložení takových dat a provedení uvedených studií je 
především povinností žadatele.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 162
Čl. 14 odst. 2 písm. e)

(e) návrh na formulaci údaje týkajícího se
zdraví, o jehož povolení se žádá, ve všech 
jazycích Společenství, případně včetně
specifických podmínek pro jeho použití;

(e) základní prvky formulace údaje 
týkajícího se zdraví, o jehož povolení se 
žádá, ve všech jazycích Společenství, 
případně včetně specifických podmínek pro 
jeho použití;

Or. en

Odůvodnění

Přestože vztah mezi vědeckým poznatkem a významem údaje týkajícího se zdraví může 
podléhat schválení, měla by být výrobcům poskytnuta určitá míra flexibility ve vztahu ke 
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způsobu, jakým bude tento údaj formulovat. 

Návrh Komise ve stávajícím znění tuto skutečnost nezohledňuje. 

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 163
Čl. 14 odst. 2 písm. e)

(e) návrh na formulaci údaje týkajícího se
zdraví, o jehož povolení se žádá, ve všech 
jazycích Společenství, případně včetně
specifických podmínek pro jeho použití;

(e) základní prvky formulace údaje ve všech 
jazycích Společenství, případně včetně 
specifických podmínek pro jeho použití;

Or. en

Pozměňovací návrh , který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 164
Čl. 14 odst. 2 point (e)

(e) návrh formulace údaje týkajícího se 
zdraví, o jehož povolení se žádá, ve všech 
jazycích Společenství, případně včetně
specifických podmínek pro jeho použití;

(e) základní prvky formulace údaje ve všech 
jazycích Společenství a případně specifické 
podmínky pro jeho použití;

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje důvod, proč by žadatel musel předkládat znění návrhu v jazycích všech členských 
států. Popis základních prvků takového údaje by měl být postačující. Při uplatňování údaje 
v jednotlivých státech budou výrobci sledovat, jak je spotřebiteli přijímán, a upraví jeho znění 
podle potřeby upozornit nejvýhodnějším způsobem na výhody dotčeného výrobku. 

Pozměňovací návrh , který předložila Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Pozměňovací návrh 165
Čl. 14 odst. 2 písm. e)

(e) návrh formulace údaje týkajícího se 
zdraví, o jehož povolení se žádá, ve všech 
jazycích Společenství, případně včetně

(e) hlavní body formulace údaje ve všech 
jazycích Společenství a případně specifické 
podmínky pro jeho použití;
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specifických podmínek pro jeho použití;

Or. es

Odůvodnění

Postup navržený Komisí neumožňuje zohlednit změnu znalostí a očekávání spotřebitelů 
(z jejíž podstaty vyplývá, že ji nelze předem odhadnout). Mohl by rovněž vést k situaci, kdy by 
výrobci žádali o povolení pro různé znění s cílem určit vztah, pro který již bylo uděleno 
povolení, což by představovalo nadbytečnou agendu pro Evropský úřad  pro bezpečnost 
potravin. 

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 166
Čl. 14 odst. 2 písm. f)

(f) shrnutí příslušné dokumentace. (f) vědecké údaje odpovídající povaze výhod 
tvrzených v dotčených ujištěních.  

Or. en

Odůvodnění

Přestože vztah mezi vědeckým poznatkem a významem údaje týkajícího se zdraví může 
podléhat schválení, měla by být výrobcům poskytnuta určitá míra flexibility ve vztahu ke 
způsobu, jakým bude tento údaj formulovat. 

Návrh Komise ve stávajícím znění tuto skutečnost nezohledňuje.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 167
Čl. 14 odst. 2 písm. f a) (nové)

(fa) shrnutí příslušné dokumentace 

Or. en



AM\562665CS.doc 67/101 PE 355.746v02-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Přestože vztah mezi vědeckým poznatkem a významem údaje týkajícího se zdraví může 
podléhat schválení, měla by být výrobcům poskytnuta určitá míra flexibility ve vztahu ke 
způsobu, jakým bude tento údaj formulovat. 

Návrh Komise ve stávajícím znění tuto skutečnost nezohledňuje.

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 168
Čl. 14 odst. 4

4. Před vstupem tohoto nařízení v platnost 
zveřejní úřad podrobné pokyny pro žadatele 
v zájmu usnadnění zpracování a podání 
žádostí.

4. Před vstupem tohoto nařízení v platnost 
zveřejní úřad podrobné pokyny pro žadatele 
v zájmu usnadnění zpracování a podání 
žádostí. Žadatelé mají právo obhájit svoji 
žádost před úřadem a předkládat další 
informace v době, kdy úřad provádí 
hodnocení dotčené dokumentace.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 169
Čl. 14 odst. 4

4. Před vstupem tohoto nařízení v platnost 
zveřejní úřad podrobné pokyny pro žadatele 
v zájmu usnadnění zpracování a podání 
žádostí.

4. Před vstupem tohoto nařízení v platnost 
zveřejní úřad podrobné pokyny pro žadatele 
v zájmu usnadnění zpracování a podání 
žádostí. Žadatelé mají právo obhájit svoji 
žádost před úřadem a předkládat další 
informace v době, kdy úřad provádí 
hodnocení dotčené dokumentace.

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby předpisy pro schvalování údajů nabízely žadateli možnost poskytnout 
argumenty na podporu údajů  uvedených v dané dokumentaci a případně doplnit dokumentaci  
dalšími vysvětleními.
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Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 170
Čl. 15 odst. 1

1. Při sestavování svého posudku se úřad
snaží dodržet tříměsíční lhůtu od data přijetí 
platné žádosti. Tato lhůta se prodlužuje, 
kdykoli si úřad vyžádá od žadatele 
doplňující informace podle odstavce 2.

1. Při sestavování svého posudku úřad
dodrží tříměsíční lhůtu od data přijetí platné 
žádosti. Tato lhůta se prodlužuje, kdykoli si 
úřad vyžádá od žadatele doplňující 
informace podle odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 171
Čl. 15 odst. 2

2. Úřad může popřípadě žadatele vyzvat, aby 
podklady k žádosti v určené lhůtě doplnil.

2. Úřad může popřípadě žadatele vyzvat, aby 
podklady k žádosti v určené lhůtě doplnil.  
Žadatel má právo obrátit se přímo na 
příslušný odbor úřadu, být vyslechnut 
a předkládat další informace. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 172
Čl. 15 odst. 2

2. Úřad může popřípadě žadatele vyzvat, aby 
podklady k žádosti v určené lhůtě doplnil.

2. Úřad může popřípadě žadatele vyzvat, aby 
podklady k žádosti v určené lhůtě doplnil.  
Žadatel má právo obrátit se přímo na 
příslušný odbor úřadu, být vyslechnut 
a předkládat další podklady. 

Or. en
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Odůvodnění

Zrušení možnosti úřadu požadovat během schvalovacího řízení  libovolné dokumenty omezí 
volné uvážení úředníků v tomto řízení. Na druhé straně je nezbytné, aby měl žadatel možnost 
předkládat další vysvětlení a v případě potřeby dokumentaci doplnit.

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 173
Čl. 15 odst. 3

3. Pro účely vypracování stanoviska úřad 
prověří:

3. Pro účely vypracování stanoviska úřad 
prověří:

(a) zda je navrhovaná formulace údaje
týkajícího se zdraví podložena vědeckými
údaji; 

(a) zda je údaj týkající se zdraví podložen 
vědeckým poznáním; 

(b) zda formulace údaje týkajícího se zdraví
odpovídá podmínkám tohoto nařízení; 

(b) zda údaj týkající se zdraví odpovídá 
podmínkám tohoto nařízení; 

(c) zda je navrhovaná formulace údaje
týkajícího se zdraví pro spotřebitele
srozumitelná a smysluplná.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 174
Čl. 15 odst. 3 písm. a)

(a) zda je navrhovaná formulace údaje
týkajícího se zdraví podložena vědeckými
údaji; 

(a) zda je navrhovaná formulace údaje 
týkajícího se zdraví podložena vědeckým 
poznáním; 

Or. en
Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit, aby dokumentace  vycházela ze širšího 
vědeckého poznání, nikoli pouze z vědeckých údajů.  
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Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 175
Čl. 15 odst. 4 písm. c)

(c) doporučenou formulaci navrženého
údaje týkajícího se zdraví ve všech jazycích
Společenství;

(c) základní prvky  formulace údaje ve 
všech jazycích Společenství; 

Or. en

Odůvodnění
Přestože vztah mezi vědeckým poznatkem a významem údaje týkajícího se zdraví může 
podléhat schválení, měla by být výrobcům poskytnuta určitá míra flexibility ve vztahu ke 
způsobu, jakým bude tento údaj formulovat. 

Návrh Komise ve stávajícím znění tuto skutečnost nezohledňuje.

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 176
Čl. 15 odst. 4 písm. c)

(c) doporučenou formulaci navrženého
údaje týkajícího se zdraví ve všech jazycích
Společenství;

(c) základní prvky formulace navrženého
údaje týkajícího se zdraví ve všech jazycích
Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Pozměňovací návrh 177
Čl. 15 odst. 4 písm. c)

(c) doporučenou formulaci navrženého
údaje týkajícího se zdraví ve všech jazycích
Společenství;

(c) hlavní body  formulace předmětného 
údaje ve všech jazycích Společenství; 

Or. es
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Odůvodnění

Postup navržený Komisí neumožňuje zohlednit změnu znalostí a očekávání spotřebitelů (z 
jejíž podstaty vyplývá, že ji nelze předem odhadnout). Mohl by rovněž vést k situaci, kdy by 
výrobci žádali o povolení pro různé formulace s cílem určit vztah, pro který již bylo uděleno 
povolení, což by představovalo  nadbytečnou  agendu pro Evropský úřad  pro bezpečnost 
potravin. 

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 178
Čl. 15 odst. 4 a (nový)

4a. Žadatel má právo odvolat se ve lhůtě 
jednoho měsíce proti zápornému nebo 
podmíněnému kladnému stanovisku úřadu 
ohledně vědeckého opodstatnění údaje. 

Or. en

Odůvodnění

Žádost by měla být spojena s právem na odvolání proti zápornému nebo podmíněnému 
kladnému rozhodnutí o schválení určitého údaje.

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 179
Čl. 18 odst. 2 písm. c) 

(c) seznam zamítnutých údajů týkajících se 
zdraví.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zveřejněním seznamu údajů, které byly ve schvalovacím řízení zamítnuty, znevýhodní dotčené 
subjekty s ohledem na ochranu korektní hospodářské soutěže a modernizaci průmyslu. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 180
Článek 19

Ochrana informací Článek 19
Důvěrnost informací

1. Vědecké údaje a ostatní informace, které
podle čl. 14. odst. 2 obsahuje požadovaný
dokumentace  týkající se žádosti, nesmějí 
být po sedm let ode dne vydání povolení 
použity ve prospěch pozdějšího žadatele, 
pokud se tento žadatel s dřívějším 
žadatelem nedohodl, že tyto údaje a 
informace mohou být použity, a to za těchto 
předpokladů:

1. Žadatel může označit, které údaje 
a informace předložené podle tohoto 
nařízení mají být považovány za důvěrné, 
protože by jejich prozrazení mohlo 
významně poškodit jeho postavení 
v hospodářské soutěži. K tomu musí být 
uvedeny ověřitelné důvody.

(a) předchozí žadatel označil při předložení 
předchozí žádosti vědecké údaje a další 
informace za důvěrné; a
(b) předchozí žadatel měl při předložení 
předchozí žádosti výhradní právo odkazovat 
na tyto důvěrné informace; a
(c) dotčený údaj týkající se zdraví nemohl 
být schválen, aniž by předchozí žadatel 
předložil důvěrné informace. 
2. Před uplynutím sedmiletého období podle 
odst. 1 nemá žádný další žadatel právo
odvolávat se na údaje prohlášené
předchozím žadatelem za důvěrné, pokud 
Komise nepřijme rozhodnutí, na jehož 
základě by mohlo být uděleno povolení bez 
odkazu na údaje označené předchozím 
žadatelem za důvěrné.

2. Komise po konzultaci se žadatelem určí, 
které údaje a informace, s výjimkou 
informací uvedených v odstavci 3, by měly 
být označeny za důvěrné, a uvědomí o svém 
rozhodnutí žadatele.

3. Za důvěrné se nepovažují tyto údaje a 
informace:
(a) název a podstatné charakteristiky 
potraviny, které jí propůjčují její vlastnosti 
týkající se vlivu na zdraví; 
(b) závěry jakýchkoliv zkoušek provedených 
na vzorcích in vitro, případně  u zvířat nebo 
u lidí, které jsou významné ve vztahu 
k hodnocení účinků dotčené potraviny a 
jejích složek na lidskou výživu a zdraví; 
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(c) metody zjišťování a kvantifikace 
klíčových charakteristik potraviny nebo 
jejích složek, nezbytné  pro úřední kontrolu.
4. Bez ohledu na odstavec 2 poskytne úřad 
na žádost Komisi nebo členským státům 
veškeré informace, které má v držení, 
včetně veškerých údajů a informací 
označených jako důvěrné podle odstavce 2.
5. Při vyřizování žádostí o přístup k 
dokumentům, které má v držení, použije 
úřad zásady stanovené nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1049/2001 ze dne 30. května 2001 o 
přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise1.
6. Členské státy, Komise a úřad zachovají 
jako důvěrné veškeré údaje a informace, 
které jsou důvěrné podle odstavce 2, 
s výjimkou případů, kdy je z důvodu 
ochrany lidského zdraví vhodné, aby byly 
takové údaje a informace zveřejněny. 
Členské státy vyřizují žádosti o přístup k 
dokumentům přijatým podle tohoto 
nařízení v souladu s článkem 5 nařízení 
(ES) č. 1049/2001.
7. Pokud žadatel svou žádost stáhne, 
zachová Komise i úřad důvěrnost 
obchodních a průmyslových údajů a 
informací, včetně informací týkajících se 
výzkumu a vývoje, jakož i informací, u 
nichž se Komise a žadatel na jejich 
důvěrnosti neshodli.
1 Úř. Věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb

Pozměňovací návrh 181
Článek 19 a (nový)

Článek 19a



PE 355.746v02-00 74/99 AM\562665CS.doc
Externí překlad

CS

Důvěrnost informací
1. Žadatel může označit, které údaje 
a informace předložené podle tohoto 
nařízení mají být považovány za důvěrné, 
protože by jejich prozrazení mohlo 
významně poškodit jeho postavení 
v hospodářské soutěži. K tomu musí být 
uvedeny ověřitelné důvody.
2. Komise po konzultaci se žadatelem určí, 
které údaje a informace, jiné než uvedené v 
odstavci 3, by měly být označeny za 
důvěrné, a uvědomí o svém rozhodnutí 
žadatele.
3. Za důvěrné se nepovažují tyto údaje a 
informace:
(a) název a podstatné charakteristiky 
potraviny, které jí propůjčují její vlastnosti 
týkající se vlivu na zdraví; 
(b) závěry jakýchkoliv zkoušek provedených 
na vzorcích in vitro, případně  u zvířat nebo 
u lidí, které jsou významné ve vztahu 
k hodnocení účinků dotčené potraviny a 
jejích složek na lidskou výživu a zdraví; 
(c) metody zjišťování a kvantifikace 
klíčových charakteristik potraviny nebo 
jejích složek, nezbytné  pro úřední kontrolu.
4. Bez ohledu na odstavec 2 poskytne úřad 
na žádost Komisi nebo členským státům 
veškeré informace, které má v držení, 
včetně veškerých údajů a informací 
označených jako důvěrné podle odstavce 2.
5. Při vyřizování žádostí o přístup k 
dokumentům, které má v držení, použije 
úřad zásady stanovené nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1049/2001 ze dne 30. května 2001 o 
přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise1.
6. Členské státy, Komise a úřad zachovají 
jako důvěrné veškeré údaje a informace, 
které jsou důvěrné podle odstavce 2, s 
výjimkou případů, kdy je z důvodu ochrany 
lidského zdraví vhodné, aby byly takové 
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údaje a informace zveřejněny. Členské státy 
vyřizují žádosti o přístup k dokumentům 
přijatým podle tohoto nařízení v souladu s 
článkem 5 nařízení (ES) č. 1049/2001.
7. Pokud žadatel svou žádost stáhne, 
zachová Komise i úřad důvěrnost 
obchodních a průmyslových údajů a 
informací, včetně informací týkajících se 
výzkumu a vývoje, jakož i informací, u 
nichž se Komise a žadatel na jejich 
důvěrnosti neshodli.
1 Úř. Věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídající ochrana  důvěrných informací je nezbytná, aby mohly být podpořeny investice 
do výzkumu a modernizace a aby byla zajištěna korektní hospodářská soutěž. V praxi nebude 
výhradní právo odkazovat na důvěrné údaje postačující, neboť klinické testy jsou obvykle 
prováděny ve spolupráci se  třetími stranami, například univerzitami.  Výrobci přitom ve 
většině případů univerzitám poskytnou právo používat dané údaje pro účely vzdělávání, 
publikaci a dalšímu výzkumu.

*** Bude-li shora uvedený pozměňovací návrh přijatelný, je třeba zrušit pozměňovací návrh 
33 ***

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 182
Čl. 19 a (nový)

Čl. 19a
Ochrana informací

1. Vědecké údaje a ostatní informace 
uvedené v dokumentaci k žádosti 
požadované podle článku 10, které jsou 
chráněny podle článku 19,  nesmějí být po 
sedm let ode dne vydání povolení použity ve
prospěch jiného žadatele, pokud se
tento žadatel s dřívějším žadatelem
nedohodl, že tyto údaje a informace mohou
být použity.
2.  Po uplynutí sedmiletého období může 
úřad závěry všech částí hodnocení 
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provedených na základě vědeckých údajů a 
informací obsažených v dokumentaci k 
žádosti použít ve prospěch jiných žadatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 183
Článek 19 b (nový)

Čl. 19b
Dodržování nabytých práv

Předložením žádosti, potvrzením o přijetí 
žádosti ani udělením povolení k užití 
předmětného údaje nejsou dotčena žádná 
případná práva žadatele k duševnímu 
vlastnictví spojená s tímto údajem nebo 
jakýmikoli vědeckými údaji či informacemi 
obsaženými v dokumentaci k žádosti. Shora 
uvedená práva se posuzují v souladu 
s právními předpisy Společenství nebo 
jakýmkoli ustanovením jakéhokoli 
vnitrostátního právního předpisu, které 
není v rozporu s právem Společenství. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 184
Článek 20 a (nový)

Článek 20a
Bez ohledu na články 3 a 4 směrnice 
2002/46/ES o doplňcích stravy a bez 
časového omezení mohou členské státy 
povolit na svém území prodej a uvádění na 
trh doplňků stravy obsahujících vitamíny 
a minerály, které nejsou uvedeny v příloze I 
citované směrnice, nebo ve formě, která 
není uvedena v příloze II směrnice, pokud:
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(a) je daný vitamín nebo minerální látka 
používána v jednom či více doplňcích stravy 
prodávaných ve Společenství ke dni 
12. července  2002 a
(b) Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
nevydal negativní posudek ohledně 
používání  tohoto vitamínu nebo minerální 
látky nebo jejich používání v této formě při 
výrobě doplňků stravy.

Or. en

Odůvodnění

Tyto pozměňovací návrhy zachovávají zásadu subsidiarity tím, že umožňují členským státům, 
aby chránily zdraví svých občanů a zároveň nemusely zbytečně přestat používat výrobky, 
které byly bezpečně prodávány v jednotlivých členských státech několik let.
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Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 185
Článek 20 b (nový)

Článek 20b

Bez ohledu na články 3 a 5 směrnice 
2002/46/ES o doplňcích stravy mohou 
členské státy povolit na svém území prodej 
a uvádění na trh doplňků stravy 
obsahujících hladiny vitamínů a minerálů 
nebo forem vitamínů a minerálů 
přesahující hladiny, které lze schválit podle 
čl. 5 odst.4 citované směrnice, pokud daný 
výrobek odpovídá tomuto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh , který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 186
Čl. 22 odst. 1

1. Pokud má členský stát závažné důvody se 
domnívat, že určitý údaj není v souladu s 
tímto nařízením nebo že vědecké 
zdůvodnění podle článku 7 je nedostatečné, 
může dočasně pozastavit používání daného 
údaje na svém území. 
O této skutečnosti uvědomí ostatní členské 
státy a Komisi a toto pozastavení zdůvodní.

1. Ve spojení s čl. 12 odst. 3, pokud má 
členský stát závažné důvody se domnívat, že 
určitý údaj není v souladu s tímto nařízením 
nebo že vědecké zdůvodnění podle článku 6 
je nedostatečné, může požádat Komisi, aby 
přezkoumala platnost údaje použitého na 
etiketě, obalu a reklamních materiálech 
k dotčenému výrobku. 
O této skutečnosti uvědomí členské státy a 
provozovatele a svou žádost zdůvodní. 
Členský stát nepozastaví  používání daného 
údaje, dokud Komise nerozhodne v souladu 
s postupem stanoveným v článku  23 tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Realistický přístup je nezbytný. 

Před přijetím takových opatření (pozastavení práva užívat předmětný údaj na území 
dotčeného členského státu) by bylo vhodné provést pečlivou analýzu (mimo jiné vědeckých 
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důkazů).

Pozměňovací návrh, který předložila Mia De Vits

Pozměňovací návrh 187
Čl. 22 odst. 3

3. Členský stát uvedený v odstavci 1 může 
nadále uplatňovat pozastavení práva užívat 
dotčený údaj, dokud mu nebude oznámeno 
rozhodnutí uvedené v odstavci 2. 

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Realistický přístup je nezbytný. 

Před přijetím takových opatření (pozastavení práva užívat předmětný údaj na území 
dotčeného členského státu) by bylo vhodné provést pečlivou analýzu (mimo jiné vědeckých 
důkazů).    

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 188
Článek 25

Nejpozději do … [šest let po posledním dni 
pátého měsíce po přijetí tohoto nařízení]
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o uplatnění tohoto nařízení, 
zejména o vývoji na trhu potravin, u nichž 
jsou uvedeny údaje týkající se nutričních
hodnot nebo zdraví, případně spolu 
s pozměňovacími návrhy.

Nejpozději do … [tři roky po posledním dni 
pátého měsíce po přijetí tohoto nařízení]
předloží Komise Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o uplatnění tohoto nařízení, 
zejména o vývoji na trhu potravin, u nichž 
jsou uvedeny údaje týkající se nutričních 
hodnot nebo zdraví, a o jakýchkoli 
problémech spojených s uplatňováním čl. 1 
odst. 4a, případně spolu s pozměňovacími 
návrhy.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb

Pozměňovací návrh 189
Článek 25 a (nový)

Článek 25a
Přechodné období

Údaje týkající se zdraví, s výjimkou údajů 
uvedených v čl. 12 odst. 1, používané pro 
potraviny, skupiny potravin nebo 
potravinové složky v souladu 
s ustanoveními, která byla platná 
v okamžiku, kdy tato směrnice vstoupila 
v platnost, mohou být nadále používány, 
pokud bude do dvanácti měsíců po vstupu 
této směrnice v platnost předložena žádost 
podle článku 14, a to po dobu šesti měsíců 
po vydání konečného rozhodnutí podle 
článku 16. Na tyto žádosti se nevztahují 
lhůty stanovené v čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 16 
odst. 1.  

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit přechodné období, aby mohly být nadále užívány stávající, vědecky 
ověřené údaje týkající se zdraví, které byly použity v souladu s příslušnými právními předpisy, 
dokud nebudou příslušným způsobem uvedeny do souladu s  podmínkami tohoto nařízení.  

*** Bude-li shora uvedený pozměňovací návrh přijatelný, je třeba zrušit pozměňovací návrh 
40 ***

Pozměňovací návrh, který předložil Simon Coveney

Pozměňovací návrh 190
Článek 25 b (nový)

Článek 25b

Údaje o potravinách ke konzumaci při
intenzivní svalové námaze, které se začaly
používat v souladu s příslušnými 
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ustanoveními vnitrostátních právních 
předpisů  před vstupem tohoto nařízení 
v platnost, smějí být používány až do přijetí 
směrnice Komise o potravinách určených
pro pokrytí intenzivního výdaje svalové
námahy, zvláště u sportovců, která bude
vycházet ze směrnice 89/398/EHS o 
sbližování právních předpisů členských 
států týkající se potravin určených pro 
zvláštní výživu¹.
_____________
¹ Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27. 

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise v současné době připravuje směrnici o potravinách ke konzumaci při 
intenzivní svalové námaze podle rámcové směrnice o potravinách určených pro zvláštní 
výživu (směrnice 89/398/EHS). Tato připravovaná směrnice upřesní požadavky na údaje 
týkající se potravin pro sportovce. U  výrobků, které používají atleti, jsou tyto údaje velmi 
specifické, a tato speciální směrnice umožní stanovit příslušná kritéria pro takové údaje. 
Proto je vhodné předpokládat v tomto nařízení přechodná opatření, která budou  platná do 
přijetí příslušné směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 191
Článek 25 b (nový)

Článek 25b
Přechodná opatření

Údaje o potravinách ke konzumaci při
intenzivní svalové námaze, které se začaly
používat v souladu s příslušnými 
ustanoveními vnitrostátních právních 
předpisů  před vstupem tohoto nařízení 
v platnost, smějí být používány až do přijetí 
směrnice Komise o potravinách určených
pro pokrytí intenzivního výdaje svalové
námahy, zvláště u sportovců, která bude
vycházet ze směrnice 89/398/EHS o 
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sbližování právních předpisů členských 
států týkající se potravin určených pro 
zvláštní výživu¹.
_____________
¹ Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 27. 

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise v současné době připravuje směrnici o potravinách ke konzumaci při 
intenzivní svalové námaze podle rámcové směrnice o potravinách určených pro zvláštní 
výživu (směrnice 89/398/EHS). Tato připravovaná směrnice upřesní požadavky na údaje 
týkající se potravin pro sportovce. U  výrobků, které používají atleti, jsou tyto údaje velmi 
specifické, a tato speciální směrnice umožní stanovit příslušná kritéria pro takové údaje. 
Proto je vhodné předpokládat v tomto nařízení přechodná opatření, která budou  platná do 
přijetí příslušné směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložil Othmar Karas

Pozměňovací návrh 192
Článek 26

Toto nařízení vstoupí v platnost dvacátý den 
následující po dni jeho zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstoupí v platnost dvacátý den 
následující po dni jeho zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Platí od [prvního dne šestého měsíce od
uveřejnění].

Platí od [prvního dne osmnáctého měsíce od
uveřejnění].

Potraviny uvedené na trh nebo označené
etiketou před tímto datem, které nesplňují
toto nařízení, smějí být prodávány až do
[posledního dne jedenáctého měsíce po
zveřejnění].

Potraviny uvedené na trh nebo označené
etiketou před datem vstupu tohoto
nařízení v platnost, které nesplňují toto 
nařízení, smějí být prodávány až do 
[poslední den jedenáctého měsíce po jeho 
vstupu v platnost] nebo do konce své 
životnosti, podle toho, které z obou období 
je delší.
Údaje týkající se zdraví uvedené v čl. 12 
odst. 1 mohou být používány, na 
odpovědnost příslušných podnikatelů, od 
data, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, 
uvedeného v článku 26, až do schválení 
seznamu uvedeného v čl. 12 odst. 2a, za 
předpokladu, že tyto údaje splňují toto 
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nařízení a příslušná ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, která se 
na ně vztahují,  aniž by tím bylo dotčeno 
přijetí přechodných opatření
uvedených v článku 22.
Údaje týkající se zdraví, s výjimkou údajů 
uvedených v čl. 12 odst. 1, používané pro 
potraviny, skupiny potravin nebo 
potravinové složky v souladu 
s ustanoveními, která byla platná 
v okamžiku, kdy tato směrnice vstoupila 
v platnost, mohou být nadále používány ve 
státě (státech), kde jsou legálně prodávány, 
pokud bude do dvanácti měsíců po vstupu 
této směrnice v platnost předložena žádost 
podle článku 14, a to po dobu šesti měsíců 
po vydání konečného rozhodnutí podle 
článku 16. Na tyto žádosti se nevztahují 
lhůty stanovené v čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 16 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh , který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 193
Článek 26

Toto nařízení vstoupí v platnost dvacátý den 
následující po dni jeho zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstoupí v platnost dvacátý den 
následující po dni jeho zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Platí od [prvního dne šestého měsíce od
uveřejnění].

Platí od [prvního dne osmnáctého měsíce od
uveřejnění].

Potraviny uvedené na trh nebo označené
etiketou před tímto datem, které nesplňují
toto nařízení, smějí být prodávány až do
[posledního dne jedenáctého měsíce po
zveřejnění].

Potraviny uvedené na trh nebo označené
etiketou před datem vstupu tohoto
nařízení v platnost, které nesplňují toto 
nařízení, smějí být prodávány až do 
[poslední den jedenáctého měsíce po jeho 
vstupu v platnost] nebo do konce své 
životnosti, podle toho, které z obou období 
je delší.
Údaje týkající se zdraví uvedené v čl. 12 
odst. 1 mohou být používány, na 
odpovědnost příslušných podnikatelů, od 
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data, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, 
uvedeného v článku 26, až do schválení 
seznamu uvedeného v čl. 12 odst. 2a, za 
předpokladu, že tyto údaje splňují toto 
nařízení a příslušná ustanovení 
vnitrostátních právních předpisů, která se 
na ně vztahují,  aniž by tím bylo dotčeno 
přijetí přechodných opatření
uvedených v článku 22.
Údaje týkající se zdraví, s výjimkou údajů 
uvedených v čl. 12 odst. 1, používané pro 
potraviny, skupiny potravin nebo 
potravinové složky v souladu 
s ustanoveními, která byla platná 
v okamžiku, kdy tato směrnice vstoupila 
v platnost, mohou být nadále používány ve 
státech, kde jsou legálně prodávány,, pokud 
bude do dvanácti měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost předložena žádost podle 
článku 14, a to po dobu šesti měsíců po 
vydání konečného rozhodnutí podle článku 
16. Na tyto žádosti se nevztahují lhůty 
stanovené v čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 16 odst. 
1.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení musí předvídat přiměřená přechodná období v případě údajů týkajících se zdraví, 
které spadají do oblasti působnosti článku 12 – údaje vycházející z všeobecně přijatých 
vědeckých údajů – a to i bez ohledu na to, zda budou nakonec zařazeny do seznamu 
přípustných údajů platného pro Společenství, a u výrobků s údaji týkajícími se zdraví, které 
jsou v současné době na trhu, ale které musí projít schválením v souladu se současnými 
podmínkami předmětného návrhu. 

Zároveň musí být prodloužena doba pro postupné vyřazení potravin uvedených na trh nebo 
označených před datem vstupu nařízení v platnost, které tomuto nařízení neodpovídají. Lhůta 
uvedená v návrhu nebude pravděpodobně dostatečná, neboť doba potřebná pro zveřejnění 
směrnice Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, schvalovací řízení (nejméně 6 měsíců) a 
pozměňovací návrhy k označování a prezentaci může přesáhnout jedenáct měsíců uváděných 
v návrhu. 

Toto nařízení by mělo v každém případě umožnit společnostem, aby i nadále mohly prodávat 
výrobky, které již byly umístěny na trh,  až do doby, než Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a Stálý výbor přijmou konečné rozhodnutí, pokud dotčená společnost podá žádost 
v souladu se schvalovacím řízením.
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Pozměňovací návrh, který předložil Simon Coveney

Pozměňovací návrh 194
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(Nový údaj – následující za údajem „NÍZKOENERGETICKÝ“)

VYSOKOENERGETICKÝ
Údaj, že určitá potravina je 
vysokoenergetická, a jakýkoli údaj, který by 
měl pro spotřebitele pravděpodobně stejný 
význam, smí být uveden pouze tehdy, 
jestliže daný výrobek obsahuje více než 60 
kcal/100ml nebo 250 kcal/100g.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 2 odst. 4 uvádí definici „údaje týkajícího se nutričních hodnot“ a odkazuje v bodě a) na 
energetickou hodnotu (kalorickou hodnotu), kterou potravina „sníženou nebo zvýšenou měrou 
zajišťuje“. Avšak příloha v současné době stanoví pouze podmínky týkající se snížených 
hladin energie. V zájmu zajištění soudržnosti by měl být zaveden požadavek odkazující na 
zvýšenou hladinu energie, tj „údaj, že potravina je vysokoenergetická“, a tím zajištěn soulad 
s čl. 2 odst. 4.

Pozměňovací návrh, který předložil Christopher Heaton-Harris

Pozměňovací návrh 195
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(Nový údaj – – následující za údajem „NÍZKOENERGETICKÝ“)

VYSOKOENERGETICKÝ
Údaj, že určitá potravina je 
vysokoenergetická, a jakýkoli údaj, který by 
měl pro spotřebitele pravděpodobně stejný 
význam, smí být uveden pouze tehdy, 
jestliže daný výrobek obsahuje více než 60 
kcal/100ml nebo 250 kcal/100g.

Or. en
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Odůvodnění

Čl. 2 odst. 4 uvádí definici „údaje týkajícího se nutričních hodnot“ a odkazuje v bodě a) na 
energetickou hodnotu (kalorickou hodnotu), kterou potravina „sníženou nebo zvýšenou měrou 
zajišťuje“. Avšak příloha v současné době pouze stanoví podmínky týkající se snížených 
hladin energie. V zájmu zajištění soudržnosti by měl být zaveden požadavek odkazující na 
zvýšenou hladinu energie, tj „údaj, že potravina je vysokoenergetická“. Tím by byl zajištěn 
soulad s čl. 2 odst. 4.

Vysokoenergetické výrobky používají například manuálně pracující lidé nebo lidé vyznávající 
aktivní způsob života (turisté, horolezci, atp.). Používají je též diabetici k rychlé stabilizaci 
hladiny cukru v krvi. 

Pozměňovací návrh, který předložila Edita Herczog

Pozměňovací návrh 196
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(Nový údaj – následující za údajem „NÍZKOENERGETICKÝ“)

VYSOKOENERGETICKÝ
Údaj, že určitá potravina je 
vysokoenergetická, a jakýkoli údaj, který by 
měl pro spotřebitele pravděpodobně stejný 
význam, smí být uveden pouze tehdy, 
jestliže daný výrobek obsahuje více než 60 
kcal/100ml nebo 250 kcal/100g.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje soulad s čl. 2 odst. 1, který odkazuje na „sníženou 
i ZVÝŠENOU“ kalorickou hodnotu. 

Pozměňovací návrh by, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 197
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
SE SNÍŽENÝM OBSAHEM TUKU

S NÍZKÝM OBSAHEM TUKU S NÍZKÝM OBSAHEM TUKU 

Údaj, že potravina má nízký obsah tuku, Údaj, že potravina má nízký obsah tuku, 
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nebo jakýkoliv údaj, který má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek neobsahuje více než 3 g tuku 
na 100 g nebo 1,5 g tuku na 100 ml (1,8 g 
tuku na 100 ml u polotučného mléka). 
U potravin s přirozeně nízkým obsahem tuku 
lze před tímto údajem použít slovo 
„přirozeně“.

nebo jakýkoliv údaj, který má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy,
pokud výrobek neobsahuje více než 3 g tuku 
na 100 g nebo 1,5 g tuku na 100 ml (1,8 g 
tuku na 100 ml u polotučného mléka). 
U potravin s přirozeně nízkým obsahem tuku 
lze před tímto údajem použít slovo 
„přirozeně“. Toto údaj se použije, aniž je 
dotčeno použití výrazu „s nízkým obsahem 
tuku“ nebo „nízkotučný“, jak je stanoveno 
v článku 5 nařízení (ES) č. 2991/94. 

U potravin s přirozeně nízkým obsahem tuku 
lze před tímto údajem použít slovo 
„přirozeně“.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení Komise (ES) 2991/94 stanoví zásady, podle nichž smí být na tučných výrobcích 
uváděn údaj, že potravina má nízký obsah tuku. Jinak by byl údaj podle navrhované směrnice 
v rozporu se shora citovaným nařízením – předpisem stejné právní síly – a byl by pro 
spotřebitele zavádějící, neboť ten by si nemohl zvolit tučný výrobek s nízkým obsahem tuku. 

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 198
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
BEZ OBSAHU NASYCENÝCH MASTNÝCH KYSELIN

BEZ OBSAHU NASYCENÝCH 
MASTNÝCH KYSELIN

vypouští se

Údaj, že potravina neobsahuje nasycené 
mastné kyseliny, nebo jakýkoliv údaj, který 
má pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek neobsahuje více než 0,1 g 
nasycených mastných kyselin na 100 g 
nebo na 100 ml . U potravin s přirozeně 
nízkým obsahem tuku lze před tímto 
údajem použít slovo „přirozeně“.

Or. en
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Odůvodnění

Na tučných výrobcích budou uvedeny odpovídající údaje (např. [s nízkým obsahem tuku] 
nebo [bez obsahu tuku]), zatímco podmínky stanovené pro uvedený údaj nemůže splnit žádný 
tučný výrobek. Dokonce i řepkový olej s nízkým obsahem kyseliny erukové překračuje 
stanovený limit sedminásobně, olivový olej čtrnáctinásobně. 

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 199
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(PŘÍROZENÝ ZDROJ VITAMÍNŮ A/NEBO MINERÁLŮ)

PŘIROZENÝ ZDROJ VITAMINŮ
A/NEBO MINERÁLŮ
Údaj, že výrobek je přirozeným
zdrojem vitamínů nebo minerálů, a jakýkoli
údaj, který by měl pro spotřebitele
pravděpodobně stejný význam, smí být
uveden pouze tehdy, jestliže výrobek
obsahuje alespoň 15 % doporučené denní
dávky uvedené v příloze ke
směrnici 90/496/EHS na 100 g nebo 100 
ml.

ZDROJ VITAMINŮ A/NEBO MINERÁLŮ

Údaj, že výrobek je zdrojem vitamínů nebo
minerálů, a jakýkoli
údaj, který by měl pro spotřebitele
pravděpodobně stejný význam, smí být
uveden pouze tehdy, jestliže výrobek
obsahuje alespoň 15% referenčních 
nutričních hodnot (RNV) na 100 g (pevné 
látky) a 7,5 % RNV na 100 ml (tekutiny) 
nebo 5 % RNV na 100 kcal (12 % RNV na 
1 MJ) nebo 15 % RNV na jednu porci.

Or. en

Odůvodnění

1. Soubor směrnic Kodex  Alimentarius conditions, který je základem pro stanovení 
mezinárodních potravinářských norem, by měl být vyjádřen v analogických právních 
předpisech Společenství o používání údajů týkajících se zdraví, což přispěje k posílení jejich 
harmonizace:a. Údaje obsahující slova "snížený" a "zvýšený" by měly vycházet z  25% rozdílu 
oproti referenční potravině.  

b. Používání údajů obsahujících slovo "zdroj" by mělo být sladěno s Kodexem  Alimentarius.

c. V příslušném údaji by mělo být uváděno slovo „sodík“ namísto „sůl“.

d. Údaje obsahující slova  "zdroj" a "vysoký" s odkazem na obsah vitamínů a  minerálů 
v tekutinách by měly vycházet ze 7,5% doporučené denní dávky a 15% doporučené denní 
dávky.
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Pozměňovací návrh, který předložila Edita Herczog

Pozměňovací návrh 200
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
OBOHACENO O VITAMÍNY A/NEBO MINERÁLY 

OBOHACENO O VITAMÍNY A/NEBO 
MINERÁLY

S PŘÍDAVKEM VITAMÍNŮ A/NEBO 
MINERÁLŮ

Údaj, že výrobek je obohacen o 
vitamíny a/nebo minerály, a jakýkoli
údaj, který by měl pro spotřebitele
pravděpodobně stejný význam, smí být
uveden pouze tehdy, jestliže 
obsahuje vitamíny a/nebo minerály nejméně 
v podstatném množství definovaném v 
příloze ke směrnici 90/496/EHS.

Údaj, že se jedná o výrobek s přídavkem 
vitamínů a/nebo minerálů, a jakýkoli
údaj, který by měl pro spotřebitele
pravděpodobně stejný význam, smí být
uveden pouze tehdy, jestliže 
obsahuje vitamíny a/nebo minerály nejméně 
v podstatném množství definovaném v 
příloze ke směrnici 90/496/EHS.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se místo výrazu „obohaceno“ použije výraz „s přídavkem“, je spotřebitel schopen lépe 
rozhodnout, zda je takový výrobek pro něj vhodný či nikoli.  Stejně jako může být spotřebitel 
informován o tom, zda jsou vitamíny přirozenou složkou daného výrobku, měl by též vědět, 
zda bylo do výrobku velké množství vitamínů přidáno uměle.  

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 201
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
OBOHACENO O VITAMÍNY A/NEBO MINERÁLY 

OBOHACENO O VITAMÍNY A/NEBO 
MINERÁLY

vypouští se

Údaj, že výrobek je obohacen o 
vitamíny a/nebo minerály, a jakýkoli
údaj, který by měl pro spotřebitele
pravděpodobně stejný význam, smí být
uveden pouze tehdy, jestliže 
obsahuje vitamíny a/nebo minerály 
nejméně v podstatném množství 
definovaném v příloze ke směrnici 
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90/496/EHS.

Or. en

Odůvodnění

1. Podmínky přijaté prostřednictvím souboru směrnic Kodex Alimentarius conditions, který je 
základem pro stanovení mezinárodních potravinářských norem, by měl být vyjádřen v 
analogických právních předpisech Společenství o používání údajů týkajících se zdraví, což 
přispěje k posílení jejich harmonizace v této oblasti:

a. Údaje musí obsahovat slova “se sníženým obsahem cholesterolu " a "bez obsahu 
cholesterolu". b. Používání údajů obsahujících slovo "zdroj" by mělo být sladěno s Kodexem  
Alimentarius, kde se slovo "obohaceno" používá jako další synonymum. c. Údaje obsahující 
slova  "zdroj" a "vysoký" s odkazem na obsah vitamínů a  minerálů v tekutinách by měly 
vycházet ze 7,5% doporučené denní dávky a 15% doporučené denní dávky.

Pozměňovací návrh, který předložila Edita Herczog

Pozměňovací návrh 202
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
S VYSOKÝM OBSAHEM VITAMÍNŮ A/NEBO MINERÁLŮ

S VYSOKÝM OBSAHEM VITAMÍNŮ 
A/NEBO MINERÁLŮ

S VYSOKÝM OBSAHEM VITAMÍNŮ 
A/NEBO MINERÁLŮ

Údaj, že výrobek má vysoký obsah 
vitamínů a/nebo minerálů, a jakýkoli
údaj, který by měl pro spotřebitele
pravděpodobně stejný význam, smí být
uveden pouze tehdy, jestliže 
obsahuje vitamíny a/nebo minerály nejméně 
v dvojnásobném množství než je stanoveno 
pro údaj „zdroj vitamínů a minerálů“.

Údaj, že výrobek má vysoký obsah 
vitamínů a/nebo minerálů, a jakýkoli
údaj, který by měl pro spotřebitele
pravděpodobně stejný význam, smí být
uveden pouze tehdy, jestliže 
obsahuje vitamíny a/nebo minerály nejméně
v dvojnásobném množství než je stanoveno 
pro údaj „zdroj vitamínů a minerálů“.

U potravin s přirozeně nízkým obsahem tuku 
lze před tímto údajem použít slovo 
„přirozeně“.

U potravin s přirozeně nízkým obsahem tuku 
lze před tímto údajem použít slovo 
„přirozeně“. Má-li výrobek vysoký obsah 
vitamínů a/nebo vitamínů díky tomu, že do 
něj byly přidány, musí dotčený údaj 
obsahovat výraz „s přídavkem“.  

Or. en

Odůvodnění

Pokud se místo výrazu „obohaceno“ použije výraz „s přídavkem“, je spotřebitel schopen lépe 
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rozhodnout, zda je takový výrobek pro něj vhodný či nikoli.  Stejně jako může být spotřebitel 
informován o tom, zda jsou vitamíny přirozenou složkou daného výrobku, měl by též vědět, 
zda bylo do výrobku velké množství vitamínů přidáno uměle.
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Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 203
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM (NÁZEV MAKROŽIVINY))

SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM (NÁZEV 
MAKROŽIVINY)

SE ZVÝŠENÝM OBSAHEM (NÁZEV 
ŽIVINY NEBO JINÉ LÁTKY)

Údaj, že výrobek má zvýšený obsah jedné 
nebo více živin, a jakýkoli údaj, který by 
měl pro spotřebitele pravděpodobně stejný 
význam, smí být uveden pouze tehdy, 
jestliže daný výrobek splňuje podmínku 
stanovenou pro údaj „zdroj“ a obsah dané 
živiny nebo živin je zvýšen nejméně o 30%
v porovnání s obdobným výrobkem.

Údaj, že výrobek má zvýšený obsah jedné 
nebo více živin nebo jiných látek, a jakýkoli 
údaj, který by měl pro spotřebitele 
pravděpodobně stejný význam, smí být 
uveden pouze tehdy, jestliže daný výrobek 
splňuje podmínku stanovenou pro údaj 
„obsahuje/zdroj“ a obsah dané živiny nebo 
živin je zvýšen nejméně o 25% v porovnání 
s obdobným výrobkem.

Or. en

Odůvodnění

1. Podmínky přijaté v souboru směrnic Kodex Alimentarius conditions by měly být vyjádřeny 
v analogických právních předpisech EU o používání údajů týkajících se zdraví, což přispěje k 
posílení jejich harmonizace:a. Údaje musí obsahovat slova “se sníženým obsahem 
cholesterolu " a "bez cholesterolu".

b. Údaje obsahující slova "snížený" a "zvýšený" by měly vycházet z  25% rozdílu oproti 
referenční potravině.

c. Údaje obsahující slova  "zdroj" a "vysoký" s odkazem na obsah vitamínů a  minerálů 
v tekutinách by měly vycházet ze 7,5% doporučené denní dávky a 15% doporučené denní 
dávky.

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 204
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(SE SNÍŽENÝM OBSAHEM (NÁZEV ŽIVINY))

SE SNÍŽENÝM OBSAHEM (NÁZEV 
ŽIVINY)
Údaj, že výrobek má snížený obsah jedné 

SE SNÍŽENÝM OBSAHEM (NÁZEV 
ŽIVINY NEBO JINÉ LÁTKY)
Údaj, že výrobek má snížený obsah jedné 
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nebo více živin, a jakýkoli údaj, který by 
měl pro spotřebitele pravděpodobně stejný 
význam, smí být uveden pouze tehdy, 
jestliže je obsah dané živiny nebo živin 
snížen nejméně o 30% v porovnání 
s obdobným výrobkem, s výjimkou 
mikroživin, u nichž je přijatelný rozdíl 
referenčních hodnot ve výši 10%, stanovený 
ve směrnici  90/496/EHS.

nebo více živin nebo jiných látek, a jakýkoli 
údaj, který by měl pro spotřebitele 
pravděpodobně stejný význam, smí být 
uveden pouze tehdy, jestliže je obsah dané 
živiny nebo živin snížen nejméně o 25%
v porovnání s obdobným výrobkem, 
s výjimkou mikroživin, u nichž je přijatelný 
rozdíl referenčních hodnot ve výši 10%, 
stanovený ve směrnici  90/496/EHS.

Or. en

Odůvodnění

1. Podmínky přijaté prostřednictvím souboru směrnic Kodex  Alimentarius conditions, který 
je základem pro stanovení mezinárodních potravinářských norem, by měl být vyjádřen v 
analogických právních předpisech EU o používání údajů týkajících se zdrVÍ, což přispěje k 
posílení jejich harmonizace:a. Příslušné údaje musí obsahovat slova „se sníženým obsahem 
cholesterolu“ a „bez cholesterolu“.

b. Údaje obsahující slova „snížený“ a „zvýšený“by měl vycházet z 25% rozdílu oproti 
referenčnímu výrobku.

c. V příslušném údaji by mělo být uváděno slovo „sodík“ namísto „sůl“.

Pozměňovací návrh, který předložila Marianne Thyssen

Pozměňovací návrh 205
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(Nový údaj – následující za údajem "LIGHT")

BEZ OBSAHU PROTEINŮ KRAVSKÉHO 
MLÉKA
Údaj, že určitá potravina má nízký obsah 
sacharidů, a jakýkoli údaj, který by měl pro 
spotřebitele pravděpodobně stejný význam, 
smí být uveden pouze tehdy, jestliže výrobek  
neobsahuje žádnou přísadu obsahující 
proteiny kravského mléka ani žádnou jinou 
složku vyrobenou z kravského mléka.  
U potravin, které přirozeně neobsahují 
proteiny kravského mléka, může tento údaj 
obsahovat slovo „přirozeně“.
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Or. en

Odůvodnění

Přibližně  2-5% malých dětí v Evropě trpí alergií na kravské mléko. Je proto důležité, aby byli 
rodiče, kteří obecně nakupují pro rodinu, jasně informování o výrobcích, které neobsahují 
tuto látku. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marianne Thyssen

Pozměňovací návrh 206
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(Nový údaj – následující za údajem "LIGHT")

S VYSOKÝM OBSAHEM MASTNÝCH 
KYSELIN OMEGA-3 S KRÁTKÝM 
ŘETĚZCEM 
Údaj, že potravina má vysoký obsah 
mastných kyselin omega-3 s krátkým 
řetězcem, nebo jakýkoliv údaj, který má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud je splněna následující podmínka:
obsahuje nejméně 3g kyseliny alfa-
linolenové na 100 gramů výrobku. 
U potravin, které mají přirozeně vysoký 
obsah mastných kyselin omega-3 s krátkým 
řetězcem, může tento údaj obsahovat 
„přirozeně“.

Or. en

Odůvodnění

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje zvýšit příjem kyseliny alfa-linolenové na 
1 až 2% z příjmu energie, což se přibližně rovná 2 až 4 g denně. V příloze by tudíž měly být 
uvedeny údaje, které umožní spotřebitelům určit  potraviny, díky nimž mohou toto doporučení 
splnit.  

Pozměňovací návrh, který předložila Marianne Thyssen

Pozměňovací návrh 207
Příloha
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Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(Nový údaj – následující za údajem "LIGHT")

S VYSOKÝM OBSAHEM MASTNÝCH 
KYSELIN OMEGA-3 S DLOUHÝM 
ŘETĚZCEM
Údaj, že potravina má vysoký obsah 
mastných kyselin omega-3 s dlouhým 
řetězcem, nebo jakýkoliv údaj, který má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud je splněna následující podmínka:
obsahuje nejméně 40 g mastných kyselin 
omega-3s dlouhým řetězcem (např. EPA-
eikosapentaenovou kyselinu a DHA-
dokosahexaenovou kyselinu, které se běžně 
vyskytují v rybím oleji) na 100g nebo 100ml 
výrobku. U potravin, které mají přirozeně 
vysoký obsah mastných kyselin omega-3 
s dlouhým řetězcem, může tento údaj 
obsahovat slovo „přirozeně“.

Or. en

Odůvodnění

WHO a řada dietetických odborníků a politických poradců doporučují zvýšit příjem mastných 
kyselin omega-3 s dlouhým řetězcem (EPA a DHA). Hlavními zdroji těchto kyselin jsou tučné 
ryby a potraviny s přídavkem rybích olejů. Potraviny obsahující shora uvedené množství  
mastných kyselin omega-3 s dlouhým řetězcem významně přispívají k dodržení doporučeného 
příjmu.  

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 208
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(Nový údaj – následující za údajem "LIGHT")

S VYSOKÝM OBSAHEM MASTNÝCH 
KYSELIN OMEGA 3
Údaj, že určitá potravina má vysoký obsah 
Omega 3, a jakýkoli údaj, který by měl pro 
spotřebitele pravděpodobně stejný význam, 
smí být uveden pouze tehdy, jestliže je 
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splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
- obsahuje minimálně 0,6g alfa-linolenové 
kyseliny na 100g/100ml výrobku
- obsahuje minimálně 60 mg mastných 
kyselin omega 3 s velmi dlouhým řetězcem 
na 100g/100ml výrobku za předpokladu, že 
minimálně 30 % doporučovaného příjmu je 
splněno průměrným denním příjmem 
produktu.

Or. en

Odůvodnění

Možnost používat údaj o vysokém obsahu mastných kyselin omega-3 je velmi důležitá 
s ohledem na řádnou výživu a zdraví obyvatel EU.

Pozměňovací návrh, který předložil Alexander Stubb

Pozměňovací návrh 209
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(Nový údaj – následující za údajem " Vysoký obsah mononenasycených mastných kyselin 

(nový))

. VYSOKÝ OBSAH MASTNÝCH 
KYSELIN OMEGA-3 
Údaj, že potravina má vysoký obsah 
mastných kyselin omega-3, nebo jakýkoli 
údaj, který má pravděpodobně pro 
spotřebitele stejný význam, je možné 
uvádět pouze tehdy, pokud je splněna 
alespoň jedna z následujících dvou 
podmínek:
- obsah nejméně 3g kyseliny alfa-
linolenové na 100 gramů výrobku,
- obsah nejméně 300 mg mastných kyselin 
omega-3 s velmi dlouhým řetězcem na 100 
gramů výrobku.

Or. en
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Odůvodnění

WHO doporučuje zvýšit příjem kyseliny alfa-linolenové na 1 až 2% z příjmu energie, což se 
přibližně rovná 2 až 4 g denně. Hlavními zdroji kyseliny alfa-linolenové jsou margarín, 
roztíratelné tuky, koláče, sušenky, smažené potraviny. Podle navrhovaných úrovní by náležitý 
denní příjem například 20 g margarínu nebo roztíratelného tuku denně zajistil asi 0,6 g 
kyseliny alfa-linolenové.

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 210
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(Nový údaj – následující za ODDÍLEM "BEZ OBSAHU CHOLESTEROLU (nový)")

NÍZKÝ  OBSAHU CHOLESTEROLU 

Údaj, že určitá potravina má nízký obsah 
cholesterolu, a jakýkoli údaj, který by měl 
pro spotřebitele pravděpodobně stejný 
význam, smí být uveden pouze tehdy, 
jestliže výrobek obsahuje maximálně 0,02 g 
cholesterolu na 100 g (pevné látky) nebo 
0,01 g cholesterolu na 100 ml (tekutiny) a:
1. méně než 1,5 g nasycených mastných 
kyselin na 100 g (pevné látky), nebo 
2. 0,75 g nasycených mastných kyselin na 
100 ml (tekutiny) a maximálně 10 % 
energie z nasycených mastných kyselin.
U potravin,které mají přirozeně nízký obsah 
cholesterolu, lze před tímto údajem použít 
výraz „přirozeně“.

Or. en

Odůvodnění

1. Podmínky přijaté prostřednictvím souboru směrnic Kodex  Alimentarius conditions, který 
je základem pro stanovení mezinárodních potravinářských norem, by měl být vyjádřen v 
analogických právních předpisech Společenství o používání údajů týkajících se zdraví, což 
přispěje k posílení jejich harmonizace v této oblasti:

a. Údaje musí obsahovat slova “se sníženým obsahem cholesterolu " a "bez cholesterolu".

b. V příslušném údaji by mělo být uváděno slovo „sodík“ namísto „sůl“.

c. Údaje obsahující slova  "zdroj" a "vysoký" s odkazem na obsah vitamínů a  minerálů 
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v tekutinách by měly vycházet ze 7,5% doporučené denní dávky a 15% doporučené denní 
dávky.

Pozměňovací návrh, který předložila Małgorzata Handzlik

Pozměňovací návrh 211
Příloha

Údaje týkající se nutriční hodnoty a podmínky, které se na ně vztahují
(Nový údaj – následující za NOVÝM ODDÍLEM "MASTNÉ KYSELINY OMEGA 3 " 

(nový))

BEZ OBSAHU CHOLESTEROLU 

Údaj, že určitá potravina neobsahuje 
cholesterol, a jakýkoli údaj, který by měl 
pro spotřebitele pravděpodobně stejný 
význam, smí být uveden pouze tehdy, 
jestliže výrobek obsahuje maximálně 
0,005 g cholesterolu na 100 g (pevné látky) 
nebo 0,005 g cholesterolu na 100 ml 
(tekutiny) a
-  méně než 1,5 g nasycených mastných 
kyselin na 100 g (pevné látky) nebo 0,75 g 
nasycených mastných kyselin na 100 ml 
(tekutiny) a maximálně 10 % energie z 
nasycených mastných kyselin nebo
- 70% celkového množství mastných kyselin 
je nenasycených. 
U potravin,které přirozeně neobsahují 
cholesterol, lze před tímto údajem použít 
výraz „přirozeně“.

Or. en

Odůvodnění

1. Podmínky přijaté prostřednictvím souboru směrnic Kodex  Alimentarius conditions, který 
je základem pro stanovení mezinárodních potravinářských norem, by měl být vyjádřen v 
analogických právních předpisech Společenství o používání údajů týkajících se zdraví, což 
přispěje k posílení jejich harmonizace v této oblasti:

a. Údaje musí obsahovat slova “se sníženým obsahem cholesterolu " a "bez cholesterolu".

b. V příslušném údaji by mělo být uváděno slovo „sodík“ namísto „sůl“.
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c. Údaje obsahující slova  "zdroj" a "vysoký" s odkazem na obsah vitamínů a  minerálů 
v tekutinách by měly vycházet ze 7,5% doporučené denní dávky a 15% doporučené denní 
dávky.
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