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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 60-211

Návrh stanoviska (PE 353.538v02-00)
Predkladá Alexander Stubb
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady pre výživu a označovanie potravín

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60

Zamieta návrh Komisie ;

Or. en

Odôvodnenie

Toto je príliš zaťažujúce opatrenie, ktoré by spotrebiteľovi prineslo len málo úžitku. Tento 
návrh zväčšuje právomoci EÚ tak, že zasahujú do zdravotnej politiky členských štátov a mal 
by negatívny vply na potraviny a marketing a reklamu a tak zadržiaval informácie pred 
spotrebiteľom. 

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Odôvodnenie 2a (nové)

(2a) Zároveň v záujme zabezpečenia 
najvyššej možnej ochrany spotrebiteľa sa 
neuplatňuje nariadenie o označovaní 
vplyvu na zdravie v členských štátoch, ktoré 
zakazujú označovanie vplvu na zdraviu  u 
potravín.  

Or. da

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch zákaz označovaní vplyvu na zdravie je v istom zmysel vysoký 
stupeň ochrany spotrebiteľa. Aby tento zákaz moholplatiť, toto nariadenie by sa  v nich 
nemalo uplatňovať. Vnútorný trh by nemal byť precedensom nad ochranou spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Phillip Whitehead

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Odôvodnenie 5a (nové)

(5a) Dobrovoľné vnútroštátne programy 
označovania výživných látok na prednej 
strane, ktoré sú podporované členskými 
štátmi a ktoré sú v súlade so zásadami 
stanovenýmitýmto nariadením, by nemali 
byť zakázané.

Or. en

Odôvodnenie

Vlády niektorých členských štátov v súčasnosti skúmajú a rozvíjajú programy dobrovoľného 
označovania potravín na prednej strane výrobku, ktoré by čo najviac vyhovovalo zákazníkom. 
Keďže vlády niektorých krajín už takéto programy zaviedli, nemali by sa tieto programy 
zakazovať, pokiaľ sú v súlade so zásadami, ktoré stanovuje toto nariadenie, a kým nejestvuje 
program platný pre celú Európsku úniu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Odôvodnenie 8

(8) V súčasnosti existuje množstvo 
tvrdení,ktoré sa používajú pri označovaní a 
reklame potravín v niektorých členských 
štátoch týkajúcich sa látok, ktoré sa 
nepreukázali ako pozitívne ovplyvňujúce 
zdravie alebo pre ktoré v súčasnosti 
neexistuje dostatočný vedecký dôkaz. Je 
dôležité zabezpečiť, aby látky, ktorých sa 
tvrdenia týkajú mali pozitívny výživový a 
fyziologický efekt. 

(8) V súčasnosti existuje množstvo 
tvrdení,ktoré sa používajú pri označovaní a 
reklame potravín v niektorých členských 
štátoch týkajúcich sa látok, ktoré sa 
nepreukázali ako pozitívne ovplyvňujúce 
zdravie alebo pre ktoré v súčasnosti 
neexistuje dostatočný vedecký dôkaz. Je 
preto dôležité zabezpečiť, aby látky, ktorých 
sa tvrdenia týkajú mali vedecky odôvodnený 
pozitívny výživový a fyziologický efekt, a 
zároveň, aby bolo nepravdepodobné, že ich 
konzumácia má akékoľvek vedľajšie 
účinky. 

Or. da

Odôvodnenie

Nie je dôvod požadovať, aby spotrebitelia boli zodpovední za vyhýbanie sa vedľajším účinkom 
pri konzumácii potravín. Toto kladie veľký dôraz na jednotlivých spotrebiteľov z hľadiska 
toho, čo kupujú, ktorí členovia rodiny tieto býrobky môžu jesť a v akých množstvách. Ak 
neexistuje požiadavka vedeckej dokumentácie, ktorá by skúmala dlhodobo vedľajšie účinky a 
stabilitu jednotlivých látok, spotrebitelia sú vystavení riziku, že hazardujú so svojím zdravím a 
zároveň neexistuje dostatočný dôkaz o zdravých vlastnostiach výrobkov. 

.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Odôvodnenie 10a (nové)

(10a) Označovanie výživnej hodnoty a 
vplyve potravín na zdravie oboznamuje 
spotrebiteľov so špecifickými vlastnosťami 
potravín. Pre spotrebiteľov je veľmi 
dôležité chápať úlohu a miesto potravín vo 
vyváženej výžive. 
Preto by bolo vhodné, aby Komisia na 
základe vedeckých odporúčaní Európskeho 
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úradu pre bezpečnosť potravín stanovila, že 
referenčné hodnoty výživných látok sú 
uvedené na nálepkách. 

Or. en

Odôvodnenie

Pre spotrebiteľov je životne dôležité, aby dostali adekvátne informácie o tom, ako jednotlivé 
potraviny, najmä tie, ktoré majú označenia, zapadajú do správnej životosprávy. Bolo by preto 
vhodné, aby potraviny, na ktorých je tvrdenie, že obsahujú výživné látky a ovplyvňujú zdravie 
obsahovali jasné označenia ako tieto spadajú do rámca správnej životosprávy a zdravého 
životného štýlu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Odôvodnenie 10b (nové)

(10b) je nevyhnutné stanoviť jasnú a 
presnú definíciu ”priemerného 
spotrebiteľa” predtým, ako nariadenie 
vstúpi do platnosti. 

Or. da

Odôvodnenie

Súčasná definícia 'priemerného spotrebiteľa' nie je postačujúca a preto nemôže byť použitá 
ako nástroj na stanovenie rozumného rámca určujúceho čo sú zmysluplné tvrdenia o vplyve 
potravín. Bolo by rozumné vybrať isté kritériá ako základ posudzovania kedy môže byť 
spotrebiteľ považovaný za 'dobre informovaného' alebo  'obozretného'. Aby sa predišlo 
nesprávnej interpretácii istých spotrebiteľských skupín a zároveň zabezpečilo, že výrobcovia 
sú schopní zdokumentovať ako spotrebitelia vnímajú označovania vplyvu potravín na zdravie, 
je dôležité vysvetliť, ktoré kritériá definujú európskeho spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Odôvodnenie 10 c (nové)

(10c) V súlade so zásadami primeranosti a 
na zabezpečenie účinného uplatňovania 
ochrany, toto nariadenie berie ako 
porovnávaciu hodnotu priemerného 
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spotrebiteľa, ktorý je primerane dobre 
informovaný, opatrný a obozretný, berúc do 
úvahy spoločenské, kultúrne a jazykové 
faktory, ako sú interpretované Súdnym 
dvorom, ale tiež obsahuje opatrenia 
zamerané na predchádzanie využívania 
spotrebiteľov, ktorých vlastnosti ich robia 
obzvlášť zraniteľnými voči zavádzajúcim 
tvrdeniam. 

Or. en

Odôvodnenie

Všeobecný úvod k článku 2 odsek 8 definícia "priemerného spotrebiteľa".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Odôvodnenie 10 d (nové)

(10d) Je vhodné chrániť všetkých 
spotrebiteľov pre zavaádzajúcimi 
tvrdeniami; ale Súdny dvor považuje za 
potrebné pri rozhodovaní o prípadoch 
reklamy z dôvodu vykonávania smernice 
84/450/EHS skúmať vplyv na čisto 
teoretického, typického spotrebiteľa.
V súlade so zásadami primeranosti a na 
zabezpečenie účinného uplatňovania 
ochrany, toto nariadenie berie ako 
porovnávaciu hodnotu priemerného 
spotrebiteľa, ktorý je primerane dobre 
informovaný, opatrný a obozretný, berúc do 
úvahy spoločenské, kultúrne a jazykové 
faktory, ako sú interpretované Súdnym 
dvorom, ale tiež obsahuje opatrenia 
zamerané na predchádzanie využívania 
spotrebiteľov, ktorých vlastnosti ich robia 
obzvlášť zraniteľnými voči zavádzajúcim 
tvrdeniam.

Or. en
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Odôvodnenie

Naar analogie met " oneerlijke handelspraktijken " is het belenrijk om definitie" gemiddelde 
consument " te schrappen uit art. Komt er in de eerste plaats op neer om alle consumenten te 
beschermen tegen misleidende claims waarbij het essentieel is dat alle consumenten worden 
gedekt, waarbij terdege ook rekening wordt gehouden met de zwakke consument 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Odôvodnenie 10 e (nové)

(10e) Označovanie výživnej hodnoty a 
vplyve potravín na zdravie oboznamuje 
spotrebiteľov so špecifickými vlastnosťami 
potravín. Pre spotrebiteľov je veľmi 
dôležité chápať úlohu a miesto potravín vo 
vyváženej výžive. Preto by bolo vhodné, aby 
Komisia stanovila, že referenčné hodnoty 
výživných látok, založené na vedeckej rade 
úradu,  sú uvedené na nálepkách.  

Or. en

Odôvodnenie

Pre spotrebiteľov je životne dôležité, aby dostali adekvátne informácie o tom, ako jednotlivé 
potraviny, najmä tie, ktoré majú označenia, zapadajú do správnej životosprávy. Bolo by preto 
vhodné, aby potraviny, na ktorých je tvrdenie, že obsahujú výživné látky a ovplyvňujú zdravie 
obsahovali jasné označenia ako tieto spadajú do rámca správnej životosprávy a zdravého 
životného štýlu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Odôvodnenie 11

(11) Do potravín by sa mali pridávať len  
vitamíny a minerály, ktoré sa bežne 
nachádzajú v strave alebo sú konzumované 
ako jej súčasť a výživné látky považované za 
dôležité, hoci toto neznamená, že ich 
pridávanie je potrebné.  Malo by sa 
predchádzať možným nedorozumeniam, 
ktoré sa týkajú identifikácie týchto 
dôležitých výživných látok. Preto je vhodné 

(11. Do potravín by sa mali pridávať len  
vitamíny a minerály, ktoré sa bežne 
nachádzajú v strave alebo sú konzumované 
ako jej súčasť a výživné látky považované za 
dôležité, hoci toto neznamená, že ich 
pridávanie je potrebné.  Malo by sa 
predchádzať možným nedorozumeniam, 
ktoré sa týkajú identifikácie týchto 
dôležitých výživných látok. Preto je vhodné 
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stanoviť zoznam vitamínov a minerálov, 
ktoré sem patria. 

stanoviť zoznam vitamínov a minerálov, 
ktoré sem patria. Vedecké odôvodnenie 
tvrdení by malo byť primerané typu 
pozitívnych účinkov, ktoré sú vyznačované. 

Or. en

Odôvodnenie

Opodstatnenosť použitého tvrdenia musú byť v súlade s požiadavkami na úroveň vedeckého 
zdôvodnenia.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alexander Stubb

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Odôvodnenie 13 a (nové)

(13a) Pravidlá na používanie označenia 
„nízkotučný“ sú stanovené nariadením 
(ES) 2991/94 z 5. decembra 1994, ktorá 
stanovuje štandardy pre roztierateľné tuky.¹ 
Akékoľvek dodatočné obmedzenia 
označení,ktoré sa týkajú obsahu tuku by 
preto dočasne nemali byť uplatňované na 
roztierateľné tuky. 
_________________________
¹ Ú.v. EÚ L 316, 9.12.1994, s. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nariadenie sa neuplatňuje na roztierateľné tuky, pre ktoré nariadenie (ES) 2991/94 
stanovuje samostatné pravidlá.  Malo by byť jasne stanovené, že požiadavky na obsah tuku sa 
dočasne nebude aplikovať na roztierateľné tuky. Také označenia sú v súčasnosti dovolené 
podša Smernice o označovaní výživných látok v súlade s všeobecnou smernicou o označovaní  
a na základe špecifickej vnútroštátnej legislatívy a pravidiel (Rakúsko, Nemecko, Holandsko, 
Spojené kráľovstvo, atď.). Tieto označneia sa používajú už viac ako 40 rokov a prispelik 
informovanosti spotrebiteľov. 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 z návrhu 
stanoviska. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Phillip Whitehead

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Odôvodnenie 17

(17) Označenia o vplyve na zdravie, ktoré 
opisujú úlohu výživových látok alebo iných 
látok v oblasti rastu, rozvoja a riadnych 
fyziologických funkcií tela, založené na 
dlhodobo zaužívaných a nekontroverzných 
znalostiach, by mali byť podriadené 
odlišnému typu hodnotenia a schvaľovania. 
Preto je nevyhnutné schváliť zoznam 
prípustných označení opisujúcich úlohu 
výživovej látky alebo inej zložky.

(17) Označenia o vplyve na zdravie, ktoré 
opisujú úlohu výživových látok alebo iných 
látok v oblasti rastu, rozvoja a riadnych 
fyziologických funkcií tela, založené na 
dlhodobo zaužívaných a nekontroverzných 
znalostiach, by mali byť podriadené 
odlišnému typu hodnotenia a schvaľovania. 
Preto je nevyhnutné schváliť, potom ako je 
konzultovaný úrad, zoznam prípustných 
označení opisujúcich úlohu výživovej látky 
alebo inej zložky. 

Or. en

Odôvodnenie

„Dlhodobo zaužívané a nekontroverzné znalosti“ musia posúdiť nezávislí vedci.  Preto je 
potrebné, aby sa do tejto činnosti zapojil Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alexander Stubb

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Odôvodnenie 20

(20) Aby sa zabezpečilo, že označenia o 
vplyve na zdravie budú pravdivé, 
pochopiteľné, spoľahlivé a užitočné pre 
spotrebiteľa, ktorý si vyberá zdravú stravu, 
mal by zodpovedný orgán pri vytváraní 
svojho stanoviska, ako aj pri následnom 
schvaľovacom postupe zohľadniť znenie 
a prezentáciu tvrdení o účinkoch na zdravie. 

(20) Aby sa zabezpečilo, že označenia o 
vplyve na zdravie budú pravdivé, 
pochopiteľné, spoľahlivé a užitočné pre 
spotrebiteľa, ktorý si vyberá zdravú stravu, 
mal by zodpovedný orgán pri vytváraní 
svojho stanoviska, ako aj pri následnom 
schvaľovacom postupe zohľadniť význam 
a prezentáciu tvrdení o účinkoch na zdravie.

Or. en
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Odôvodnenie

Je to skôr význam označenia o vplyve na zdravie než sémantické skúmanie jeho znenia, ktoré 
by malo byť skúmané a schválené úradom.  

*** Ak vyššie uvedený pozmeňujúci a doplňujúci návrh je prijateľný, je potrebné stiahnuť  
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 ***

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Phillip Whitehead

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Odôvodnenie 20

(20) Aby sa zabezpečilo, že označenia 
vplyvu na zdravie budú pravdivé, 
pochopiteľné, spoľahlivé a užitočné pre 
spotrebiteľa, ktorý si vyberá zdravú stravu, 
mal by zodpovedný orgán pri vytváraní 
svojho stanoviska, ako aj pri následnom 
schvaľovacom postupe zohľadniť znenie 
a prezentáciu tvrdení o účinkoch na zdravie.

(20). Aby sa zabezpečilo, že označenia 
vplyvu na zdravie budú pravdivé, 
pochopiteľné, spoľahlivé a užitočné pre 
spotrebiteľa, ktorý si vyberá zdravú stravu, 
musí zodpovedný orgán pri vytváraní svojho 
stanoviska, ako aj pri následnom 
schvaľovacom postupe zohľadniť znenie 
a prezentáciu tvrdení o účinkoch na zdravie.
Na schvaľovacom postupe by sa mali 
podieľaťaj zástupcovia spotrebiteľov, ktorí   
posúdia, akým spôsobom je tvrdenie 
vnímané a chápané.

Or. en

Odôvodnenie

'Musí' znie silnejšie v texte. Spotrebitelia môžu vnímať význam tvrdenia odlišne od zámeru 
vedcov a / alebo priemyselných odvetví. Preto je dôležité zaviesť stanovisko spotrebiteľov do 
schvaľovacieho postupu. 

Spotrebitelia by mohli vnímať význam tvrdenia inak, ako ho zamýšľali vedci a/alebo 
výrobcovia. Preto je dôležité prihliadať na stanovisko, ktoré pri povoľovacom konaní vydajú 
skupiny spotrebiteľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Odôvodnenie 20

(20) Aby sa zabezpečilo, že označenia 
vplyvu na zdravie budú pravdivé, 
pochopiteľné, spoľahlivé a užitočné pre 
spotrebiteľa, ktorý si vyberá zdravú stravu, 
mal by zodpovedný orgán pri vytváraní 
svojho stanoviska, ako aj pri následnom 
schvaľovacom postupe zohľadniť znenie
a prezentáciu tvrdení o účinkoch na zdravie.     

(20) Aby sa zabezpečilo, že označenia 
vplyvu na zdravie budú pravdivé, 
pochopiteľné, spoľahlivé a užitočné pre 
spotrebiteľa, ktorý si vyberá zdravú stravu, 
je potrebné, aby zodpovedný orgán pri 
vytváraní svojho stanoviska, ako aj pri 
následnom schvaľovacom postupe zohľadnil 
znenie a prezentáciu tvrdení o účinkoch na 
zdravie.     .     .

Or. da

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli označenia vplyvu na zdravie odsúhlasené s ohľadom na špecifické 
posúdenie znenia a prezentácie tvrdení o účinkoch na zdravie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Odôvodnenie 21

(21) V niektorých prípadoch nemôže 
samotné vedecké vyhodnotenie rizík 
obsiahnuť všetky informácie, ktoré sú 
nutné pre rozhodovanie v rámci riadenia 
rizík.   Preto by mali byť pri riešení danej 
otázky zohľadnené aj ostatné legitímne 
faktory. 

vyškrtnuté

Or. da

Odôvodnenie

Tvrdenia nemôžu byť schválené, ak vedecké posúdenie rizika nemôže poskytnúť všetky 
informácie, na základe ktorých by malo byť založené rozhodnutie ako riešiť toto riziko. 
Nakoľko 'iné legitímne faktory' tvoria časť hodnotenia, mali by tieto byť jasne definované a 
mali by byť stanovené kritériá týkajúce sa týchto faktorov. Toto vytvára štandardný 
referenčný  rámec pre rozhodovanie o tom, či označenie bude povolené alebo zakázané. Tieto 
faktory musia byť objasnené skôr ako nadobudne účinnosť oznamovací postup pre označenia. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Odôvodnenie 25 a (nové)

(25a) Registrované údaje by mali byť 
takého charakteru, že môžu byť 
porovnateľné v rámci členských štátov. 
Prevádzkovatelia, ktorí úvadzajú na trh 
výrobky s označeniami vplyvu na zdravie  
by mali financovať časť dodatočných 
nákladovna testy. 

Or. da

Odôvodnenie

Aby bolo možné využívať údaje, napr. pri posudzovaní a zlepšovaní výživovej politiky, je 
nevyhnutné, aby bolo možné posudzovať tieto údaje v rámci členských štátov. Pretože je 
pravdepodobné, že schválenie označení prinesie prevádzkovateľom hospodársky zisk, 
prevádzkovatelia, ktorí uvádzajú na trh svoje výrobky pomocou tvrdení o ich vplyve na 
zdravie by mali niesť časť nákladov za testy a monitoring. Záležitosť s GMO potravinami nás 
učí, že by mali byť dostupné väčšie finančné zdroje na uskutočňovanie potrebných testov a že 
platiteľ daní by mal  zaplatiť dodatočné náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Článok 1, odsek 1 a (nový)

1a. Ustanovenia tohto nariadenia sa 
uplatňujú výlučne v tých členských štátoch, 
ktoré už povolili označenia vplyvu potravín 
na zdravie. 

Or. da

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch zákaz označovaní vplyvu na zdravie je v istom zmysel vysoký 



AM\562665SK.doc 12/101 PE 355.746v02-00

External translation

SK

stupeň ochrany spotrebiteľa. Aby tento zákaz moholplatiť, toto nariadenie by sa  v nich 
nemalo uplatňovať. Vnútorný trh by nemal byť precedensom nad ochranou spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Článok 1, odsek 2

2. Toto nariadenie sa uplatňuje pre 
označenia výživných látok a vplyvu  na 
zdravie pri označovaní, prezentácii 
a reklame potravín, ktoré majú byť ako také 
dodané konečnému spotrebiteľovi. To isté 
platí aj pre potraviny, ktoré majú byť dodané 
do reštaurácií, nemocníc, škôl, závodných 
jedální a podobným hromadným 
dodávateľom potravín a pohostenia.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje pre 
označenia výživných látok a vplyvu  na 
zdravie pri označovaní, prezentácii 
a reklame potravín umiestnených na trhu a 
ktoré majú byť  ako také dodané konečnému 
spotrebiteľovi, vrátane potravín, ktoré sú 
uvedené na trh nebalené alebo sa dodávajú 
vo väčších objemoch.. To isté platí aj  čo sa 
týka potravín, ktoré majú byť dodané do 
reštaurácií, nemocníc, škôl, závodných 
jedální a podobným hromadným 
dodávateľom potravín a pohostenia.
S výnimkou obchodných značiek, ktoré sú v 
súlade s ustanoveniami prvej smernice 
Rady 89/104/EHS z 21.decembra 1988 pre 
aproximáciu zákonov členských štátov 
týkajucich sa obchodných značiek ¹,  a 
nariadenia Rady (ES) No 40/94 z 
20.decembra 1993 o obchodných značkách 
v Spoločenstve².
_________________
¹ Ú. v. ES L 40, 11.2.1989,s. 1.
² Ú. v. ES L 11, 14.1.1994, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Počas registrácie obchodných značiek je možné dosiahnuť zabezpečenie ochrany spotrebiteľa 
(podľa článku 2 smerncie 89/ 104 o obchodných značkách). Ak by toto nariadenie pokrývalo 
obchodné značky, implikovalo by to dvojaké nariadenie : aj na úrovni registrácie obchodných 
značiek aj na úrovni označení výživných látok a vplyvu potravín na zdravie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 1, odsek 2

2. Toto nariadenie sa uplatňuje pre 
označenia výživných látok a vplyvu  na 
zdravie pri označovaní, prezentácii 
a reklame potravín, ktoré majú byť ako také 
dodané konečnému spotrebiteľovi. To isté 
platí aj pre potraviny, ktoré majú byť dodané 
do reštaurácií, nemocníc, škôl, závodných 
jedální a podobným hromadným 
dodávateľom potravín a pohostenia.
.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje pre 
označenia výživných látok a vplyvu  na 
zdravie pri označovaní, prezentácii 
a reklame potravín, ktoré sú umiestnené na 
trhu a majú byť ako také dodané 
konečnému spotrebiteľovi. To isté platí aj 
pre potraviny, ktoré majú byť dodané do 
reštaurácií, nemocníc, škôl, závodných 
jedální a podobným hromadným 
dodávateľom potravín a pohostenia.
Toto nariadenie sa po zmene a doplnení 
neuplatňuje na obchodné názvy, ktoré 
podľa smernice 89/104/EHS a nariadenia 
(ES) No 40/94.

Or. hol

Odôvodnenie

Aby bolo možné udržať a naďalej používať obchodné názvy.

Na ochranu dôvery spotrebiteľa. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Henrik Dam Kristensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 1, odsek 2

2. Toto nariadenie sa uplatňuje pre 
označenia výživných látok a vplyvu  na 
zdravie pri označovaní, prezentácii 
a reklame potravín, ktoré majú byť ako také 
dodané konečnému spotrebiteľovi. To isté 
platí aj pre potraviny, ktoré majú byť dodané 
do reštaurácií, nemocníc, škôl, závodných 
jedální a podobným hromadným 
dodávateľom potravín a pohostenia.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje pre 
označenia výživných látok a vplyvu  na 
zdravie v reklamnej komunikácii týkajúcej 
sa potravín, či je to pri označovaní, 
prezentácii a reklame potravín, ktoré majú 
byť ako také dodané konečnému 
spotrebiteľovi, vrátane potravín, ktoré sú 
umiestnené na trhu nebalené alebo 
dodávané vo veľkých množstvách. To isté 
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platí aj pre potraviny, ktoré majú byť dodané 
do reštaurácií, nemocníc, škôl, závodných 
jedální a podobným hromadným 
dodávateľom potravín a pohostenia.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli všetky druhy obchodnej komunikácie týkajúcej sa ptoravín zahrnuté v 
ustanoveniach tejto smernice. Zároveň poraviny, ktoré sú umiestnené na trh akonebalené, 
alebo vo veľkých množstvách nie sú vyňaté z ustanovení tohto nariadenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Henrik Dam Kristensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 1, odsek 2 a (nový)

2a. Obchodná značka, obchodný názov 
alebo zvučné meno,ktoré sa objaví pri 
označovaní, prezentácii alebo reklame 
potraviny a ktoré môžu byť chápané 
spotrebiteľmi ako označenie výživných 
látok a vplyvu na zdravie môžu byť použité 
len ak sú doplnené príslušnými tvrdeniami 
o obsahu výživných látok alebo vplyvu na 
zdravie pri označení, prezentácii alebo 
reklame, ktoré sú v súlade s týmto 
nariadením. Obchodný názov, obchodná 
značka, alebo zvučné meno, ktoré indikujú 
alebo tvrdia, že výrobok ovplyvňuje zdravie 
alebo niektoré choroby sú tak 
doprevádzané označeniami vplyvu na 
zdravie a obchodný názov, obchodná 
značka, alebo zvučné meno,ktoré odkazujú 
k niektorým výživným látkam a/ alebo 
výživovému zloženiu potraviny sú 
doprevádzané označením výživnýchlátok. 
Vzhľadom na obchodné značky, obchodné 
názvy alebo zvučné mená, ktoré existovali 
pred 1. januárom 2005 toto opatrenie 
nadobúda platnosť od [dátum vstupu
doplatnosti plus dva roky]

Or. en
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Odôvodnenie

Je dôležité, že obchodné značky, obchodné názvy alebo zvučné mená, ktoré môžu byť chápané 
spotrebiteľmi ako tvrdenia  o výživných látkach a/ alebo vplyve na zdravie sútiež upravené v 
súlade s ustanoveniami stanovenými v tomto nariadení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 1, odsek 4 a (nový)

4a. Toto nariadenie sa neuplatňuje na 
obchodné značky,ktoré sú v súlade s 
ustanoveniami smernice 89/104/EHS a 
nariadenia (ES) No 40/94.
Akýkoľvek iný typ reklamného obchodného 
názvu ( ako sú bežné obchodné značky 
alebo obchodné mená), používanie, ktorých 
spadá pod toto nariadenie, nespadajú pod 
toto nariadenie za predpokladu, ak samotný 
reklamný obchodný názov predstavuje 
označenie výživných látok alebo vplyvu na 
zdravie kedykoľvek je obchodný názov 
použitý pri označovaní, reklame alebo 
prezentácii potraviny. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 2, odsek 2, bod 1

(1) „tvrdenie“ znamená akýkoľvek odkaz 
alebo znázornenie, ktoré podľa právnych 
predpisov Spoločenstva alebo 
vnútroštátnych predpisov nie je povinné, 
vrátane obrazového, grafického alebo 
symbolického znázornenia, ktoré stanovuje, 
tvrdí alebo naznačuje, že potravina má 
osobitnú vlastnosť;

(1) „tvrdenie“ znamená akýkoľvek odkaz 
alebo znázornenie, ktoré podľa právnych 
predpisov Spoločenstva alebo 
vnútroštátnych predpisov nie je povinné, 
vrátane obrazového, grafického alebo 
symbolického znázornenia, ktoré stanovuje
alebo naznačuje že potravina má osobitnú 
vlastnosť; s výnimkou obchodných názvov, 
ktoré sú už registrované ako obchodné 
značky;

Or. en
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Odôvodnenie

Zákon o obchodných značkách už zabezpečuje, že klamlivé obchodné značky nemôžu byť 
registrované a kákoľvek z nich, ktorá je nesprávne zaregistrovaná môže byť odstránená. 
Ďalej, obchodné značky sa nechápu ako "tvrdenia"v zmysle predostretom týmto nariadením a 
nie sú priestupkom voči cieľu tohto nariadenia ochraňovať spotrebiteľov pred zavádzajúcimi 
tvrdeniami. Nová smernica o nečestných obchodných postupoch zabezpečí, že výrobok spĺňa 
tvrdenia obchodnej značky. Toto je nepodstatné zdvojenie legilatívnych ustanovení týkajúcich 
sa totho problému, ktorý už bol riešený inde (zákon o obchodných značkách a UCP).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 2, odsek 2, bod 8

(8) “priemerný spotrebiteľ ”predstavuje 
spotrebiteľa, ktorý je rozumne dobre 
informovaný a rozumne všímavý a 
obozretný..

vyšktrnuté

Or. hol

Odôvodnenie

Analogicky  s nečestnými obchodnými praktikami je dôležité vyškrtnúť definíciu  'priemerného 
spotrebiteľa' z tohto článku. Prvotný záujem je ochraňovať spotrebiteľov pred zavádzajúcimi 
tvrdeniami a je podstatné, aby boli zhrnutí všetci spotrebitelia, špeciálne berúc do úvahy 
zraniteľných spotrebiteľov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 2, odsek 2, bod 8

(8) “priemerný spotrebiteľ ”predstavuje 
spotrebiteľa, ktorý je rozumne dobre 
informovaný a rozumne všímavý a 
obozretný.

vyškrtnuté

Or. da

Odôvodnenie

Súčasná definícia 'priemerného spotrebiteľa' nie je postačujúca a preto nemôže byť použitá 
ako nástroj na stanovenie rozumného rámca určujúceho čo sú zmysluplné tvrdenia o vplyve 
potravín. Bolo by rozumné vybrať isté kritériá ako základ posudzovania kedy môže byť 
spotrebiteľ považovaný za 'dobre informovaného' alebo  'obozretného'. Aby sa predišlo 
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nesprávnej interpretácii istých spotrebiteľských skupín a zároveň zabezpečilo, že výrobcovia 
sú schopní zdokumentovať ako spotrebitelia vnímajú označovania vplyvu potravín na zdravie, 
je dôležité vysvetliť, ktoré kritériá definujú európskeho spotrebiteľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 2, odsek 2, bod 8 a (nový)

(8a) "potravinové doplnky" sú potraviny, 
ktorých účelom je dopĺňať normálnu 
stravu a ktoré sú koncentrované zdroje 
výživných alebo iných látok s výživovými 
alebo fyziologickými účinkami, samotné 
alebo v kombinácii, dodávané na trh vo 
forme kapsulí, pastiliek, tabletiek, a iných 
podobných formách, sáčkov s práškom, 
ampulkách, kvapkách a iných podobných 
formách tekutín určených na odmeriavanie 
malých množstiev. 

Or. en

Odôvodnenie

Pre zjednotenie tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh využíva definíciu potravinových 
doplnkov zo smernice 2002/46.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 3, odsek 2, bod (d a) (nový)

(da) – je nezlúčiteľný s vnútroštátnymi 
stravovacími odporúčaniami.

Or. da

Odôvodnenie

Stravovacie návyky sa v rámci členských štátov rôznia. Preto by označenia mali byť v 
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súčinnosti s vnútroštátnymi stravovacími odporúčaniami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Phillip Whitehead

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 4, Názov

Obmedzenia pre označovanie výživných 
látok a vplyvu na zdravie

Podmienky pre označovanie výživných 
látok a vplyvu na zdravie

Or. en

Odôvodnenie

Výživové profily sú dôležité pozitívne kritériá určujúce možné použitie označení výživových 
laátok alebo vplyvu na zdravie a preto miesto obmedzení treba hľadať pozitívne aspekty, 
menovite podmienky použitia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 4, Názov

Obmedzenia pre označovanie výživných 
látok a vplyvu na zdravie

Podmienky pre označovanie výživných 
látok a vplyvu na zdrav

Or. en

Odôvodnenie

Východiskom pre stanovenie výživových profilov musí byť  vedecké posúdenie. Vyhodnotenie 
vnútroštátnych výživových profilov potravín alebo kategórií potravín Komisiou za účasti 
EÚBP, členských štátov a zainteresovaných strán predstavuje základný kameň tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Toine Manders

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 4

Obmedzenia pre označovanie výživných 
látok a vplyvu na zdravie

Výživové profily

1. Do 18 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia stanoví v súlade 
s postupom stanoveným v článku 23 ods. 2 
osobitné výživové profily, ktoré musia 

1. Do 18 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu o potrebe a 
uskutočniteľnosti stanovenia výživových 
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potraviny alebo určité kategórie potravín 
spĺňať, aby na nich mohli byť uvedené
označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie. Výživové profily sa stanovia najmä 
odkazom na obsah nasledujúcich živín 
v potravinách:

profilov ako nevyhnutného predpokladu 
pre označovanie výživných látok a vplyvu 
na zdravie na potravinách. Táto správa 
bude vychádzať zo stanoviska Úradu a 
konzultácií so zainteresovanými stranami, 
najmä  s prevádzkovateľmi 
potravinárskych podnikov a so 
spotrebiteľmi. Bude sa opierať o vedecké 
poznatky o stravovaní a výžive a o ich 
význame pre zdravie a zohľadní najmä:

(a) tuku, nasýtených mastných kyselín, 
transmastných kyselín,

(a) obsah určitých živín a iných látok 
v potravine;

(b) cukru, (b) úlohu a význam potraviny (alebo 
kategórie potravín) vo výžive;

(c) soli/sodíka. (c) celkové výživové zloženie potraviny a 
obsah živín, ktorých pozitívny účinok na 
zdravie bol vedecky doložený.

Výživové profily sa opierajú o vedecké 
poznatky o stravovaní a výžive a ich význam 
pre zdravie a najmä o úlohu živín a ďalších 
látok s výživovo-fyziologickým účinkom na 
chronické ochorenia. Pri stanovovaní 
výživových profilov požiada Komisia o radu 
Úrad a vedie konzultácie so zúčastnenými 
stranami, predovšetkým s výrobcami 
potravín a združeniami spotrebiteľov. 
Výnimky a aktualizácie zohľadňujúce 
náležitý vedecký vývoj budú prijaté v súlade 
s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2.

Ak správa určí nutnosť a uskutočniteľnosť 
stanovenia výživových profilov ako 
nevyhnutného predpokladu pre 
označovanie výživných látok a vplyvu na 
zdravie na potravinách, predloží Komisia 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh k tomuto 
nariadeniu, ktorý náležito zohľadní správu 
a výsledky konzultácií.

2. Odlišne od odseku 1 je povolené uvádzať 
označenia výživných látok, ktoré sa týkajú 
zníženia obsahu tuku, mastných kyselín, 
transmastných kyselín a cukru, soli/sodíka, 
za predpokladu, že sú v súlade s 
podmienkami stanovenými v tomto 
nariadení.
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3. Na nápojoch s obsahom alkoholu viac 
ako 1,2 objemových percent nie je povolené 
uvádzať:
(a) označenia vplyvu na zdravie;
(b) iné označenia výživných látok, než tie, 
ktoré sa vzťahujú na znížený obsah 
alkoholu alebo energetický obsah.
4. Iné potraviny alebo kategórie potravín 
okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 3, v 
prípade ktorých má byť obmedzené alebo 
zakázané uvádzanie označení výživných 
látok alebo vplyvu na zdravie, môžu byť 
určené v súlade s postupom uvedeným v 
článku 23 ods. 2 s ohľadom na vedecké 
poznatky.

Or. hol

Odôvodnenie

Je spochybniteľné do akej miery je žiadanosť a uskutočniteľnosť výživových profilov 
podmienkou pre použitie označovania výživných látok alebo vplyvu na zdravie. Je zbytočné 
kategorizovať potraviny do viac alebo menej uprednostňovaných profilov, pretože 
najdôležitejším faktorom je skonzumované množstvo. Preto nie je vôbec jasné či môžu 
výživové profily fungovať ako zbraň proti obezite. Tento pojem je aj  z vedeckého hľadiska len 
počiatkoch a nebol ešte nikdy otestovaný ako taký v žiadnom členskom štáte. Napokon, 
zavedenie výživových profilov je výrazne spochybniteľné  z hľadiska subsidiarity a 
proporcionality a v skutočnoti nie je vôbec právnou záležitosťou. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 4

Obmedzenia pre označovanie výživných 
látok a vplyvu na zdravie

vyškrtnuté

1. Do 18 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia stanoví v súlade 
s postupom stanoveným v článku 23 ods. 2 
osobitné výživové profily, ktoré musia 
potraviny alebo určité kategórie potravín 
spĺňať, aby na nich mohli byť uvedené 
označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie.
Výživové profily sa stanovia najmä 
odkazom na obsah nasledujúcich živín 
v potravinách:
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(a) tuku, nasýtených mastných kyselín, 
transmastných kyselín,
(b) cukru,
(c) soli/sodíka.

Výživové profily sa opierajú o vedecké 
poznatky o stravovaní a výžive a ich význam 
pre zdravie a najmä o úlohu živín a ďalších 
látok s výživovo-fyziologickým účinkom na 
chronické ochorenia. Pri stanovovaní 
výživových profilov požiada Komisia o radu 
Úrad a vedie konzultácie so zúčastnenými 
stranami, predovšetkým s výrobcami 
potravín a združeniami spotrebiteľov..
Výnimky a aktualizácie zohľadňujúce 
náležitý vedecký vývoj budú prijaté v súlade 
s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2.
2. Odlišne od odseku 1 je povolené uvádzať 
označenia výživných látok, ktoré sa týkajú 
zníženia obsahu tuku, mastných kyselín, 
transmastných kyselín a cukru, soli/sodíka, 
za predpokladu, že sú v súlade s 
podmienkami stanovenými v tomto 
nariadení..
3. Na nápojoch s obsahom alkoholu viac 
ako 1,2 objemových percent nie je povolené 
uvádzať:
(a) označenia vplyvu na zdravie;
(b) iné označenia výživných látok, než tie, 
ktoré sa vzťahujú na znížený obsah 
alkoholu alebo energetický obsah.
4. Iné potraviny alebo kategórie potravín 
okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 3, v 
prípade ktorých má byť obmedzené alebo 
zakázané uvádzanie označení výživných
látok alebo vplyvu na zdravie, môžu byť 
určené v súlade s postupom uvedeným v 
článku 23 ods. 2 s ohľadom na vedecké 
poznatky.

Or. hol
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Odôvodnenie

Zavedenie výživových profilov ako právneho kritéria umožňujúceho uplatňovať označenia 
povedie k diskriminácii niektorých kategórií výrobkov. Nemalo by sa tak stať, pretože všetky 
kategórie výrobkov môžu byť súčasťou vyváženej stravy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 4, odsek 1, pododsek 1

1. Do 18 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia stanoví v súlade 
s postupom stanoveným v článku 23 ods. 2
osobitné výživové profily, ktoré musia 
potraviny alebo určité kategórie potravín 
spĺňať, aby na nich mohli byť uvedené 
označenia výživných látok alebo vplyvu na 
zdravie.  

1. Do 24 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia, na základe návrhu 
EÚBP, v súlade s postupom stanoveným
článkom 251 Zmluvy definuje tie výživné a 
iné látky,ktoré sú obzvlášť dôležité pri 
vyváženej životospráve a stanoví pre ne 
referenčné príjmové hodnoty.

Or. en

Odôvodnenie

Výživové profily nesprostredkujú spotrebiteľom informácie o relatívnych hodnotách určitých 
potravín. Namiesto toho, by mali byť spotrebitelia vzdelávaní o výživných vlastnostiach 
potravín, ich vlastných výživových potrebách a relatívnej úlohe, ktorú potraviny zohrávajú v 
dennej strave. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 4, odsek 1, pododsek 1

Obmedzenia pre označovanie výživných 
látok a vplyvu na zdravie

Podmienky pre označovanie výživných 
látok a vplyvu na zdravie

1. Do 18 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia stanoví v súlade 
s postupom stanoveným v článku 23 ods. 2 
osobitné výživové profily, ktoré musia 
potraviny alebo určité kategórie potravín 
spĺňať, aby na nich mohli byť uvedené 
označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie. 

1. Do 24 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia, na základe návrhu 
EÚBP, stanoví v súlade s postupom 
stanoveným v článku 23 ods. 2 osobitné 
výživové profily, ktoré musia potraviny 
alebo určité kategórie potravín spĺňať, aby 
na nich mohli byť uvedené označenia 
výživných látok a vplyvu na zdravie.

Or. en
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Odôvodnenie

Východiskom pre stanovenie výživových profilov musí byť  vedecké posúdenie. 
Vyhodnotenie vnútroštátnych výživových profilov potravín alebo kategórií potravín 
Komisiou za účasti EÚBP, členských štátov a zainteresovaných strán predstavuje základný 
kameň tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 4, odsek 1, pododsek 1

Obmedzenia pre označovanie výživných 
látok a vplyvu na zdravie

Podmienky pre označovanie výživných 
látok a vplyvu na zdravie

1. Do 18 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia stanoví v súlade 
s postupom stanoveným v článku 23 ods. 2 
osobitné výživové profily, ktoré musia 
potraviny alebo určité kategórie potravín 
spĺňať, aby na nich mohli byť uvedené 
označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie.

1. Do 24 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia, na základe návrhu úradu a po 
konzultáciách s Parlamentom, Komisia 
stanoví v súlade s postupom stanoveným v 
článku 23 ods. 2 osobitné výživové profily, 
ktoré musia potraviny alebo určité kategórie 
potravín spĺňať, aby na nich mohli byť 
uvedené označenia výživných látok a vplyvu 
na zdravie. 

Or. en

Odôvodnenie

Zahraničné príklady ukazujú, že definovanie výživových profilov je zložitá úloha,ktorá si 
vyžaduje čas a diskusiu. Pretože ide o vysoko politickú a technickú otázku mal by byť do 
procesu zainteresovaný  Európsky parlament aj úrad. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Článok 4, odsek 1, pododsek 1

Obmedzenia pre označovanie výživných 
látok a vplyvu na zdravie

Špecifické podmienky označovania 
výživných látok a vplyvu na zdravie

1. Do 18 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia stanoví v súlade 
s postupom stanoveným v článku 23 ods. 2 
osobitné výživové profily, ktoré musia 
potraviny alebo určité kategórie potravín 
spĺňať, aby na nich mohli byť uvedené 

1. Do 24 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia, úrad na požiadanie Komisie a 
za konzultácií so zainteresovanými 
stranami predloží správu o detailnom 
uplatňovaní podmienok ako o nich hovorí 
článok 5(1) a 10(2), a najmä osobitné 
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označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie.

výživové profily, ktoré musia potraviny 
alebo určité kategórie potravín spĺňať, aby 
na nich mohli byť uvedené označenia 
výživných látok a vplyvu na zdravie.

Or. en

Odôvodnenie

Predtým, než sa Komisia rozhodne pre stanovenie výživových profilov, mala by najprv 
posúdiť uskutočniteľnosť takéhoto systému s cieľom zaručiť, že ho bude možné uplatňovať 
objektívnym a vedeckým spôsobom na všetky potraviny a že tento systém skutočne pomôže 
spotrebiteľom lepšie sa rozhodovať o svojom stravovaní, pričom zohľadní rozdiely v 
stravovacích zvyklostiach a tradíciách medzi členskými štátmi a rozmanité požiadavky 
jednotlivcov. Posúdenie by mal vykonať EÚBP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Článok 4, odsek 1, pododsek 1

1. Do 18 mesiacov od prijatia tohto
nariadenia Komisia stanoví v súlade 
s postupom stanoveným v článku 23 ods. 2 
osobitné výživové profily, ktoré musia 
potraviny alebo určité kategórie potravín 
spĺňať, aby na nich mohli byť uvedené 
označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie. 

1. Do 24 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrh týkajúci sa 
európskych stravovacích pravidiel. Tieto 
vytvoriarámec pre  všeobecnú ochranu 
výživy berúc do úvahy vnútroštátne 
kultúrne a stravovacie návyky ako aj prácu 
Svetovej zdravotníckej organizácie a 
Potravinového kódexu (Codex 
Alimentarius). Do 24 mesiacov od prijatia 
európskych stravovacích pravidiel Komisia 
stanoví v súlade s postupom stanoveným v 
článku 23 ods. 2 osobitné výživové profily, 
ktoré musia potraviny alebo určité 
kategórie potravín spĺňať, aby na nich 
mohli byť uvedené označenia výživných 
látok a vplyvu na zdravie.

Or. e en

Odôvodnenie

Vytváranie výživových profilov by malo byť kladným a nie záporným procesom a smernice by 
mali zohľadňovať výsledky práce na medzinárodnej úrovni a zároveň by mali byť odsúhlasené 
postupom spolurozhodovania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Článok 4, odsek 1, pododsek 2

Výživové profily sa stanovia najmä 
odkazom na obsah nasledujúcich živín 
v potravinách:

Výživové profily potravín sa stanovia najmä 
vzhľadom na:  

- obsah určitých živín a iných látok 
v potravine,
- podiel a význam potraviny (alebo 
kategórie potravín) na vyváženej strave, 
- celkové výživové zloženie potraviny alebo 
kategórií potravín a obsah živín alebo iných 
látok, ktorých pozitívny účinok na zdravie 
bol vedecky doložený, pod podmienkou, že 
sa v potravine prirodzene vyskytujú.

a) tuku, nasýtených mastných kyselín, 
transmastných kyselín,
(b) cukru,
(c) soli/sodíka.

Or. en

Odôvodnenie

Východiskom pre stanovenie výživových profilov musí byť  vedecké posúdenie. Vyhodnotenie 
vnútroštátnych výživových profilov potravín alebo kategórií potravín Komisiou za účasti 
EÚBP, členských štátov a zainteresovaných strán predstavuje základný kameň tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Článok 4, odsek 1, pododsek 2

Výživové profily sa stanovia najmä 
odkazom na obsah nasledujúcich živín 
v potravinách:

vyškrtnuté

a) tuku, nasýtených mastných kyselín, 
transmastných kyselín,
(b) cukru,
(c) soli/sodíka.
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Or. en

Odôvodnenie

Výživové profily nesprostredkujú spotrebiteľom informácie o relatívnych hodnotách určitých 
potravín. Namiesto toho, by mali byť spotrebitelia vzdelávaní o výživných vlastnostiach 
potravín, ich vlastných výživových potrebách a relatívnej úlohe, ktorú potraviny zohrávajú v 
dennej strave. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Článok 4, odsek 1, pododsek 2

Výživové profily sa stanovia najmä 
odkazom na obsah nasledujúcich živín 
v potravinách:

Tieto výživové profily potravín alebo 
určitých kategórií potravín sa stanovia s 
ohľadom na:

a) tuku, nasýtených mastných kyselín, 
transmastných kyselín,

(a) obsah určitých živín a iných látok 
v potravine,

(b) cukru, (b) podiel a význam potraviny (alebo 
kategórie potravín) na stravovaní verejnosti 
vo všeobecnosti alebo tam, kde je to vhodné 
v určitých rizikových skupínách vrátane 
detí.Pritom sa náležite zohľadnia 
stravovacie zvyklosti a modely spotreby v 
jednotlivých členských štátoch; 

(c) soli/sodíka. (c) celkové výživové zloženie potraviny 
alebo kategórií potravín a obsah živín alebo 
iných látok, ktorých pozitívny účinok na 
zdravie bol vedecky doložený, pod 
podmienkou, že sa v potravine prirodzene 
vyskytujú.

Or. en

Odôvodnenie

Účelom tohto nariadenia nie je definovať kritériá výživových profilov. Malo by iba stanoviť 
flexibilný regulačný rámec technického a vedeckého definovania výživových profilov a 
zabezpečiť, že sa bude brať do úvahy široké spektrum potravín, ktoré robia európsky trh 
rozmanitým. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Článok 4, odsek 1, pododsek 2

Výživové profily sa stanovia najmä 
odkazom na obsah nasledujúcich živín 
v potravinách:

vyškrtnuté

a) tuku, nasýtených mastných kyselín, 
transmastných kyselín,
(b) cukru,
(c) soli/sodíka.

Or. en

Odôvodnenie

Predtým, než sa Komisia rozhodne pre stanovenie výživových profilov, mala by najprv 
posúdiť uskutočniteľnosť takéhoto systému s cieľom zaručiť, že ho bude možné uplatňovať 
objektívnym a vedeckým spôsobom na všetky potraviny a že tento systém skutočne pomôže 
spotrebiteľom lepšie sa rozhodovať o svojom stravovaní, pričom zohľadní rozdiely v 
stravovacích zvyklostiach a tradíciách medzi členskými štátmi a rozmanité požiadavky 
jednotlivcov. Posúdenie by mal vykonať EÚBP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 4, odsek 1, pododsek 2

Výživové profily sa stanovia najmä
odkazom na obsah nasledujúcich živín 
v potravinách:

Tieto výživové profily potravín alebo 
určitých kategórií potravín sa stanovia s 
ohľadom na:

a) tuku, nasýtených mastných kyselín, 
transmastných kyselín,

- obsah určitých živín a iných látok 
v potravine,

(b) cukru, - podiel a význam potraviny alebo kategórie 
potravín na stravovaní;

(c) soli/sodíka. - celkové výživové zloženie potraviny alebo 
kategórií potravín a obsah živín alebo iných 
látok, ktorých pozitívny účinok na zdravie 
bol vedecky doložený, pod podmienkou, že 
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sa v potravine prirodzene vyskytujú.

Or. en

Odôvodnenie

Vytváranie výživových profilov by malo byť kladným a nie záporným procesom a smernice by 
mali zohľadňovať výsledky práce na medzinárodnej úrovni a zároveň by mali byť odsúhlasené 
postupom spolurozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 4, odsek 1, pododsek 3

Výživové profily sa opierajú o vedecké 
poznatky o stravovaní a výžive a ich význam 
pre zdravie a najmä o úlohu živín a ďalších 
látok s výživovo-fyziologickým účinkom na 
chronické ochorenia. Pri stanovovaní 
výživových profilov požiada Komisia o radu 
Úrad a vedie konzultácie so zúčastnenými 
stranami, predovšetkým s výrobcami 
potravín a združeniami spotrebiteľov.

Referenčné príjmové hodnoty sa opierajú o 
vedecké poznatky o stravovaní a výžive a 
ich význam pre zdravie a najmä o úlohu 
živín a ďalších látok s výživovo-
fyziologickým účinkom na chronické 
ochorenia. Pri stanovovaní príjmových 
hodnôt požiada Komisia o radu Úrad a vedie 
konzultácie so zúčastnenými stranami, 
predovšetkým s výrobcami potravín a 
združeniami spotrebiteľov.

Or. en

Odôvodnenie

Výživové profily nesprostredkujú spotrebiteľom informácie o relatívnych hodnotách určitých 
potravín. Namiesto toho, by mali byť spotrebitelia vzdelávaní o výživných vlastnostiach 
potravín, ich vlastných výživových potrebách a relatívnej úlohe, ktorú potraviny zohrávajú v 
dennej strave. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 4, odsek 1, pododsek 3

Výživové profily sa opierajú o vedecké 
poznatky o stravovaní a výžive a ich význam 
pre zdravie a najmä o úlohu živín a ďalších 
látok s výživovo-fyziologickým účinkom na 
chronické ochorenia. 

Stanovisko by malo brať do úvahy vedecké 
poznatky o stravovaní a výžive a ich význam 
pre zdravie a najmä:

- úlohu živín a ďalších látok s výživovo-
fyziologickým účinkom na chronické 
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ochorenia.

- vhodnosť výživových profilov pre všetkých 
spotrebiteľov bez ohľadu na status ich 
výživy. 
Po prijatí stanoviska úradu, Komisia, ak je 
to to možné stanoví v súlade s postupom 
stanoveným v článku 23 ods. 2 konkrétne 
výživové profily, ktoré musia určité 
kategórie potravín spĺňať, aby na nich 
mohli byť uvedené označenia vplyvu na 
zdravie potravín najmä s ohľadom na:.

- obsah určitých živín a iných látok 
v potravine,
- podiel a význam potraviny (alebo 
kategórie potravín) v stravovaní, pričom sa 
náležito zohľadnia a stravovacie zvyklosti a 
modely spotreby v jednotlivých členských 
štátoch;;
- celkové výživové zloženie potraviny a 
obsah živín, ktorých pozitívny účinok na 
zdravie bol vedecky doložený, pod 
podmienkou, že sa v potravine prirodzene 
vyskytujú..

Pri stanovovaní výživových profilov požiada 
Komisia o radu Úrad a vedie konzultácie so 
zúčastnenými stranami, predovšetkým s 
výrobcami potravín a združeniami 
spotrebiteľov. 

Pri stanovovaní výživových profilov požiada 
Komisia o radu Úrad a vedie konzultácie so 
zúčastnenými stranami, predovšetkým s 
výrobcami potravín a združeniami 
spotrebiteľov..

Or. en

Odôvodnenie

Predtým, než sa Komisia rozhodne pre stanovenie výživových profilov, mala by najprv 
posúdiť uskutočniteľnosť takéhoto systému s cieľom zaručiť, že ho bude možné uplatňovať 
objektívnym a vedeckým spôsobom na všetky potraviny a že tento systém skutočne pomôže 
spotrebiteľom lepšie sa rozhodovať o svojom stravovaní, pričom zohľadní rozdiely v 
stravovacích zvyklostiach a tradíciách medzi členskými štátmi a rozmanité požiadavky 
jednotlivcov. Posúdenie by mal vykonať EÚBP.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 4, odsek 1, pododsek 3

Výživové profily sa opierajú o vedecké 
poznatky o stravovaní a výžive a ich význam 
pre zdravie a najmä o úlohu živín a ďalších 
látok s výživovo-fyziologickým účinkom na 
chronické ochorenia. Pri stanovovaní 
výživových profilov požiada Komisia o radu 
Úrad a vedie konzultácie so zúčastnenými 
stranami, predovšetkým s výrobcami 
potravín a združeniami spotrebiteľov.

Akékoľvek výživové kritériá sa opierajú o 
vedecké poznatky o stravovaní a výžive a 
ich význam pre zdravie a najmä o úlohu 
živín a ďalších látok s výživovo-
fyziologickým účinkom na chronické 
ochorenia.

Výnimky a aktualizácie zohľadňujúce 
náležitý vedecký vývoj budú prijaté v súlade 
s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Vytváranie výživových profilov by malo byť kladným a nie záporným procesom a smernice by 
mali zohľadňovať výsledky práce na medzinárodnej úrovni a zároveň by mali byť odsúhlasené 
postupom spolurozhodovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 4, odsek 1, pododsek 3

Výživové profily sa opierajú o vedecké 
poznatky o stravovaní a výžive a ich význam 
pre zdravie a najmä o úlohu živín a ďalších 
látok s výživovo-fyziologickým účinkom na 
chronické ochorenia. Pri stanovovaní 
výživových profilov požiada Komisia o radu 
Úrad a vedie konzultácie so zúčastnenými 
stranami, predovšetkým s výrobcami 
potravín a združeniami spotrebiteľov.

Výživové profily sa opierajú o vedecké 
poznatky o stravovaní a výžive a ich význam 
pre zdravie a najmä o úlohu živín a ďalších 
látok s výživovo-fyziologickým účinkom na 
chronické ochorenia. Pri stanovovaní 
výživových profilov požiada Komisia o radu 
Úrad a vedie konzultácie so zúčastnenými 
stranami, predovšetkým s výrobcami 
potravín a združeniami spotrebiteľov.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 4, odsek 1, pododsek 4

Výnimky a aktualizácie zohľadňujúce 
náležitý vedecký vývoj budú prijaté v súlade 
s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2.

vyškrtnuté

Or. en

Odôvodnenie

Výživové profily nesprostredkujú spotrebiteľom informácie o relatívnych hodnotách určitých 
potravín. Namiesto toho, by mali byť spotrebitelia vzdelávaní o výživných vlastnostiach 
potravín, ich vlastných výživových potrebách a relatívnej úlohe, ktorú potraviny zohrávajú v 
dennej strave. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 4, odsek 1, pododsek 4

Výnimky a aktualizácie zohľadňujúce 
náležitý vedecký vývoj budú prijaté v súlade 
s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2.

Špecifické výnimky z povinnosti 
rešpektovať výživové profily pri označovaní 
vplyvu potravín na zdravie a aktualizácie 
zohľadňujúce náležitý vedecký vývoj budú 
prijaté v súlade s postupom uvedeným v 
článku 23 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Východiskom pre stanovenie výživových profilov musí byť  vedecké posúdenie. Vyhodnotenie 
vnútroštátnych výživových profilov potravín alebo kategórií potravín Komisiou za účasti 
EÚBP, členských štátov a zainteresovaných strán predstavuje základný kameň tohto 
nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 4, odsek 1, pododsek 4

Výnimky a aktualizácie zohľadňujúce 
náležitý vedecký vývoj budú prijaté v súlade 

Výnimky z povinnosti spĺňať criteria 
výživových profilov pri označovaní vplyvu 
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s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2. potravín na zdravie a aktualizácie 
zohľadňujúce náležitý vedecký vývoj budú 
prijaté v súlade s postupom uvedeným v 
článku 23 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie a presnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Článok 4, odsek 1, pododsek 4

Výnimky a aktualizácie zohľadňujúce 
náležitý vedecký vývoj budú prijaté v súlade 
s postupom uvedeným v článku 23 ods. 2.

Výnimky z povinnosti spĺňať kritériá 
výživových profilov pri označovaní vplyvu 
potravín na zdravie a aktualizácie 
zohľadňujúce náležitý vedecký vývoj budú 
prijaté v súlade s postupom uvedeným v 
článku 23 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Predtým, než sa Komisia rozhodne pre stanovenie výživových profilov, mala by najprv 
posúdiť uskutočniteľnosť takéhoto systému s cieľom zaručiť, že ho bude možné uplatňovať 
objektívnym a vedeckým spôsobom na všetky potraviny a že tento systém skutočne pomôže 
spotrebiteľom lepšie sa rozhodovať o svojom stravovaní, pričom zohľadní rozdiely v 
stravovacích zvyklostiach a tradíciách medzi členskými štátmi a rozmanité požiadavky 
jednotlivcov. Posúdenie by mal vykonať EÚBP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Článok 4, odsek 2

2. Odlišne od odseku 1 je povolené uvádzať 
označenia výživných látok, ktoré sa týkajú 
zníženia obsahu tuku, mastných kyselín, 
transmastných kyselín a cukru, soli/sodíka, 
za predpokladu, že sú v súlade s 
podmienkami stanovenými v tomto 
nariadení.

2.  Odlišne od odseku 1 je povolené uvádzať 
označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie, ktoré sú inak v súlade s týmto 
nariadením, aj keď niektoré konkrétne 
živiny, ktoré obsahuje potravina presahujú 
výživový profil, za predpokladu, že 
informácia o konkrétnej živine, ktorá 
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presahuje výživový profil je označnená 
vedľa tvrdenia o výživných látkach a vplyve 
potraviny na zdravie.   
.

Or. en

Odôvodnenie

Výživové profily nesprostredkujú spotrebiteľom informácie o relatívnych hodnotách určitých 
potravín. Namiesto toho, by mali byť spotrebitelia vzdelávaní o výživných vlastnostiach 
potravín, ich vlastných výživových potrebách a relatívnej úlohe, ktorú potraviny zohrávajú v 
dennej strave

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 4, odsek 2

2. Odlišne od odseku 1 je povolené uvádzať 
označenia výživných látok, ktoré sa týkajú 
zníženia obsahu tuku, mastných kyselín, 
transmastných kyselín a cukru, soli/sodíka, 
za predpokladu, že sú v súlade s 
podmienkami stanovenými v tomto 
nariadení.

vyškrtnuté

Or. en

Odôvodnenie

Výživové profily nesprostredkujú spotrebiteľom informácie o relatívnych hodnotách určitých 
potravín. Namiesto toho, by mali byť spotrebitelia vzdelávaní o výživných vlastnostiach 
potravín, ich vlastných výživových potrebách a relatívnej úlohe, ktorú potraviny zohrávajú v 
dennej strave. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Toine Manders

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Článok 4, odsek 2

2. Odlišne od odseku 1 je povolené uvádzať 
označenia výživných látok, ktoré sa týkajú 
zníženia obsahu tuku, mastných kyselín, 

2. Odlišne od odseku 1 je povolené uvádzať 
označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie, za predpokladu, že informácia o 
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transmastných kyselín a cukru, soli/sodíka, 
za predpokladu, že sú v súlade s 
podmienkami stanovenými v tomto 
nariadení..

konkrétnej živine, ktorá presahuje výživový 
profil, je uvedená vedľa označenia 
výživných látok alebo vplyvu na zdravie.

Or. hol

Odôvodnenie

Nebolo by správne zakázať zmienku o dokázaných žiadaných vlastnostiach výrobku 
jednoducho preto, že výrobok obsahuje viacej istej látky neý je množstvo stanovené v 
profiloch. Napríklad, je dobre známe, že syr obsahuje veľké množstvo vápnika, látky, ktorá 
má dokázané pozitívne účinky, ale existuje nebezpečenstvo, že nebude možné predávať syrové 
výrobky s pretože ich obsah tuku presahuje množstvo stanovené vo výživových profiloch. 
Tentopozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, že spotrebitelia si sami môžu rozhodnúť, 
pre ktorú poravinu sa rozhodnú na základe jasných a čestných informácií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Článok 4, odsek 2

2. Odlišne od odseku 1 je povolené uvádzať 
označenia výživných látok, ktoré sa týkajú 
zníženia obsahu tuku, mastných kyselín, 
transmastných kyselín a cukru, soli/sodíka, 
za predpokladu, že sú v súlade s 
podmienkami stanovenými v tomto 
nariadení.

2. Odlišne od odseku 1 je povolené uvádzať 
označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie, za predpokladu, že spotrebitelia sú 
informovaní o označení výživných látok 
alebo vplyvu na zdravie, ktoré presahujú 
množstvá určené vo výživových profiloch 
podľa odseku 1. Preto je možné, aby boli 
tieto informácieposkytnuté v súlade so 
smernicou 90/496/EHS.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Toine Manders

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Článok 4, odsek 3

Na nápojoch s obsahom alkoholu viac ako 
1,2 objemových percent nie je povolené 
uvádzať:

Na nápojoch s obsahom alkoholu viac ako 
1,2 objemových percent nie je povolené 
uvádzať:

(a) označenia vplyvu na zdravie; (a) označenia vplyvu na zdravie;
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(b) iné označenia výživných látok, než tie, 
ktoré sa vzťahujú na znížený obsah 
alkoholu alebo energetický obsah.

Or. hol

Odôvodnenie

Ak bude pivo a víno vylúčené z rozsahu označení výživných látok, spotrebitelia nebudú mať k 
dispozícii presné a správne informácie. Toto je diskriminačné opatrenie vo vzťahu k iným 
potravinám, ktoré sú napríklad povolené a môžu byť označené ako 's nízkym obsahom cukru'. 
Malo by preto byť dovolené, aby víno a pivo mohli byť označované tvrdeniami o výživných 
látkach za predpokladu, že sú v súlade s definíciami uvedenými v prílohe. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Článok 4, odsek 3

3. Na nápojoch s obsahom alkoholu viac ako 
1,2 objemových percent nie je povolené 
uvádzať:

3. Na nápojoch s obsahom alkoholu viac ako 
1,2 objemových percent nie je povolené 
uvádzať označenia vplyvu na zdravie;

(a) označenia vplyvu na zdravie;
(b) iné označenia výživných látok, než tie, 
ktoré sa vzťahujú na znížený obsah 
alkoholu alebo energetický obsah.

Or. en

Odôvodnenie

Výživové profily nesprostredkujú spotrebiteľom informácie o relatívnych hodnotách určitých 
potravín. Namiesto toho, by mali byť spotrebitelia vzdelávaní o výživných vlastnostiach 
potravín, ich vlastných výživových potrebách a relatívnej úlohe, ktorú potraviny zohrávajú v 
dennej strave. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Článok 4, odsek 3

3. Na nápojoch s obsahom alkoholu viac 
ako 1,2 objemových percent nie je povolené 
uvádzať:

vyškrtnuté
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(a) označenia vplyvu na zdravie;
(b) iné označenia výživných látok, než tie, 
ktoré sa vzťahujú na znížený obsah 
alkoholu alebo energetický obsah.

Or. en

Odôvodnenie

Tvrdenia by mali byť povolené pod podmienkou, že sú vedecky doložené a vyhovujú 
všeobecným zásadám stravovania stanoveným v návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Phillip Whitehead

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Článok 4, odsek 3

3. Na nápojoch s obsahom alkoholu viac ako 
1,2 objemových percent nie je povolené 
uvádzať:

Na nápojoch s obsahom alkoholu viac ako 
1,2 objemových percent nie je povolené 
uvádzať:

(a) označenia vplyvu na zdravie; (a) ) označenia vplyvu na zdravie, okrem 
toho, kde podporuje štátny úrad alebo 
Spoločenstvo hlásenia o nebezpečenstvách 
zneužitia alkoholu; 

(b) iné označenia výživných látok, než tie, 
ktoré sa vzťahujú na znížený obsah 
alkoholu alebo energetický obsah.

(b) označenia výživných látok, pokiaľnie sú 
doprevádzané zoznamom všetkých zložiek 
alebo relevantnej informácie ohľadom 
alergénov.

Or. en

Odôvodnenie

Definícia o označovaní vplyvu na zdravie by sa mohla uplatňovať na akúkoľvek informáciu o 
alkohole a zdraví, potencionálne tak ohrozujúc zddravotné varovania. Z toho vyplýva potreba 
objasniť túto situáciu. 

Pre niektorých spotrebiteľov je nielen užitočné ale dokonca aj potrebné mať informácie na 
alkoholických nápojoch, napr. pre osoby postihnuté celiakiou informácia na bezlepkovom 
pive.  Mali by sa povoliť označenia výživných látok na alkoholických nápojoch, pokiaľ spĺňajú 
definíciu stanovenú v prílohe, spĺňajú povinnosť povinného označovania výživovej hodnoty a 
uvádzajú prísady.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Článok 4, odsek 3, introductory part

3. Na nápojoch s obsahom alkoholu viac ako 
1,2 objemových percent nie je povolené 
uvádzať::

3. Na nápojoch a potravinách s obsahom 
alkoholu viac ako 1,2 objemových percent 
nie je povolené uvádzať:

Or. en

Odôvodnenie

Aj keď len okrajovo, ale potraviny, ktoré obsahujú alkohol existujú a nemali by byť 
vynechané. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Článok 4, odsek 4

4. Iné potraviny alebo kategórie potravín 
okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 3, v 
prípade ktorých má byť obmedzené alebo 
zakázané uvádzanie označení výživných 
látok alebo vplyvu na zdravie, môžu byť 
určené v súlade s postupom uvedeným v 
článku 23 ods. 2 s ohľadom na vedecké 
poznatky.

vyškrtnuté

Or. en

Odôvodnenie

Nie je potrebné zakázať, aby konkrétne kategórie potravín niesli označenie výživných látok 
alebo vplyvu na zdravie za predpokladu, že sú v súlade so všeobecnými zásadami a/ alebo 
požiadvakami na odôvodnenie obasiahnutými v tomto návrhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Článok 4, odsek 4

4. Iné potraviny alebo kategórie potravín 
okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 3, v 

vyškrtnuté
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prípade ktorých má byť obmedzené alebo 
zakázané uvádzanie označení výživných 
látok alebo vplyvu na zdravie, môžu byť 
určené v súlade s postupom uvedeným v 
článku 23 ods. 2 s ohľadom na vedecké 
poznatky.

Or. en

Odôvodnenie

Výživové profily nesprostredkujú spotrebiteľom informácie o relatívnych hodnotách určitých 
potravín. Namiesto toho, by mali byť spotrebitelia vzdelávaní o výživných vlastnostiach 
potravín, ich vlastných výživových potrebách a relatívnej úlohe, ktorú potraviny zohrávajú v 
dennej strave. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Článok 4, odsek 4 a (nový)

4a. In order to put the nutritional 
properties of the food bearing a claim in 
context with daily dietary needs the 
Commission shall according to art 251 of 
the Treaty, and based on the opinion of 
EFSA, define daily reference intake values.

Or. en

Odôvodnenie

Aby spotrebiteľ vedel, čo potrebuje absolútne čísla ani výživové profily nie sú postačujúce. 
Preto je podstatné informovať spotrebiteľa aké je postavenie potraviny vo vyváženej strave a 
zdravom spôsobe života.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Článok 4, odsek 4 b (nový)

4bNa zahrnutie výživových vlastností 
potraviny s označením výživných látok 
alebo vplyvu na zdravie do kontextu 
denných stravovacích potrieb spotrebiteľa 
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Komisia v súlade s článkom 251 Zmluvy a 
na základe stanoviska Úradu definuje 
dennú referenčnú hodnotu príjmu živín 
obsiahnutých vo výživových profiloch v 
súlade s týmto článkom. Označenia 
obsahujúce tvrdenia o vplyve na zdravie 
určujú obsah balenia pre každú živinu v 
porovnaní s dennou referenčnou hodnotou 
príjmu. 

Or. en

Odôvodnenie

Ani absolútne čísla ani púha zhoda so stanovenými výživovými profilmi nepostačujú, aby bol 
spotrebiteľ informovaný o tom, čo potrebuje a nakoľko je táto potreba pokrytá v konrétnej 
potravine. Tento doplňujúci a pozmeňujúci návrh má za cieľ dať zrozumiteľnú podobu 
informáciám poskytnutým na označení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Článok 5, odsek 1 a (nový)

1a. Uchádzači poskytnú potrebnú 
dokumentáciu , aby preukázali, ž eich 
označenia vplyvu na zdravie skutočne 
pomôžu spotrebiteľom vybrať si výrobok, 
ktorý môžu začleniť do vyváženej stravy.  

Or. da

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Článok 6, odsek 1

1. Označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie sú založené na všeobecne prijatých 
vedeckých údajoch a sú nimi doložené.

1. Označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie sú založené na všeobecne prijatých 
vedeckých poznatkoch, kde je úroveň 
odôvodnenia porovnateľná s označovaným 
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pozitívnym účinkom. Ak je to vhodné, 
označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie môžu byť odôvodnené  aj na 
základe bezpečnej histórie používania 
výrobku. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Článok 6, odsek 1

1. Označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie sú založené na všeobecne prijatých 
vedeckých údajoch a sú nimi doložené.

1. Označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie môžu byť odôvodnené  aj na základe 
prijatých vedeckých poznatkov.

Or. en

Odôvodnenie

Termín „všeobecne prijaté údaje” ešte nebol definovaný,  a preto existuje obava týkajúca sa 
jeho výkladu.  Postup dokazovania musí zohľadniť váhu dôkazov a rovnováhu 
pravdepodobnosti, že platí spojitosť medzi potravinou alebo potravinovou zložkou  a 
zdravotným prínosom.  Návrhy EU v súčasnosti neriešia otázky konsenzuálnej vedy a novo 
vznikajúcej vedy.  Je potrebné ustanovenie týkajúce sa proklamovania zdravotných prínosov 
v ranejšej etape procesu bádania, inak môže dôjsť k potlačeniu alebo spomaleniu výskumných 
iniciatív.  Mohol by sa vyvinúť primeraný jazyk označení, vrátane používania modálnych 
slovies (napr. „smieť”, „môcť”) a slovies v budúcom čase a používania terminológie Svetovej 
zdravotníckej organizácie/Svetového fondu na výskum rakoviny:  „presvedčivý”, 
„pravdepodobná”, „možný”, „nedostatočný” stupeň dôkazu. Aby sme toto zohľadnili, 
navrhujeme termín „prijaté vedecké poznatky”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Článok 6, odsek 1

1. Označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie sú založené na všeobecne prijatých 

1. Označenia výživných látok a vplyvu na 
zdravie sú založené na všeobecne prijatých 
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vedeckých údajoch a sú nimi doložené. vedeckých poznatkoch, kde je úroveň 
odôvodnenia porovnateľná s označovaným 
pozitívnym účinkom.

Or. en

Odôvodnenie

Požadované vedecké dokazovanie tvrdenia by malo byť úmerné prínosom vyhlasovaným v 
tvrdení.  Pri schvaľovaní jednotlivých označení vezme EÚBP do úvahy vedecké poznatky o 
dopade určitých látok /výrobkov na ľudské telo. EÚBP by mal okrem toho vypracovať 
usmernenia týkajúce sa dokumentácie vyžadovanej pri postupe schvaľovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Článok 6, odsek 2

(Neovplyvňuje enlickú verziu)

Or. da

Odôvodnenie

(neuplatňuje sa v enlickej verzii)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Článok 6, odsek 3

3. Príslušné orgány členských štátov môžu 
požiadať prevádzkovateľa potravinárskeho 
podniku alebo osobu zodpovednú za 
uvedenie na trh, aby predložili vedecké 
práce a údaje potvrdzujúce dodržiavanie 
ustanovení tohto nariadenia.

3. Príslušné orgány členských štátov môžu 
požiadať prevádzkovateľa potravinárskeho 
podniku alebo osobu zodpovednú za 
uvedenie na trh, aby predložili vedecké 
práce a vedomosti potvrdzujúce 
dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia. 

Úrad stanoví pravidlá týkajúce sa 
vedeckého zdôvodnenia, že prevádzkovateľ 
musí odôvodniť používanie  označenia 
výživných látok alebo vplyvu na zdravie 
úrovňou zdôvodnenia, ktorá zodpovedá 
označeniu. 
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Článok 6, odsek 3

3. Príslušné orgány členských štátov môžu 
požiadať prevádzkovateľa potravinárskeho 
podniku alebo osobu zodpovednú za 
uvedenie na trh, aby predložili vedecké 
práce a údaje potvrdzujúce dodržiavanie 
ustanovení tohto nariadenia. Ak sa použijú 
údaje o výživových hodnotách a vplyve 
potravín na zdravie (s výnimkou všeobecnej 
reklamy), nutričné informácie sa musia 
uvádzať v súlade so smernicou 
90/496/EHS.

3. Príslušné orgány členských štátov môžu 
požiadať prevádzkovateľa potravinárskeho 
podniku alebo osobu zodpovednú za 
uvedenie na trh, aby predložili vedecké 
práce a údaje potvrdzujúce dodržiavanie 
ustanovení tohto nariadenia.

Pokiaľ ide o označenia vplyvu na zdravie, 
informácie, ktoré sa musia poskytovať, 
musia pozostávať z informácií v Skupine 2 
podľa definície uvedenej v článku 4 ods. 1 
smernice 90/496/EHS
Okrem toho a v rámci jednotlivých 
možných prípadov sa množstvo látky 
(látok), na ktoré sa vzťahujú výživové 
tvrdenia a tvrdenia o účinkoch na zdravie, 
a ktoré sa neuvádza na označení o výživovej 
hodnote, sa taktiež bude uvádzať v blízkosti 
výživových informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Termín „všeobecne prijaté údaje” ešte nebol definovaný,  a preto existuje obava týkajúca sa 
jeho výkladu.  Postup dokazovania musí zohľadniť váhu dôkazov a rovnováhu 
pravdepodobnosti, že platí spojitosť medzi potravinou alebo potravinovou zložkou  a 
zdravotným prínosom.  Návrhy EU v súčasnosti neriešia otázky konsenzuálnej vedy a novo 
vznikajúcej vedy.  Je potrebné ustanovenie týkajúce sa proklamovania zdravotných prínosov 
v ranejšej etape procesu bádania, inak môže dôjsť k potlačeniu alebo spomaleniu výskumných 
iniciatív.  Mohol by sa vyvinúť primeraný jazyk označení, vrátane používania modálnych 
slovies (napr. „smieť”, „môcť”) a slovies v budúcom čase a používania terminológie Svetovej 
zdravotníckej organizácie/Svetového fondu na výskum rakoviny:  „presvedčivý”, 
„pravdepodobná”, „možný”, „nedostatočný” stupeň dôkazu. Aby sme toto zohľadnili, 
navrhujeme termín „prijaté vedecké poznatky”.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Článok 6, odsek 3 a (nový)

3a. Úrad stanoví pravidlá týkajúce sa 
vedeckého zdôvodnenia, že prevádzkovateľ 
musí odôvodniť používanie  označenia 
výživných látok alebo vplyvu na zdravie 
úrovňou odôvodnenia, ktorá zodpovedá 
označeniu.

Or. en

Odôvodnenie

Požadované vedecké dokazovanie tvrdenia by malo byť úmerné prínosom vyhlasovaným v 
tvrdení.  Pri schvaľovaní jednotlivých označení vezme EÚBP do úvahy vedecké poznatky o 
dopade určitých látok /výrobkov na ľudské telo. EÚBP by mal okrem toho vypracovať 
usmernenia týkajúce sa dokumentácie vyžadovanej pri postupe schvaľovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Článok 7

1. Uvádzanie označení výživných látok 
alebo vplyvu na zdravie nesmie prispievať 
k zakrývaniu celkovej výživovej hodnoty 
potravinového produktu. Vzhľadom na 
vyššie uvedené sa budú poskytovať 
informácie, ktoré umožnia spotrebiteľovi 
pochopiť významnosť potraviny, ktorá 
obsahuje výživové tvrdenia alebo tvrdenia 
o účinkoch na zdravie v rámci stravovania 
konkrétneho spotrebiteľa.:

Ak sa použijú údaje o výživových hodnotách 
a vplyve potravín na zdravie (s výnimkou 
všeobecnej reklamy), nutričné informácie sa 
musia uvádzať v súlade so smernicou 
90/496/EHS.

(a) Ak sa použijú údaje o výživových 
hodnotách a vplyve potravín na zdravie (s 
výnimkou všeobecnej reklamy), nutričné 
informácie sa uvádzajú v súlade so 
Smernicou 90/496/EHS.

Pokiaľ ide o označenia vplyvu na zdravie, (b) Pokiaľ ide o označenia vplyvu na 
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informácie, ktoré sa musia poskytovať, 
musia pozostávať z informácií v Skupine 2 
podľa definície uvedenej v článku 4 ods. 1 
smernice 90/496/EHS

zdravie, informácie v Skupine 2 podľa 
definície v článku 4 ods. 1 smernice 
90/496/EHS

Okrem toho a v rámci jednotlivých možných 
prípadov sa množstvo látky (látok), na ktoré 
sa vzťahujú výživové tvrdenia a tvrdenia o 
účinkoch na zdravie, a ktoré sa neuvádza na 
označení o výživovej hodnote, sa taktiež 
bude uvádzať v blízkosti výživových 
informácií.

(1a) Okrem toho sa v blízkosti výživových 
informácií budú uvádzať nasledujúce 
informácie:

(a) obsah látky (látok), na ktorú sa vzťahujú 
údaje o výživových hodnotách a vplyve 
potravín na zdravie, a ktorá sa neuvádza 
v rámci označovania výživovej hodnoty; 
a
(b) informácie o úlohe potravín, ktoré nesú 
označenie výživných látok a vplyvu na 
zdravie v rámci vyváženej stravy. Tieto 
informácie sa poskytnú formou označenia 
obsahu živín alebo iných látok 
obsiahnutých v potravinách nesúcich tieto 
údaje, a to formou takých denných 
referenčných hodnôt príjmu takýchto živín 
alebo látok, ktoré sa ustanovia v súlade 
s postupom uvedeným v článku 4.

Or. en

Odôvodnenie

Označenia výživných látok a vplyvu na zdravie ponúkajú spotrebiteľom cenné informácie 
o prítomnosti alebo absencii jednotlivých živín (alebo iných látok) v potravinách alebo 
o zdravotnom prospechu, ktorý je výsledkom požívania takýchto potravín. Aby však 
nedochádzalo k zakrývaniu celkovej výživovej hodnoty potravinového produktu, je veľmi 
dôležité, aby spotrebitelia dostávali dostatočné informácie o tom, ako jednotlivé potraviny -
najmä tie, ktoré nesú označenie, zapadajú do systému vyváženej stravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Phillip Whitehead

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Článok 7

Ak sa použijú údaje o výživových hodnotách Ak sa použijú údaje o výživových 
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a vplyve potravín na zdravie (s výnimkou 
všeobecnej reklamy), nutričné informácie sa 
musia uvádzať v súlade so smernicou 
90/496/EHS.

hodnotách a vplyve potravín na zdravie (s 
výnimkou všeobecnej reklamy), nutričné 
informácie sa musia uvádzať v súlade so 
smernicou 90/496/EHS.

Pokiaľ ide o označenia vplyvu na zdravie, 
informácie, ktoré sa musia poskytovať, 
musia pozostávať z informácií v Skupine 2 
podľa definície uvedenej v článku 4 ods. 1 
smernice 90/496/EHS

Pokiaľ ide o označenia výživných látok a 
vplyvu na zdravie, informácie, ktoré sa 
musia poskytovať, musia pozostávať 
z informácií v Skupine 2 podľa definície 
uvedenej v článku 4 ods. 1 smernice 
90/496/EHS

Okrem toho a v rámci jednotlivých možných 
prípadov sa množstvo látky (látok), na ktoré 
sa vzťahujú výživové tvrdenia a tvrdenia o 
účinkoch na zdravie, a ktoré sa neuvádza na 
označení o výživovej hodnote, sa taktiež 
bude uvádzať v blízkosti výživových 
informácií.

Okrem toho a v rámci jednotlivých možných 
prípadov sa množstvo látky (látok), na ktoré 
sa vzťahujú výživové tvrdenia a tvrdenia o 
účinkoch na zdravie, a ktoré sa neuvádza na 
označení o výživovej hodnote, sa taktiež 
bude uvádzať v blízkosti výživových 
informácií.

Malo by sa jasne rozlišovať medzi 
prirodzeným obsahom a pridaným obsahom 
látok, ktoré zodpovedajú označeniam.

Or. en

Odôvodnenie

Úplné označovanie výživovej hodnoty je rovnako dôležité tak z hľadiska označení výživných 
látok, ako aj z hľadiska ich vplyvu na zdravie. Týmto spôsobom dostane spotrebiteľ optimálne 
informácie. Na označeniach zvyčajne nie je žiadny rozdiel medzi prirodzeným a pridaným 
obsahom niektorých látok. Toto je však dôležité kritérium, aby sa spotrebiteľ mohol správne 
rozhodnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133

Článok 7, odsek 1, pododsek 1

Ak sa použijú údaje o výživových hodnotách 
a vplyve potravín na zdravie (s výnimkou 
všeobecnej reklamy), nutričné informácie sa 
musia uvádzať v súlade so smernicou 
90/496/EHS.

Ak sa použijú údaje o výživových hodnotách 
a vplyve potravín na zdravie (s výnimkou 
všeobecnej reklamy), nutričné informácie sa 
musia uvádzať v súlade so smernicou 
90/496/EHS alebo - v prípade 
potravinových doplnkov - v súlade so 
smernicou 2002/46/EC o potravinových 
doplnkoch.
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Or. en

Odôvodnenie

Smernica 90/496/EHS o označovaní nutričnej hodnoty sa netýka potravinových doplnkov, 
ktorými sa zaoberá smernica 2002/46/ES o potravinových doplnkoch. V záujme zabezpečenia 
konzistentnosti a s prihliadnutím na špecifický charakter potravinových doplnkov je vhodné 
uviesť odkaz na smernicu 2002/46/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Článok 10, Názov

Špecifické podmienky Špecifické podmienky pre označenia vplyvu 
na zdravie

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 10 ods. 1 sa označenia vplyvu potravín na zdravie môžu používať len vtedy, ak 
boli schválené v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Postup schvaľovania však má príliš 
široký záber, keďže sa vzťahuje aj na uznávané a vedecky dokázané údaje, ktoré spotrebiteľov 
nijakým spôsobom neuvádzajú do omylu. Okrem toho je predpokladaná schvaľovacia 
procedúra byrokratická, nepraktická, a z hľadiska Lisabonskej stratégie neprijateľná. 
Súkromní prevádzkovatelia a najmä malé a stredné podniky by mali mať právo používať na 
národnej úrovni tie označenia vplyvu potravín na zdravie, ktoré sú uznané a vedecky 
dokázané, a to aj napriek tomu, že nie sú zahrnuté v zozname v článku 12. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Článok 10, odsek 1

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

1. Uvádzať označenia vplyvu na zdravie je 
možné len v prípade, keď spĺňajú všeobecné 
požiadavky uvedené v hlave II a osobitné 
požiadavky v tejto hlave.

Or. en
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Odôvodnenie

Podľa článku 10 ods. 1 sa označenia vplyvu potravín na zdravie môžu používať len vtedy, ak 
boli schválené v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Postup schvaľovania však má príliš 
široký záber, keďže sa vzťahuje aj na uznávané a vedecky dokázané údaje, ktoré spotrebiteľov 
nijakým spôsobom neuvádzajú do omylu. Okrem toho je predpokladaná schvaľovacia 
procedúra byrokratická, nepraktická, a z hľadiska Lisabonskej stratégie neprijateľná. 
Súkromní prevádzkovatelia a najmä malé a stredné podniky by mali mať právo používať na 
národnej úrovni tie označenia vplyvu potravín na zdravie, ktoré sú uznané a vedecky 
dokázané, a to aj napriek tomu, že nie sú zahrnuté v zozname v článku 12. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Článok 10, odsek 2

2. Uvádzať označenia vplyvu na zdravie je 
možné len v prípade, ak sa na označení 
nachádzajú nasledujúce informácie:

2.Prevádzkovatelia, ktorí chcú uvádzať 
označenia vplyvu na zdravie, ktoré nie sú 
zahrnuté v článkoch 12 a 13, musia 
potravinu ohlásiť príslušnému orgánu 
členského štátu najneskôr pri jej prvom 
uvedení na trh a predložiť vzor obalu 
výrobku a návrhy na reklamné materiály. 
Ak je to pre kontrolu potrebné, môže 
príslušný orgán členského štátu požiadať 
výrobcu alebo dovozcu, aby predložili 
vedecké štúdie a údaje preukazujúce, že 
použité tvrdenie o zdravotných účinkoch je 
v súlade s požiadavkami tohto nariadenia.    
Úplné označovanie výživovej hodnoty je 
rovnako dôležité tak z hľadiska označení 
výživných látok, ako aj z hľadiska ich 
vplyvu na zdravie. Týmto spôsobom dostane 
spotrebiteľ optimálne informácie. 

(a) vyhlásenie zdôrazňujúce dôležitosť 
vyváženej stravy a zdravého životného 
štýlu;
(b) množstvo potraviny a spôsob jej 
konzumácie tak, aby sa dosiahol uvádzaný 
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priaznivý efekt;
(c) podľa potreby - vyhlásenie určené pre 
osoby, ktoré by túto potravinu nemali 
konzumovať;
(d) podľa možnosti - výstraha, aby 
spotrebiteľ nepožíval viac než dané 
množstvo konkrétneho produktu, nakoľko 
v opačnom prípade by mohlo dôjsť 
k ohrozeniu zdravia.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 10 ods. 1 sa označenia vplyvu potravín na zdravie môžu používať len vtedy, ak 
boli schválené v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Postup schvaľovania však má príliš 
široký záber, keďže sa vzťahuje aj na uznávané a vedecky dokázané údaje, ktoré spotrebiteľov 
nijakým spôsobom neuvádzajú do omylu. Okrem toho je predpokladaná schvaľovacia 
procedúra byrokratická, nepraktická, a z hľadiska Lisabonskej stratégie neprijateľná. 
Súkromní prevádzkovatelia a najmä malé a stredné podniky by mali mať právo používať na 
národnej úrovni tie označenia vplyvu potravín na zdravie, ktoré sú uznané a vedecky 
dokázané, a to aj napriek tomu, že nie sú zahrnuté v zozname v článku 12. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Článok 10, odsek 2, bod (d a) (nový)

(da) tam, kde je to vhodné varovať pred 
možnými vedľajšími účinkami pri 
konzumácii. 

Or. da

Odôvodnenie

Výrobky môžu byť obohatené vitamínmi,ktoré môžu mať vedľajšie účinky pre niektoré 
skupiny. Tomuto je potrebné venovať pozornosť, aby bola zabezpečená vysoká úroveň 
ochrany spotrebiteľa. Napríklad, maslový výrobok Becel obsahuje pridané steroly, ktoré 
zabraňujú príjmu kartenoidov (prekurzorov vitamínu A) a vitamínov rozpustných v tukoch a 
znižuje hladinu cholesterolu, dokonca aj u ľudí, ktorých hladina cholesterolu nie je nad 
normálom. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Článok 11

Nepriame označovanie vplyvu na zdravie vyškrtnuté
1. Nasledujúce nepriame označovanie 
vplyvu na zdravie nie je povolené:
a) označenia, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživovej látky alebo 
potraviny vo vzťahu na všeobecné zdravie a 
dobrý zdravotný stav;
b) označenia, ktoré odkazujú na 
psychologické funkcie a správanie;
c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce 
vlastnosti alebo na tempo resp. množstvo 
možného zníženia hmotnosti v dôsledku 
konzumácie týchto látok alebo na zníženie 
pocitu hladu resp. na nárast pocitu 
nasýtenia alebo na znížený príjem energie v 
dôsledku konzumácie výrobku;
d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných 
odborníkov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, príslušných odborných 
združení alebo charitatívnych organizácií 
alebo vzbudzujú dojem, že v dôsledku 
nekonzumovania výrobku by mohlo dôjsť k 
poškodeniu zdravia.

2. Komisia uverejňuje tam, kde je to vhodné 
po konzultácii s Úradom podrobné 
usmernenia pre uplatňovanie tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Toto nadmerne zaťažujúce nariadenie je  proti zákonom členských štátov, ako napríklad 5 
dňová kampaň za ovocie a zeleninu organizovaná Ministerstvom zdravotníctva Spojeného 
kráľovstva. Ďalej článok 11 nie je dôležitý, berúc do úvahy fakt, že všetky označenia musia 
najprv prejsť schvaľovaním. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Článok 11

Nepriame označovanie vplyvu na zdravie vyškrtnuté
1. Nasledujúce nepriame označovanie 
vplyvu na zdravie nie je povolené:
a) označenia, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživovej látky alebo 
potraviny vo vzťahu na všeobecné zdravie a 
dobrý zdravotný stav;
b) označenia, ktoré odkazujú na 
psychologické funkcie a správanie;
c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce 
vlastnosti alebo na tempo resp. množstvo 
možného zníženia hmotnosti v dôsledku 
konzumácie týchto látok alebo na zníženie 
pocitu hladu resp. na nárast pocitu 
nasýtenia alebo na znížený príjem energie v 
dôsledku konzumácie výrobku;
d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných 
odborníkov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, príslušných odborných 
združení alebo charitatívnych organizácií 
alebo vzbudzujú dojem, že v dôsledku 
nekonzumovania výrobku by mohlo dôjsť k 
poškodeniu zdravia.

2. Komisia uverejňuje tam, kde je to vhodné 
po konzultácii s Úradom podrobné 
usmernenia pre uplatňovanie tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Tento článok musí byť vyškrtnutý, pretože obsahuje ustanovenia dikriminujúce bez 
odôvodnenia niektoré označovania vplyvu potravín na zdravie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Článok 11
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Nepriame označenia vplyvu na zdravie Obmedzenia pre uvádzanie určitých
označení vplyvu na zdravie

1. Nasledujúce nepriame označovanie 
vplyvu na zdravie nie je povolené:

1. Označenia, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživovej látky alebo 
potraviny vo vzťahu na všeobecné zdravie a 
dobrý zdravotný stavmusia byť 
formulované tak, aby odrážali špecifický 
dôkaz, na ktorom je tvrdenie založené 
a úroveň spotrebiteľovho chápania. 
Stanovenie zdravotných výhod nesmie 
prekročiť rozsah dôkazov, miasť alebo 
zavádzať spotebiteľa.  

a) označenia, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživovej látky alebo 
potraviny vo vzťahu na všeobecné zdravie a 
dobrý zdravotný stav;
b) označenia, ktoré odkazujú na
psychologické funkcie a správanie;
c) bez toho, aby bola dotknutá smernica
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce 
vlastnosti alebo na tempo resp. množstvo 
možného zníženia hmotnosti v dôsledku 
konzumácie týchto látok alebo na zníženie 
pocitu hladu resp. na nárast pocitu 
nasýtenia alebo na znížený príjem energie v 
dôsledku konzumácie výrobku;
d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných 
odborníkov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, príslušných odborných 
združení alebo charitatívnych organizácií 
alebo vzbudzujú dojem, že v dôsledku 
nekonzumovania výrobku by mohlo dôjsť k 
poškodeniu zdravia.
2. Komisia uverejňuje príležitostne po 
konzultácii s Úradom podrobné 
usmernenia pre uplatňovanie tohto článku.

2. Nasledujúce označovanie vplyvu na 
zdravie nie je povolené:

(a) označenia, ktoré uvádzajú, že 
nepožívanie danej potraviny môže mať 
vplyv na zdravie;
(b) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
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zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce 
vlastnosti v dôsledku konzumácie týchto 
látok
2a. Nasledujúce označenia ohľadom 
zdravia sú akceptovateľné jedine, ak sú 
poskytnuté výlučne podľa článku 10(1), 12 
alebo 13(1):
(a) označenia, ktoré odkazujú na 
psychologické funkcie a správanie;
(b) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce 
vlastnosti alebo na tempo resp. množstvo 
možného zníženia hmotnosti v dôsledku 
konzumácie týchto látok alebo na zníženie 
pocitu hladu resp. na nárast pocitu 
nasýtenia alebo na znížený príjem energie v 
dôsledku konzumácie výrobku;
2b. označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných 
odborníkov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, príslušných odborných 
združení alebo charitatívnych organizácií 
alebo vzbudzujú dojem, že v dôsledku 
nekonzumovania výrobku by mohlo dôjsť k 
poškodeniu zdravia ak sú v súlade 
s pravidlami, ktoré predloží Komisia do 
[určeného termínu] podľa článku 23 a po 
konzultácii so spotrebiteľmi alebo inými 
zaintersovanými stranami.  

Or. en

Odôvodnenie

Zákaz vzťahujúci sa na všetky označenia, ktoré odkazujú na všeobecné zdravie/dobrý stav, 
psychologické funkcie a reguláciu hmotnosti, je neprimeraný. Navrhované Nariadenie 
požaduje, aby všetky označenia, či už priame alebo nepriame, boli vedecky podložené, aby ich 
spotrebitelia pochopili a aby neboli zavádzajúce. 

Článok 11 by sa mal zmeniť tak, aby bral na zreteľ skutočnosť, že označenia uvedené v súlade 
so všeobecnými a špecifickými podmienkami, ustanovenými týmto nariadením, by sa 
zakazovať nemali.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Článok 11, odsek 1

1. Nasledujúce nepriame označovanie 
vplyvu na zdravie nie je povolené:

1. Nasledujúce nepriame označovanie 
vplyvu na zdravie nie je povolené:

(a) označenia, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživovej látky alebo 
potraviny vo vzťahu na všeobecné zdravie a 
dobrý zdravotný stav;

a) označenia, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživovej látky alebo 
potraviny vo vzťahu na všeobecné zdravie a 
dobrý zdravotný stav; pokiaľ tieto 
označenia nie sú vedecky opodstatnené;

(b) označenia, ktoré odkazujú na 
psychologické funkcie a správanie;

(b) označenia, ktoré odkazujú na 
psychologické funkcie a správanie; pokiaľ 
tieto označenia nie sú vedecky 
opodstatnené;

c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce
vlastnosti alebo na tempo resp. množstvo 
možného zníženia hmotnosti v dôsledku 
konzumácie týchto látok alebo na zníženie 
pocitu hladu resp. na nárast pocitu nasýtenia 
alebo na znížený príjem energie v dôsledku 
konzumácie výrobku;

(c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce 
vlastnosti alebo na tempo resp. množstvo 
možného zníženia hmotnosti v dôsledku 
konzumácie týchto látok alebo na zníženie 
pocitu hladu resp. na nárast pocitu nasýtenia 
alebo na znížený príjem; pokiaľ tieto 
označenia nie sú vedecky opodstatnené;

d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných odborníkov 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
príslušných odborných združení alebo 
charitatívnych organizácií alebo vzbudzujú 
dojem, že v dôsledku nekonzumovania 
výrobku by mohlo dôjsť k poškodeniu 
zdravia.

(d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných odborníkov 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
príslušných odborných združení alebo 
charitatívnych organizácií alebo vzbudzujú 
dojem, že v dôsledku nekonzumovania 
výrobku by mohlo dôjsť k poškodeniu 
zdravia.Toto obmedzenie sa neuplatňuje na 
vedecky zdôvodnené označenia, ktoré sa 
vzťahujú na odporúčania príslušných 
odborných organizácií alebo charitatívnych 
združení oficiálne uznaných 
vnútroštátnymi orgánmi. 

Or. en

Odôvodnenie

Súhlasíme s prístupom Komisie týkajúcim sa zavádzajúcich, klamných a nepriamych 
označení; ak však označenie možno vedecky podložiť a potvrdiť jeho správnosť, nemalo by sa 
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zakazovať. Ani organizáciám a charitám oficiálne uznávaným národnými úradmi by sa 
nemalo zakazovať uvádzať vedecky podložené označenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Simon Coveney

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Článok 11, odsek 1

1. Nasledujúce nepriame označovanie 
vplyvu na zdravie nie je povolené:

1. Nasledujúce nepriame označovanie 
vplyvu na zdravie nie je povolené:

(a) označenia, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživovej látky alebo 
potraviny vo vzťahu na všeobecné zdravie a 
dobrý zdravotný stav;

a) označenia, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživovej látky alebo 
potraviny vo vzťahu na všeobecné zdravie a 
dobrý zdravotný stav; pokiaľ tieto 
označenia nie sú vedecky opodstatnené;

(b) označenia, ktoré odkazujú na 
psychologické funkcie a správanie;

(b) označenia, ktoré odkazujú na 
psychologické funkcie a správanie; pokiaľ 
tieto označenia nie sú vedecky 
opodstatnené;

c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce 
vlastnosti alebo na tempo resp. množstvo 
možného zníženia hmotnosti v dôsledku 
konzumácie týchto látok alebo na zníženie 
pocitu hladu resp. na nárast pocitu nasýtenia 
alebo na znížený príjem energie v dôsledku 
konzumácie výrobku;

(c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce 
vlastnosti alebo na tempo resp. množstvo 
možného zníženia hmotnosti v dôsledku 
konzumácie týchto látok alebo na zníženie 
pocitu hladu resp. na nárast pocitu nasýtenia 
alebo na znížený príjem; pokiaľ tieto 
označenia nie sú vedecky opodstatnené;

d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných odborníkov 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
príslušných odborných združení alebo 
charitatívnych organizácií alebo vzbudzujú 
dojem, že v dôsledku nekonzumovania 
výrobku by mohlo dôjsť k poškodeniu 
zdravia.

(d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných odborníkov 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
príslušných odborných združení alebo 
charitatívnych organizácií alebo vzbudzujú 
dojem, že v dôsledku nekonzumovania 
výrobku by mohlo dôjsť k poškodeniu 
zdravia.Toto obmedzenie sa neuplatňuje na 
vedecky zdôvodnené označenia, ktoré sa 
vzťahujú na odporúčania príslušných 
odborných organizácií alebo charitatívnych 
združení oficiálne uznaných 
vnútroštátnymi orgánmi. 

Or. en
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Odôvodnenie

Navrhnuté úpravy zabezpečujú dostatočnú flexibilitu na pokrytie všetkých zavádzajúcich 
označení, ktoré tento článok chce zakázať bez toho, aby bolo bol príliš detailný .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Článok 11, odsek 1

Nepriame označenia vplyvu na zdravie Obmedzenia pre použitie určitých označení 
vplyvu na zdravie 

1. Nasledujúce nepriame označovanie 
vplyvu na zdravie nie je povolené:

1. Nasledujúce označovanie vplyvu na 
zdravie nie je povolené:

(a) označenia, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživovej látky alebo 
potraviny vo vzťahu na všeobecné zdravie a 
dobrý zdravotný stav;

(a) označenia, ktoré vzbudzujú dojem, že v 
dôsledku nekonzumovania výrobku by 
mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia;

(b) označenia, ktoré odkazujú na 
psychologické funkcie a správanie;

(b) označenia, ktoré odkazujú na 
psychologické funkcie a správanie;

c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce 
vlastnosti alebo na tempo resp. množstvo 
možného zníženia hmotnosti v dôsledku 
konzumácie týchto látok alebo na zníženie 
pocitu hladu resp. na nárast pocitu 
nasýtenia alebo na znížený príjem energie v 
dôsledku konzumácie výrobku;

(c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na na 
tempo resp. množstvo možného zníženia 
hmotnosti ;

d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných odborníkov 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
príslušných odborných združení alebo 
charitatívnych organizácií alebo vzbudzujú 
dojem, že v dôsledku nekonzumovania 
výrobku by mohlo dôjsť k poškodeniu 
zdravia.

d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných odborníkov 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
príslušných odborných združení alebo 
charitatívnych organizácií.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhnuté úpravy zabezpečujú dostatočnú flexibilitu na pokrytie všetkých zavádzajúcich 
označení, ktoré tento článok chce zakázať bez toho, aby bolo bol príliš detailný. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Článok 11, odsek 1

1. Nasledujúce nepriame označovanie 
vplyvu na zdravie nie je povolené:

1. Nasledujúce označovanie vplyvu na 
zdravie nie je povolené s výnimkou, že je 
tak explicitne schválené v článkoch 10(1) a 
13 (1): 

(a) označenia, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživovej látky alebo 
potraviny vo vzťahu na všeobecné zdravie a 
dobrý zdravotný stav;

(a) označenia, ktoré odkazujú na všeobecné, 
neurčené výhody výživovej látky alebo 
potraviny vo vzťahu na všeobecné zdravie;

(b) označenia, ktoré odkazujú na 
psychologické funkcie a správanie;

c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť kontrolujúce 
vlastnosti alebo na zníženie pocitu hladu 
resp. na nárast pocitu nasýtenia alebo na 
znížený príjem energie v dôsledku 
konzumácie výrobku.

c) bez toho, aby bola dotknutá smernica 
96/8/ES označenia, ktoré odkazujú na 
zoštíhľujúce alebo hmotnosť upravujúce 
vlastnosti alebo na tempo resp. množstvo 
možného zníženia hmotnosti v dôsledku 
konzumácie týchto látok alebo na zníženie 
pocitu hladu resp. na nárast pocitu 
nasýtenia alebo na znížený príjem energie v 
dôsledku konzumácie výrobku;
d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných 
odborníkov v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, príslušných odborných 
združení alebo charitatívnych organizácií 
alebo vzbudzujú dojem, že v dôsledku 
nekonzumovania výrobku by mohlo dôjsť k 
poškodeniu zdravia.

Or. en

Odôvodnenie

Flexibilita umožňujúca prepojenie s realitou trhu a súčinnosť pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov s odsekom 1. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Článok 11, odsek 1, bod (d)

d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných odborníkov 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
príslušných odborných združení alebo 
charitatívnych organizácií a  vzbudzujú 
dojem, že v dôsledku nekonzumovania 
výrobku by mohlo dôjsť k poškodeniu 
zdravia.

d) označenia, ktoré sa vzťahujú na 
odporúčanie lekárov alebo iných odborníkov 
v oblasti zdravotnej starostlivosti, 
príslušných odborných združení alebo 
charitatívnych organizácií Toto obmedzenie 
sa nevzťahuje na uznávané organizácie 
ako sú zdravotnícke charity, ktoré sú 
zapojené do propagácie verejného zdravia a 
vzdelávania v súvislosti so stravovacími 
návykmi a životným štýlom spotrebiteľov. 

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie by zakazoval, aby sa zjavilo logo charitatívnej organizácie na potravinovom 
obale aby tak zabraňoval snahu charity zvýšiť pokrok v oblasti výskumu zdravia, vzdelávania 
a starostlivosti. Tenot doplňujúci a pozmeňujúci chráni takéto dobročinné činnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Článok 11, odsek 2

2. Tam, kde je to vhodné Komisia 
príležitostne po konzultácii s Úradom vydá 
podrobné usmernenia pre uplatňovanie tohto 
článku.2. 

2. Tam, kde je to vhodné Komisia 
príležitostne po konzultácii s Úradom a 
zainteresovanými stranami vydá podrobné 
usmernenia pre uplatňovanie tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Definovanie pravidiel vykonávania článku 11 si vyžaduje špecifickú odbornosť. Ďalej, aby sa 
zabezpečila funkčnosť nariadenia a jeho prísneho dodržiavania v súčinnosti s realitou trhu by 
mali zainteresované strany a spotrebitelia viesť konzultácie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Článok 12, odsek 1

1. Odchylne od článku 10 ods. 1, označenia, 
ktoré charakterizujú úlohu živín alebo inej
látky pri raste, vývoji a normálnych
telesných funkciách, ktoré vychádzajú zo 
všeobecne akceptovaných vedeckých údajov
a ktorým priemerný spotrebiteľ dôkladne 
rozumie, sa môžu uvádzať v prípade, ak sú
zahrnuté do zoznamu uvedeného v odseku 
2.

1. Odchylne od odsúhlasovacieho postupu 
ako o tom hovorí článok 10 ods. 1, 
označenia, ktoré charakterizujú úlohu živín 
alebo inej látky pri raste, vývoji a telesných 
funkciách, ktoré vychádzajú zo všeobecne 
akceptovaných vedeckých poznatkov
a ktorým priemerný spotrebiteľ dôkladne
rozumie, sa môžu uvádzať v prípade, ak sa 
zakladajú na zozname uvedenom v odseku 
2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Článok 12, odsek 1

1. Odchylne od článku 10 ods. 1, označenia, 
ktoré charakterizujú úlohu živín alebo inej 
látky pri raste, vývoji a normálnych 
telesných funkciách, ktoré vychádzajú zo 
všeobecne akceptovaných vedeckých údajov 
a ktorým priemerný spotrebiteľ dôkladne 
rozumie, sa môžu uvádzať v prípade, ak sú 
zahrnuté do zoznamu uvedeného v odseku 2.

1. Odchylne od článku 10 ods. 1, označenia, 
ktoré charakterizujú úlohu potravín, živín 
alebo inej látky pri raste, vývoji 
a normálnych telesných funkciách, ktoré 
vychádzajú zo všeobecne akceptovaných 
vedeckých údajov a ktorým cielený
spotrebiteľ dôkladne rozumie, sa môžu 
uvádzať v prípade, ak sú zahrnuté do 
zoznamu uvedeného v odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Zoznam označení vychádzajúcich zo všeobecne akceptovaných vedeckých údajov, by mal 
obsahovať označenia, ktoré sa týkajú potravín známych ako ovplyvňujúcich a znižujúcich 

riziko niektorých chorôb, ako majú napríklad ovocie a zelenina znižujúca riziko niektorých 
druhov rakoviny.  Označenia sú čato zamerané na špecifické skupiny alebo podskupiny 

obyvateľov, ktorý môžu vedeť viacej o konkrétenj potravine, výživnej alebo inej látkej než 
priemerný zákazník. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Článok 12, odsek 1

1. Odchylne od článku 10 ods. 1, označenia, 
ktoré charakterizujú úlohu živín alebo inej 
látky pri raste, vývoji a normálnych 
telesných funkciách, ktoré vychádzajú zo 
všeobecne akceptovaných vedeckých údajov
a ktorým priemerný spotrebiteľ dôkladne 
rozumie, sa môžu uvádzať v prípade, ak sú 
zahrnuté do zoznamu uvedeného v odseku 2.

1. Odchylne od článku 10 ods. 1, označenia, 
ktoré charakterizujú úlohu živín alebo inej 
látky pri raste, vývoji a normálnych 
telesných funkciách, ktoré vychádzajú zo 
akceptovaných vedeckých poznatkov
a ktorým priemerný spotrebiteľ dôkladne 
rozumie, sa môžu uvádzať v prípade, ak 
vzťah medzi živinami a inými látkymi a 
zdravím je zahrnutý do zoznamu uvedeného 
v odseku 2.

Or. en

Odôvodnenie

Je absolútne nevyhnutné, aby výrobcovia mohli prispôsobiť špecifickému kontextu/ 
vnútroštátnej situácii spôsob akým oni hovoria o vedeckých poznatkoch a znenie označenia v 
rôznych jazykoch tak, aby vyhovovalo istému kontextu/ vnútroštátnej situácii. Výrobcovai 
musia vedieť prehodnotiť svoje označenia a oznámenia podľa toho, ako sa vyvíja 
porozumenie spotrebiteľa. Namiesto zaužívaných označení by sa mal posudzovať zoznam 
vzťahov výživnych a iných látok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Článok 12, odsek 1

1. Odchylne od článku 10 ods. 1, označenia, 
ktoré charakterizujú úlohu živín alebo inej 
látky pri raste, vývoji a normálnych
telesných funkciách, ktoré vychádzajú zo 
všeobecne akceptovaných vedeckých údajov
a ktorým priemerný spotrebiteľ dôkladne 
rozumie, sa môžu uvádzať v prípade, ak sú 
zahrnuté do zoznamu uvedeného v odseku 
2.

1. Odchylne od odsúhlasovacieho 
postupu ako o tom hovorí článok 10 ods. 1, 
označenia, vrátane dobre odôvodnených 
označení redukcie rizika chorôb , ktoré 
charakterizujú úlohu živín alebo inej látky 
pri raste, vývoji a telesných funkciách, ktoré 
vychádzajú zo všeobecne akceptovaných 
vedeckých poznatkov a ktorým priemerný 
spotrebiteľ dôkladne rozumie, sa môžu 
uvádzať v prípade, ak sa zakladajú na 
zozname uvedenom v odseku 2.

Or. en
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Odôvodnenie

Zoznam obsahujúci ustanovené označenia obmedzí byrokratický dopad navrhovaného 
nariadenia na malé a stredné podniky, spôsobený nadmerným množstvom schvaľovacích 
dokumentov. Tento zoznam súčasne obmedzí zaťaženie Úradu. Avšak vzhľadom na možnosť 
zabezpečenia skutočnosti, aby bol tento zoznam maximálne komplexný, návrhy týkajúce sa 
tohto zoznamu by nemali predkladať len členské štáty, ale aj relevantné zainteresované 
skupiny (napr. združenia spotrebiteľov a priemyselných odvetví).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Článok 12, odsek 2

2. Členské štáty predložia Komisii zoznam 
označení v súlade s ustanoveniami odseku 1 
najneskôr do … [posledný deň mesiaca 
prijatia tohto nariadenia + 1 rok].

2. Členské štáty a zainteresované skupiny 
(hlavne skupiny spotrebiteľov a 
predstaviteľov priemyslu) predložia Komisii 
zoznam vzájomných vzťahov medzi 
výživovou v súlade s ustanoveniami odseku 
1 najneskôr do … [posledný deň mesiaca 
prijatia tohto nariadenia + 1 rok].

Po konzultácii s Úradom Komisia prijme 
v súlade s procedúrou uvedenou v článku 23 
Zoznam Spoločenstva, ktorý obsahuje 
povolené označenia uvedené v odseku 1, 
a ktoré charakterizujú úlohu živín alebo inej 
látky pri raste, vývoji a normálnych 
telesných funkciách, najneskôr do … 
[posledný deň prijatia tohto nariadenia + 3 
roky]

Po konzultácii s Úradom Komisia prijme 
v súlade s procedúrou uvedenou v článku 23 
Zoznam Spoločenstva, ktorý obsahuje 
povolené vzájomné vzťahy medzi  výživovou 
hodnotou/zdravotnými účinkami uvedené 
v odseku 1, a ktoré charakterizujú úlohu 
živín alebo inej látky pri raste, vývoji 
a normálnych telesných funkciách, 
najneskôr do … [posledný deň prijatia tohto 
nariadenia + 3 roky]

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Článok 12, odsek 2

2. Členské štáty predložia Komisii zoznam 
označení v súlade s ustanoveniami odseku 1 
najneskôr do … [posledný deň mesiaca 
prijatia tohto nariadenia + 1 rok].

2. Členské štáty a zainteresované skupiny 
predložia Komisii zoznam označení v súlade 
s ustanoveniami odseku 1 najneskôr do … 
[posledný deň mesiaca prijatia tohto 
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nariadenia + 1 rok].

Or. en

Odôvodnenie

Zoznam obsahujúci ustanovené označenia obmedzí byrokratický dopad navrhovaného 
nariadenia na malé a stredné podniky, spôsobený nadmerným množstvom schvaľovacích 
dokumentov. Tento zoznam súčasne obmedzí zaťaženie Úradu. Avšak vzhľadom na možnosť 
zabezpečenia skutočnosti, aby bol tento zoznam maximálne komplexný, návrhy týkajúce sa 
tohto zoznamu by nemali predkladať len členské štáty, ale aj relevantné zainteresované 
skupiny (napr. združenia spotrebiteľov a priemyselných odvetví).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Článok 12, odsek 2

2. Členské štáty predložia Komisii zoznam 
označení v súlade s ustanoveniami odseku 1 
najneskôr do … [posledný deň mesiaca 
prijatia tohto nariadenia + 1 rok].

2. Členské štáty predložia Komisii zoznam 
vzťahov v súlade s ustanoveniami odseku 1 
najneskôr do … [posledný deň mesiaca 
prijatia tohto nariadenia + 1 rok].

Po konzultácii s Úradom Komisia prijme 
v súlade s procedúrou uvedenou v článku 23 
Zoznam Spoločenstva, ktorý obsahuje 
povolené označenia uvedené v odseku 1, 
a ktoré charakterizujú úlohu živín alebo inej 
látky pri raste, vývoji a normálnych 
telesných funkciách, najneskôr do … 
[posledný deň prijatia tohto nariadenia + 3 
roky]

Po konzultácii s Úradom Komisia prijme 
v súlade s procedúrou uvedenou v článku 23 
Zoznam Spoločenstva, ktorý obsahuje 
vzťahy uvedené v odseku 1, a ktoré 
charakterizujú úlohu živín alebo inej látky 
pri raste, vývoji a normálnych telesných 
funkciách, najneskôr do … [posledný deň 
prijatia tohto nariadenia + 3 roky]

Zmeny zoznamu sa prijmú v súlade 
s procedúrou uvedenou v článku 23 na 
základe vlastnej iniciatívy Komisie, alebo na 
základe žiadosti členského štátu. 

Zmeny zoznamu sa prijmú v súlade 
s procedúrou uvedenou v článku 23 ods. 2
na základe vlastnej iniciatívy Komisie, alebo 
na základe žiadosti členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Je absolútne nevyhnutné, aby výrobcovia mohli prispôsobiť špecifickému kontextu/ 
vnútroštátnej situácii spôsob akým oni hovoria o vedeckých poznatkoch a znenie označenia v 
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rôznych jazykoch tak, aby vyhovovalo istému kontextu/ vnútroštátnej situácii. Výrobcovai 
musia vedieť prehodnotiť svoje označenia a oznámenia podľa toho, ako sa vyvíja 
porozumenie spotrebiteľa. Namiesto zaužívaných označení by sa mal posudzovať zoznam 
vzťahov výživných a iných látok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Článok 12, odsek 3

3. Odo dňa nadobudnutia platnosti tohto 
nariadenia až po schválenie zoznamu, ktorý 
sa uvádza v druhom pododseku odseku 2, 
označenia vplyvu na zdravie uvedené v 
odseku 1, môžu patriť do zodpovednosti 
prevádzkovateľov potravinárskych podnikov 
pod podmienkou, že sú v súlade s týmto 
nariadením a s existujúcimi národnými 
ustanoveniami, ktoré sa na ne vzťahujú, 
a bez toho, aby bolo dotknuté schválenie 
bezpečnostných opatrených, ako sa uvádza 
v článku 22.

3. Odo dňa nadobudnutia platnosti tohto 
nariadenia do 12 mesiacov po schválení
zoznamu, ktorý sa uvádza v druhom 
pododseku odseku 2, označenia vplyvu na 
zdravie uvedené v odseku 1, môžu patriť do 
zodpovednosti prevádzkovateľov 
potravinárskych podnikov pod podmienkou, 
že sú v súlade s týmto nariadením a s 
existujúcimi národnými ustanoveniami, 
ktoré sa na ne vzťahujú.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Článok 13, odsek 2

Okrem všeobecných ustanovení tohto 
nariadenia a špecifických požiadaviek 
odseku 1, v prípade označenia o znížení 
rizika ochorenia nálepka obsahuje aj 
zmienku o tom, že choroby majú mnoho 
rizikových faktorov a že zmena jedného 
z týchto faktorov môže a nemusí mať 
blahodárny účinok.

vyškrtnuté

Or. da

Odôvodnenie

Účinok označenia je zavádzajúci v prípade keď faktory mnohonásobného rizika majú veľký 
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a/alebo väčší význam v prípade ochorenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Článok 14, odsek 1

1. Za účelom získania povolenia, ktoré sa 
uvádza v článku 10 ods. 1, sa žiadosť 
predloží úradu. 

1. Za účelom získania povolenia, ktoré sa 
uvádza v článku 10 ods. 1, v prípade 
zdravotných označení a označení o znížení 
rizika chorôb,  sa žiadosť predloží úradu. 

Úrad: Úrad:
(a) písomne potvrdí obdržanie žiadosti 
najneskôr do 14 dní po jej obdržaní.  Na 
potvrdení sa uvedie dátum obdržania 
žiadosti;

(a) písomne potvrdí obdržanie žiadosti 
najneskôr do 14 dní po jej obdržaní.  Na 
potvrdení sa uvedie dátum obdržania 
žiadosti;

(b) bude bez meškania informovať členské 
štáty a Komisiu o žiadosti a dá im 
k dispozícii žiadosť a všetky doplňujúce 
informácie doložené žiadateľom;
(c) zverejní prehľadný súhrn dokumentácie 
uvádzanej v odseku 3(f).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Článok 14, odsek 1, bod (b)

(b) bude bez meškania informovať členské 
štáty a Komisiu o žiadosti a dá im 
k dispozícii žiadosť a všetky doplňujúce 
informácie doložené žiadateľom;

vyškrtnuté

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 14 ods. 1 písm. b) a c) by sa mali vypustiť, aby sa chránila dôvernosť 
predkladania žiadostí, až pokým sa nevykoná rozhodnutie.  Transparentnosť a právo na 
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informácie spĺňajú ustanovenia článku 15 ods. 5 a článku 15 ods. 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Článok 14, odsek 1, bod (b)

(b) bude bez meškania informovať členské 
štáty a Komisiu o žiadosti a dá im 
k dispozícii žiadosť a všetky doplňujúce 
informácie doložené žiadateľom;

vyškrtnuté

Or. en

Odôvodnenie

Sprístupniť spis a súhrn dokumentácie všetkým členským štátom sa nezdá opodstatnené z 
dôvodov ochrany konkurencieschopnosti a podpory inovatívnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Článok 14, odsek 1, bod (c)

c) zverejní prehľadný súhrn dokumentácie 
uvádzanej v odseku 3(f).

vyškrtnuté

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia článku 14 ods. 1 písm. b) a c) by sa mali vypustiť, aby sa chránila dôvernosť 
predkladania žiadostí, až pokým sa nevykoná rozhodnutie.  Transparentnosť a právo na 
informácie spĺňajú ustanovenia článku 15 ods. 5 a článku 15 ods. 6.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Článok 14, odsek 1, bod (c)

c) zverejní prehľadný súhrn dokumentácie 
uvádzanej v odseku 3(f).

vyškrtnuté

Or. en

Odôvodnenie

Sprístupniť spis a súhrn dokumentácie všetkým členským štátom sa nezdá opodstatnené z 
dôvodov ochrany konkurencieschopnosti a podpory inovatívnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Článok 14, odsek 2, bod (c)

(c) kópia štúdií, ktoré boli ukutočnené s 
ohľadom na označenia vplyvu na zdravie 
vrátane, ak je to možné vzájomne 
recenzovaných štúdií a akéhokoľvek iného 
materiálu, ktorý je dostupný a preukazuje, že 
je v súlade s kritériami ustanovenými týmto 
nariadením;

(c) kópia štúdií, ktoré boli ukutočnené s 
ohľadom na označenia vplyvu na zdravie 
vrátane, ak je to možné vzájomne 
recenzovaných štúdií a akéhokoľvek iného 
materiálu, ktorý je dostupný, vrátane 
hodnotenia označení spotrebiteľmi a 
preukazuje, že je v súlade s kritériami 
ustanovenými týmto nariadením;

Or. da

Odôvodnenie

Je veľký nedostatok štúdií, ktoré ukazujú ako spotrebitelia z rôznych členských štátov vnímajú 
rôzne typy označení. Toto je potrebné napraviť. Ak výrobcovia nevedia preukázať, že 
spotrebitelia sú schopní chápať označenia a podľa toho používať výrobok, nemá význam, aby 
spotrebiteľ alebo výrobca žiadal schválenie takéhoto označenia. Je hlavnou povinnosťou 
uchádzača poskytnúť takéto údaje a urobiť príslušné štúdie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Článok 14, odsek 2, bod (e)

e) návrh formulácie, vo všetkých jazykoch 
Spoločenstva, označenia vplyvu na zdravie, 
ktorého sa týka žiadosť, prípadne aj 
osobitných podmienok ich použitia;  

(e) podstatné časti formulácie, vo všetkých 
jazykoch Spoločenstva, označenia vplyvu na 
zdravie, ktorého sa týka žiadosť, prípadne aj 
osobitných podmienok ich použitia;  

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na komunikáciu označenia je dôležité poskytnúť výrobcom istý stupeň 
flexibilityhlavne ak vzťah medzi vedeckým odôvodnením a významom označenia môže byť 
predmetom odsúhlasovania . 

Súčasný návrh Komisie toto neberie do úvahy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Článok 14, odsek 2, bod (e)

e) návrh formulácie, vo všetkých jazykoch 
Spoločenstva, označenia vplyvu na zdravie, 
ktorého sa týka žiadosť, prípadne aj 
osobitných podmienok ich použitia;  

(e) podstatné časti formulácie, vo všetkých 
jazykoch Spoločenstva, označenia vplyvu 
na zdravie, ktorého sa týka žiadosť, prípadne 
aj osobitných podmienok ich použitia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Článok 14, odsek 2, bod (e)

e) návrh formulácie, vo všetkých jazykoch 
Spoločenstva, označenia vplyvu na zdravie, 
ktorého sa týka žiadosť, prípadne aj 
osobitných podmienok ich použitia;   

(e) podstatné časti formulácie, vo všetkých 
jazykoch Spoločenstva, označenia vplyvu 
na zdravie, ktorého sa týka žiadosť, a 
prípadne aj osobitných podmienok ich 
použitia; 

Or. en
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Odôvodnenie

Požiadavka prekladu predkladaného označenia do všetkých jazykov členských štátov EÚ je 
neopodstatnená. Malo by postačovať, aby boli opísané len základné čati totho označenia. Pri 
uplatňovaní označení v jednotlivých krajinách, výrobcovia budú monitorovať ako ich 
prijímajú spotrebitelia a prispôsobia formuláciu potrebám optimálnej komunikácie 
vyhovujúcej istému výrobku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Článok 14, odsek 2, bod (e)

(e) návrh formulácie, vo všetkých jazykoch 
Spoločenstva, označenia vplyvu na zdravie, 
ktorého sa týka žiadosť, prípadne aj 
osobitných podmienok ich použitia;

(e)hlavné body textu označenia vo všetkých 
jazykoch Spoločenstva, označenia vplyvu na 
zdravie, ktorého sa týka žiadosť, a prípadne 
aj osobitných podmienok ich použitia;

Or. šp

Odôvodnenie

Postup navrhovaný Komisiou nerozoznáva potrebu brať do úvahy vývoj vedomostí 
spotrebiteľov a ich povedomia (ktoré nemôže, a priori, byť posudzované vopred ).  Z tohto 
dôvodu by mohlo dôjsť k situácii, v ktorej by výrobcovia požadovali súhlas na rozdielne 
znenie, aby potvrdili vzťah, ktorý už bol odsúhlasený, čo by znamenalo dvojnásobnú prácu 
pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Článok 14, odsek 2, bod f)

(f) súhrn dokumentácie. (f) vedecké údaje zodpovedajúce charakteru 
označených pozitívnych účinkov.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na komunikáciu označenia je dôležité poskytnúť výrobcom istý stupeň flexibility, 
hlavne ak vzťah medzi vedeckým odôvodnením a významom označenia môže byť predmetom 
odsúhlasovania . 

Súčasný návrh Komisie toto neberie do úvahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Článok 14, odsek 2, bod (f a) (nový)

(fa) súhrn dokumentácie

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na komunikáciu označenia je dôležité poskytnúť výrobcom istý stupeň 
flexibilityhlavne ak vzťah medzi vedeckým odôvodnením a významom označenia môže byť 
predmetom odsúhlasovania . 

Súčasný návrh Komisie toto neberie do úvahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Článok 14, odsek 4

4. Pred dátumom, od ktorého toto nariadenie 
platí, zverejní Úrad podrobné smernice, aby 
žiadateľom uľahčil zostavenie a podanie 
žiadostí.

4. Pred dátumom, od ktorého toto nariadenie 
platí, zverejní Úrad podrobné smernice, aby 
žiadateľom uľahčil zostavenie a podanie 
žiadostí. Pravidlá, ktoré sa týkajú prípravy 
a prezentácie žiadostí, majú zahŕňať 
ustanovenie udeľujúce právo žiadateľovi 
obhajovať svoju žiadosť pred úradom. Toto 
ustanovenie bude výhradne zahŕňať právo 
na poskytnutie dodatočných informácií 
počas hodnotiaceho procesu dokumentov 
úradom.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Článok 14, odsek 4

4. Pred dátumom, od ktorého toto nariadenie 
platí, zverejní Úrad podrobné smernice, aby 
žiadateľom uľahčil zostavenie a podanie 
žiadostí.

4. Pred dátumom, od ktorého toto nariadenie 
platí, zverejní Úrad podrobné smernice, aby 
žiadateľom uľahčil zostavenie a podanie 
žiadostí. Pravidlá, ktoré sa týkajú prípravy 
a prezentácie žiadostí, majú zahŕňať 
ustanovenie udeľujúce právo žiadateľovi 
obhajovať svoju žiadosť pred úradom. Toto 
ustanovenie bude výhradne zahŕňať právo 
na poskytnutie dodatočných informácií 
počas hodnotiaceho procesu dokumentov 
úradom.

Or. en

Odôvodnenie

Dôležité je, aby nariadenia o schvaľovaní označení ponúkali žiadateľovi možnosť poskytnúť 
argumenty podporujúce tézy vymedzené v dokumentoch a, ak je to potrebné, dokumenty 
doplniť alebo predložiť dodatočné vysvetlenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Článok 15, odsek 1

1. Pri vypracovaní svojho posudku sa orgán 
snaží dodržať trojmesačnú lehotu od 
doručenia platnej žiadosti. Táto lehota sa 
predlžuje, keď orgán požaduje od žiadateľa 
doplňujúce informácie podľa odseku 2.
1. 

1. Pri vypracovaní svojho posudku sa orgán 
snaží dodržať trojmesačnú lehotu od 
doručenia platnej žiadosti. Táto lehota sa 
predlžuje, keď orgán požaduje od žiadateľa 
doplňujúce informácie podľa odseku 2.
1.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Článok 15, odsek 2

2. Úrad smie, ak je to vhodné, požiadať 
žiadateľa o predloženie podrobných 
informácií doplňujúcich žiadosť v rámci 
presne stanoveného časového obdobia.

2. Úrad smie, ak je to vhodné, požiadať 
žiadateľa o predloženie podrobných 
informácií doplňujúcich žiadosť v rámci 
presne stanoveného časového obdobia.
Žiadateľ by mal mať priamy prístup ku 
kompetentným pracovníkom úradu vrátane 
práva byť vypočutý a práva poskytnúť 
dodatočné informácie k svojej 
dokumentácii.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Článok 15, odsek 2

2. Úrad smie, ak je to vhodné, požiadať 
žiadateľa o predloženie podrobných 
informácií doplňujúcich žiadosť v rámci 
presne stanoveného časového obdobia.

2 .Úrad smie, ak je to vhodné, požiadať 
žiadateľa o predloženie podrobných 
informácií doplňujúcich žiadosť v rámci 
presne stanoveného časového obdobia.
Žiadateľ by mal mať priamy prístup ku 
kompetentným pracovníkom úradu vrátane 
práva byť vypočutý a práva poskytnúť 
dodatočné informácie k svojej 
dokumentácii.

Or. en

Odôvodnenie

Vypustenie alternatívy otvoreného súpisu dokumentov požadovaných počas procesu 
schvaľovania tvrdenia zabezpečí mlčanlivosť úradníkov počas tohto procesu. Na druhej 
strane je životne dôležité dať žiadateľovi možnosť predložiť dodatočné vysvetlenie a, ak je to 
potrebné, doplniť dokumentáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Článok 15, odsek 3
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3. Pri vypracovaní svojho posudku orgán 
skúma:

3. Pri vypracovaní svojho posudku orgán 
skúma:

a) či je navrhovaná formulácia tvrdenia o 
účinkoch na zdravie podložená vedeckými 
údajmi;

(a)či je navrhovaná formulácia tvrdenia o 
účinkoch na zdravie podložená vedeckými 
poznatkami;

b) či formulácia tvrdenia o účinkoch na 
zdravie zodpovedá kritériám tohto 
nariadenia;

(b) či tvrdenia o účinkoch na zdravie 
zodpovedajú kritériám tohto nariadenia;

c) či je navrhovaná formulácia tvrdenia 
o účinkoch na zdravie pre spotrebiteľa 
zrozumiteľná a či má preň zmysel.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Článok 15, odsek 3, bod (a)

(a)či je navrhovaná formulácia tvrdenia o 
účinkoch na zdravie podložená vedeckými
údajmi; 

(a)či je navrhovaná formulácia tvrdenia o 
účinkoch na zdravie podložená vedeckými 
poznatkami;

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh smeruje k tomu, aby bola dokumentácia založená na širších 
vedeckým poznatkoch než len na vedeckých údajoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Článok 15, odsek 4, bod (c)

(c) odporúčaná formulácia navrhovaného 
tvrdenia o účinkoch na zdravie vo všetkých 
jazykoch Spoločenstva;

(c) základné prvky formulácie tvrdenia vo 
všetkých jazykoch Spoločenstva; 

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na komunikáciu označenia je dôležité poskytnúť výrobcom istý stupeň flexibility, 
hlavne ak vzťah medzi vedeckým odôvodnením a významom označenia môže byť predmetom 
odsúhlasovania . 

Súčasný návrh Komisie toto neberie do úvahy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Článok 15, odsek 4, bod (c)

(c) odporúčaná formulácia navrhovaného 
tvrdenia o účinkoch na zdravie vo všetkých 
jazykoch Spoločenstva

(c) základné prvky formulácie tvrdenia vo 
všetkých jazykoch Spoločenstva;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Článok 15, odsek 4, bod (c)

(c) odporúčaná formulácia navrhovaného 
tvrdenia o účinkoch na zdravie vo všetkých 
jazykoch Spoločenstva;

(c) základné prvky formulácie označenia vo 
všetkých jazykoch Spoločenstva;

Or. šp

Odôvodnenie

Postup navrhovaný Komisiou nerozoznáva potrebu brať do úvahy vývoj vedomostí 
spotrebiteľov a ich povedomia (ktoré nemôže, a priori, byť posudzované vopred ).  Z tohto 
dôvodu by mohlo dôjsť k situácii, v ktorej by výrobcovia požadovali súhlas na rozdielne 
znenie, aby potvrdili vzťah, ktorý už bol odsúhlasený, čo by znamenalo dvojnásobnú prácu 
pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Článok 15, odsek 4 a (nový)
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4a. Žiadatelia majú právo odvolať sa do 
jedného mesiaca proti zamietavému alebo 
podmienečne kladnému hodnoteniu 
vedecky dokázaných predností tvrdenia, 
ktoré poskytol úrad. 

Or. en

Odôvodnenie

Uplatňovanie by malo byť zabezpečené právom odovlať sa proti zameitavému alebo 
podmienečne kladnému rozhodnutiu o odsúhlasení niektorých označení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Článok 18, odsek 2, bod (c) 

(c) zoznam nepovolených označení 
o účinkoch na zdravie. 

vyškrtnuté

Or. en

Odôvodnenie

Zverejnenie zoznamu nepovolených  označení je nevýhodný pri procese schavaľovania z 
hladiska čestnej konkurencie a smerovania výskumu v priemyselných odvetviach. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Článok 19

Ochrana údajov Dôvernosť informácií
1. Vedecké údaje a ďalšie informácie, ktoré 
sa nachádzajú v dokumentácii žiadosti 
podľa článku 14 odseku 2, sa nemôžu 
použiť v prospech iného žiadateľa počas 
siedmich rokov od nadobudnutia účinnosti 
prvého povolenia, iba ak by sa ďalší 
žiadateľ dohodol s predchádzajúcim 
žiadateľom, že tieto informácie môžu byť 
použité, keď:

1. Majiteľ povolenia môže špecifikovať tie 
údaje predložené v rámci tohto nariadenia, 
ktoré chce považovať za dôverné z toho 
dôvodu, že by ich zverejnenie mohlo 
významne poškodiť jeho konkurenčné 
postavenie. V takých prípadoch musia byť 
poskytnuté overiteľné dôvody.



AM\562665SK.doc 74/101 PE 355.746v02-00

External translation

SK

(a) vedecké údaje a iné informácie boli 
prehlásené za vlastníctvo predchádzajúceho 
žiadateľa v čase vybavovania 
predchádzajúcej žiadosti; a, 

(b) predchádzajúci žiadateľ má výhradné 
právo na prístup k vlastníckym údajom v 
čase vybavovania predchádzajúcej žiadosti; 
a, 

(c) označenie vplyvu potravín na zdravie 
nemohlo byť schválené bez predloženia 
údajov o vlastníctve predchádzajúcim 
uchádzačom.
2. Po uplynutí obdobia siedmich rokov 
závery celého hodnotenia alebo jeho časti 
prevedeného na základe vedeckých údajov 
a iných informácií obsiahnutých v 
dokumentoch k žiadosti, môžu byť použité 
príslušným úradom v prospech ďalšieho 
žiadateľa.  

2. Komisia po konzultácii so žiadateľom 
určuje, ktoré informácie, okrem tých, ktoré 
sú uvedené v odseku 3, by mali zostať 
dôverné a o svojom rozhodnutí informuje 
žiadateľa.

3. Nasledujúce informácie nie sú 
považované za dôverné:
(i) názov a základná charakteristika 
potraviny, ktorá poukazuje na jej vlastnosti, 
týkajúce sa zdravia človeka;
(ii) závery príslušných  výskumov 
prevádzaných v prostredí in vitro, na 
zvieratách a ľuďoch, relevantné pre 
hodnotenie účinku potraviny a jej zložiek 
na výživu človeka a jeho zdravie;
(iii) také metódy odhaľovania a 
kvantifikácie základných vlastností 
potraviny alebo jej zložiek, ktoré môžu byť 
potrebné na oficiálnu kontrolu.
4. Bez ohľadu na odsek 2, príslušný úrad 
na požiadanie poskytne Komisii a členským 
štátom všetky informácie, ktorými 
disponuje, vrátane tých, ktoré boli 
definované ako dôverné, podľa odseku2. 
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5. Príslušný úrad uplatňuje princípy 
nariadenia (ES) č. 1049/2001 Európskeho 
parlamentu a Rady z 30. mája 2001 o 
verejnom prístupe k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
pri vybavovaní žiadostí o prístup k 
dokumentom príslušného úradu. 
6.Členské štáty, Komisia a príslušný úrad 
dodržujú dôvernosť všetkých informácií, 
označených  ako dôverné v odseku 2, okrem 
prípadov, v ktorých je vhodné dané 
informácie zverejniť v záujme ochrany 
zdravia človeka. Členské štáty vybavujú 
žiadosti o prístup k dokumentom 
obdržaných v rámci tohto nariadenia v 
súlade s Článkom 5 nariadenia (ES) č. 
1049/2001.
7. Ak žiadateľ stiahne alebo stiahol 
žiadosť, členské štáty, Komisia a príslušný 
úrad rešpektujú dôvernosť obchodných a 
výrobných informácií, vrátane informácií 
týkajúcich sa výskumu a vývoja, ako aj 
informácií, na dôvernosti ktorých sa 
Komisia a žiadateľ nezhodujú.  
______________
¹ Ú.v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alexander Stubb

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Článok 19 a (nový)

Článok 19a
Dôvernosť informácií

1. Majiteľ povolenia môže špecifikovať tie 
údaje predložené v rámci tohto nariadenia, 
ktoré chce považovať za dôverné z toho 
dôvodu, že by ich zverejnenie mohlo 
významne poškodiť jeho konkurenčné
postavenie. V takých prípadoch musia byť 
poskytnuté overiteľné dôvody.
2. Komisia po konzultácii so žiadateľom 
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určuje, ktoré informácie, okrem tých, ktoré 
sú uvedené v odseku 3, by mali zostať 
dôverné a o svojom rozhodnutí informuje 
žiadateľa.
3. Nasledujúce informácie nie sú 
považované za dôverné:
(a) názov a základná charakteristika 
potraviny, ktorá poukazuje na jej vlastnosti, 
týkajúce sa zdravia človeka;
(b) závery príslušných  výskumov 
prevádzaných v prostredí in vitro, na 
zvieratách a ľuďoch, relevantné pre 
hodnotenie účinku potraviny a jej zložiek 
na výživu človeka a jeho zdravie;
(c) také metódy odhaľovania a 
kvantifikácie základných vlastností 
potraviny alebo jej zložiek, ktoré môžu byť 
potrebné na oficiálnu kontrolu.
4. Bez ohľadu na odsek 2, príslušný úrad 
na požiadanie poskytne Komisii a členským 
štátom všetky informácie, ktorými 
disponuje, vrátane tých, ktoré boli 
definované ako dôverné, podľa odseku2. 
5. Príslušný úrad uplatňuje princípy 
nariadenia (ES) č. 1049/2001 Európskeho 
parlamentu a Rady z 30. mája 2001 o 
verejnom prístupe k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
pri vybavovaní žiadostí o prístup k 
dokumentom príslušného úradu. 
6.Členské štáty, Komisia a príslušný úrad 
dodržujú dôvernosť všetkých informácií, 
označených  ako dôverné v odseku 2, okrem 
prípadov, v ktorých je vhodné dané 
informácie zverejniť v záujme ochrany 
zdravia človeka. Členské štáty vybavujú 
žiadosti o prístup k dokumentom 
obdržaných v rámci tohto nariadenia v 
súlade s Článkom 5 nariadenia (ES) č. 
1049/2001.
7. Ak žiadateľ stiahne alebo stiahol 
žiadosť, členské štáty, Komisia a príslušný 
úrad rešpektujú dôvernosť obchodných a 
výrobných informácií, vrátane informácií 
týkajúcich sa výskumu a vývoja, ako aj 
informácií, na dôvernosti ktorých sa 
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Komisia a žiadateľ nezhodujú
________________________
¹ Ú.v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme podpory investícií do výskumu, napomáhania inovácii a zabezpečenia čestnej súťaže 
je adekvátna ochrana údajov nevyhnutná. V praxi nebude vždy postačujúce výlučné právo 
odkazovania na vlastnícek údaje pretože klinické testy sú väčšinou vykonávané treťou 
stranou, napríklad univerzitou. Výrobcovia väčšinou povolia univerzitám používať tieto údaje 
na výučbu, publikovanie alebo ďalší výskum. 

*** Ak je horeuvedený pozmeňujúci a doplňujúci návrh prijateľný, je potrebné stiahnuť 
pozmeˇujúci a doplňujúci návrh 33  ***

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Článok 19 a (nový)

Článok 19a
Ochrana údajov

1. Vedecké údaje a iné informácie 
obsiahnuté v dokumentoch k žiadosti 
požadovaných v článku 10, a ktoré sú 
chránené v súlade s článkom 19, sa nemôžu 
použiť v prospech ďalšieho žiadateľa v 
období siedmych rokov odo dňa schválenia 
žiadosti, pokiaľ sa ďalší žiadateľ 
nedohodne s predchádzajúcim žiadateľom, 
že sa tieto údaje a informácie môžu použiť.
2. Po uplynutí obdobia siedmich rokov 
závery celého hodnotenia alebo jeho časti 
uskutočneného na základe vedeckých 
údajov a iných informácií obsiahnutých v 
dokumentoch k žiadosti, môžu byť použité 
príslušným úradom v prospech ďalšieho 
žiadateľa.  

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Článok 19 b (nový)

Článok 19b
(c) Rešpektovanie nadobudnutých práv

Podanie žiadosti, potvrdenie prijatia 
žiadosti alebo udelenie povolenia na 
označovanie sa realizujú bez toho, aby boli 
dotknuté práva na intelektuálne vlastníctvo, 
ktoré žiadateľ v súvislosti s daným 
označovaním má alebo na akékoľvek 
vedecké údaje a iné informácie obsiahnuté 
v dokumentoch k žiadosti. Tieto práva sú 
posudzované v súlade s právom 
spoločenstva alebo s akýmikoľvek 
ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktoré 
nie sú v rozpore s právom Spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Článok 20 a (nový)

Článok 20a

Bez ohľadu na články 3 a 4 smernice  
2002/46/ES o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa 
potravinových doplnkov, a bez časového 
obmedzenia, môžu členské štáty povoliť 
obchod a marketing potravinových 
výživových doplnkov obsahujúcich 
minerály a vitamíny na svojom území, ktoré 
nie sú uvedené v prílohe I smernice alebo 
vo formách, ktoré nie sú uvedené v prílohe 
II smernice, ak:
(a) sa príslušný vitamín alebo minerál 
používa v jednom alebo viacerých 
potravinových doplnkoch predávaných na 
území Spoločenstva od 12. júla 2002, a
(b) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
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nevyjadril nepriaznivé stanovisko o 
používaní príslušného vitamínu a minerálu, 
alebo ich použitia v danej forme pri výrobe 
potravinových výživových doplnkov.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy dodržiavajú princíp subsidiarity tým, že umožňujú 
členským štátom ochranu zdravia svojich občanov, a zároveň zabraňujú zbytočnému 
pozastaveniu predaja produktov, ktoré sa bezpečne predávajú v jednotlivých členských 
štátoch už niekoľko rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Článok 20 b (nový)

Článok 20b

Bez ohľadu na články 3 a 5 smernice  
2002/46/ES o aproximácii právnych 
predpisov členských štátov týkajúcich sa 
potravinových doplnkov môžu členské štáty 
povoliť predaj a marketing potravinových 
výživových doplnkov, ktoré obsahujú 
hladiny vitamínov a minerálov alebo foriem 
vitamínov a minerálnych látok vyššie, ako 
môžu byť schválené podľa čl.5, ods.4 tejto 
smernice, ak produkt spĺňa toto nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Článok 22, odsek 1

1. Wanneer een lidstaat gegronde redenen 
heeft om aan te nemen een claim niet aan 
deze verordening voldoet of de in artikel 7
bedoelde wetenschappelijke onderbouwing 
ervan ontoereikend is, kan die lidstaat het 
gebruik van die claim op zijn grondgebied 
tijdelijk opschorten. Hij stelt de andere 
lidstaten en de Commissie daarvan in 
kennis onder vermelding van de redenen 

1. In het kader van artikel 12.3, wanneer 
een lidstaat gegronde redenen heeft om aan 
te nemen een claim niet aan deze 
verordening voldoet of de in artikel 6 
bedoelde wetenschappelijke onderbouwing 
ervan ontoereikend is, kan die lidstaat 
vragen aan de Commissie om de geldigheid 
te onderzoeken van de bewering in de 
etikettering, de presentatie en de reclame 
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voor de opschorting. van het voedingsmiddel waarvan sprake.
Hij stelt de andere lidstaten en de operator 
daarvan in kennis en verklaart zijn vraag. 
De lidstaat mag het gebruik van de 
bewering niet opschorten tot de Commissie 
een beslissing heeft genomen 
overeenkomstig de procedure bepaald in 
artikel 23 van deze verordening.

Or. en

Odôvodnenie

Een realistische aanpak is van belen.

Een grondige analyse (o.a. van de wetenschappelijke onderbouwing) is nuttig vooraleer 
dergelijke maatregelen (het gebruik opschorten van beweringen op het grondgebied van een 
lidstaat) zouden worden genomen.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Mia De Vits

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Článok 22, odsek 3

3. Členský štát, o ktorom hovorí odsek 1 
môže mať odklad do doby, keď mu bude 
oznámené rozhodnutie podľa odstavca 2. 

vyškrtnuté

Or. hol

Odôvodnenie

Realistický prístup je životne dôležitý.

Podrobná analýza (inter alia podľa vedeckých dôkazov) by bola užitočná pred prijatím 
takýchto opatrení (odkladajúcim použitie označení v rámci územia členského štátu).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Článok 25

Najneskôr do … [posledný deň piateho 
mesiaca nasledujúceho po dátume 
schválenia + 6 rokov], Komisia predloží 

Najneskôr do … [posledný deň piateho 
mesiaca nasledujúceho po dátume 
schválenia + 6 rokov], Komisia predloží 
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Európskemu parlamentu a Rade správu 
o uplatňovaní tohto nariadenia, 
predovšetkým o vývoji na potravinovom 
trhu v súvislosti s tým, aké tvrdenia 
o výživovej hodnote a zdravotných účinkoch 
sa predkladajú, spolu s návrhom na 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ak to bude 
potrebné.

Európskemu parlamentu a Rade správu 
o uplatňovaní tohto nariadenia, 
predovšetkým o vývoji na potravinovom 
trhu v súvislosti s tým, aké tvrdenia 
o výživovej hodnote a zdravotných účinkoch 
sa predkladajú a ťažkostiach, ktoré vznikli 
pri uplatňovaní článku 1(4a), spolu 
s návrhom na pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh, ak to bude potrebné.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alexander Stubb

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Článok 25 a (nový)

Článok 25a
Prechodné obdobie

Označenia zdravotných účinkov odlišné od 
tých, o ktorých hovorí článok 12(1), ktoré 
sa používajú na potravinách, kategóriách 
potravín, alebo potravinových 
komponentoch v súlade s ustanoveniami, 
ktoré už sú v platnosti v čase schválenia 
tejto smernice sa môžu naďalej predkladť 
uplynutia 12 mesiacov od vstupu tejto 
smernice do platnosti za predpokladu, že 
ich uplatňovanie je v súlade s článkom 14 
pokiaľ neuplynie šesť mesiacov po prijatí 
konečného rozhodnutia podľa článku 16.  
V prípade takéhoto uplatňovania sa 
neuplatňuje časový limit podľa článkov 
15(1) a (2) a 16(1).

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť prechodné obdobie, ktoré dovoľuje, aby boli naďalej používané 
existujúce, vedecky odôvodnené legálne predložené označenia do vtedy, pokiaľ nie sú v súlade 
s navrhnutou smernicou. 

*** Ak je horeuvedený pozmeňujúci a doplňujúci návrh prijateľný, je potrebné stiahnuť 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40 ***
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Simon Coveney

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Článok 25 b (nový)

Článok 25b

Tvrdenia o potravinách pre intenzívnu 
svalovú námahu, ktoré sa používali 
v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami 
pred dátumom nadobudnutia účinnosti 
stanoveným v čl. 26, sa môžu naďalej 
používať, až kým nebude prijatá smernica 
Komisie o potravinách zameraných na 
vyrovnanie vynaloženej intenzívnej svalovej 
námahy, najmä pre športovcov, ktoré sú 
založené na smernici 89/398/EHS 
o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa potravín 
určených na osobitné výživové účely.¹.
_____________
¹ Ú.v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27.
. 

Or. en

Odôvodnenie

Európska komisia v súčasnosti pracuje na smernici Komisie o potravinách na intenzívnu 
svalovú námahu podľa rámcovej smernice o potravinách na osobitné výživové účely  
(smernica 89/398). Táto pripravovaná smernica objasní požiadavky na tvrdenia pre potraviny 
športovcov. Tieto tvrdenia sú veľmi špecifické pre produkty používané atlétmi, a preto 
definovanie patričných kritérií  umožňuje zvláštna smernica. Z tohto dôvodu je vhodné 
predvídať prechodné opatrenia v tomto nariadení, až kým nebude prijatá príslušná smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Článok 25 b (nový)
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Článok 25b
Tvrdenia o potravinách pre intenzívnu 
svalovú námahu, ktoré sa používali 
v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami 
pred dátumom nadobudnutia účinnosti 
stanoveným v čl. 26, sa môžu naďalej 
používať, až kým nebude prijatá smernica 
Komisie o potravinách zameraných na 
vyrovnanie vynaloženej intenzívnej svalovej 
námahy, najmä pre športovcov, ktoré sú 
založené na smernici 89/398/EHS 
o aproximácii právnych predpisov 
členských štátov týkajúcich sa potravín 
určených na osobitné výživové účely.¹.
_____________

¹ Ú.v. ES L 186, 30.6.1989, s. 27.

Or. en

Odôvodnenie

Európska komisia v súčasnosti pracuje na smernici Komisie o potravinách na intenzívnu 
svalovú námahu podľa rámcovej smernice o potravinách na osobitné výživové účely  
(smernica 89/398). Táto pripravovaná smernica objasní požiadavky na tvrdenia pre potraviny 
športovcov. Tieto tvrdenia sú veľmi špecifické pre produkty používané atlétmi, a preto 
definovanie patričných kritérií  umožňuje zvláštna smernica. Z tohto dôvodu je vhodné 
predvídať prechodné opatrenia v tomto nariadení, až kým nebude prijatá príslušná smernica.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Othmar Karas

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Článok 26

Toto nariadenie nadobúda účinnosť
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od [prvý deň šiesteho mesiaca 
po jeho uverejnení].

Uplatňuje sa od [prvý deň osemnásteho
mesiaca po jeho uverejnení].

Potraviny uvedené na trh alebo označené 
pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú 

Potraviny uvedené na trh alebo označené 
pred dátumom začiatku uplatňovania tohto 



AM\562665SK.doc 84/101 PE 355.746v02-00

External translation

SK

požiadavky tohto nariadenia, môžu byť na 
trhu až do [posledný deň jedenásteho 
mesiaca po jeho uverejnení].

nariadenia, a ktoré nespĺňajú požiadavky 
tohto nariadenia, môžu byť na trhu až do 
[posledný deň osemnásteho mesiaca po 
začiatku jeho uplatňovania] alebo do konca 
ich trvanlivosti podľa toho, čo je dlhšie.
Tvrdenia o zdravotných účinkoch 
uvedených v čl.12, ods.1 sa môžu presne 
vymedziť v čl. 26 odo dňa nadobudnutia 
účinnosti, až pokým sa neprijme zoznam 
stanovený v čl.12, ods. 2a. v rámci 
zodpovednosti obchodných 
prevádzkovateľov, ak sú v súlade s týmto 
nariadením a existujúcimi vnútroštátnymi 
ustanoveniami, ktoré sa na ne vzťahujú 
a bez toho, aby boli dotknuté schválením 
bezpečnostných opatrení uvedených v čl. 
22.
Iné tvrdenia o zdravotných účinkoch 
uvedených v čl. 12, ods.1, ktoré sa 
používajú v súlade s existujúcimi 
ustanoveniami pre potraviny, kategórie 
potravín alebo zložky potravín v čase, keď 
toto nariadenie nadobúda účinnosť, sa 
môžu naďalej používať v krajinách, kde sa 
už oficiálne predávajú, ak sa predloží 
žiadosť v zmysle čl. 14 do dvanástich 
mesiacov nasledujúcich po dni, kedy sa 
začalo uplatňovať toto nariadenie a až do 
šiestich mesiacov po konečnom rozhodnutí 
v zmysle čl. 16.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Článok 26

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od [prvý deň šiesteho mesiaca 
po jeho uverejnení].

Uplatňuje sa od  [prvý deň osemnásteho
mesiaca po jeho uverejnení].

Potraviny uvedené na trh alebo označené 
pred týmto dátumom, ktoré nespĺňajú 

Potraviny uvedené na trh alebo označené 
pred dátumom začiatku uplatňovania tohto 
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požiadavky tohto nariadenia, môžu byť na 
trhu až do [posledný deň jedenásteho 
mesiaca po jeho uverejnení].

nariadenia, a ktoré nespĺňajú požiadavky 
tohto nariadenia, môžu byť na trhu až do 
[posledný deň osemnásteho mesiaca po 
začiatku jeho uplatňovania] alebo do konca 
ich trvanlivosti podľa toho, čo je dlhšie.
Tvrdenia o zdravotných účinkoch 
uvedených v čl.12, ods.1 sa môžu presne 
vymedziť v čl. 26 odo dňa nadobudnutia 
účinnosti, až pokým sa neprijme zoznam 
stanovený v čl.12, ods. 2a. v rámci 
zodpovednosti obchodných 
prevádzkovateľov, ak sú v súlade s týmto 
nariadením a existujúcimi vnútroštátnymi 
ustanoveniami, ktoré sa na ne vzťahujú 
a bez toho, aby boli dotknuté schválením 
bezpečnostných opatrení uvedených v čl. 
22.
Iné tvrdenia o zdravotných účinkoch 
uvedených v čl. 12, ods.1, ktoré sa 
používajú v súlade s existujúcimi 
ustanoveniami pre potraviny, kategórie 
potravín alebo zložky potravín v čase, keď 
toto nariadenie nadobúda účinnosť, sa 
môžu naďalej používať v krajinách, kde sa 
už oficiálne predávajú, ak sa predloží 
žiadosť v zmysle čl. 14 do dvanástich 
mesiacov nasledujúcich po dni, kedy sa 
začalo uplatňovať toto nariadenie a až do 
šiestich mesiacov po konečnom rozhodnutí 
v zmysle čl. 16.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzniká potreba, aby sa v nariadení predpokladalo adekvátne prechodné obdobie v prípade 
tvrdení o zdravotných účinkoch, ktoré spadajú do pôsobnosti čl. 12 – tvrdenia založené na 
všeobecne prijatých vedeckých údajoch – či už sú alebo nie sú v konečnom dôsledku zahrnuté 
do zoznamu povolených tvrdení Spoločenstva a pre produkty s tvrdeniami o zdravotných 
účinkoch, ktoré sú bežne na trhu, ale ktoré musia prejsť schvaľovacím procesom podľa 
súčasných podmienok návrhu.

Zároveň sa musí  postupne rozširovať obdobie vyraďovania potravín uvedených na trh alebo 
označených pred dátumom, kedy nariadenie nadobudlo účinnosť, ktoré nespĺňajú podmienky 
tohto nariadenia. Rozhodne obdobie, ktoré sa uvádza v návrhu, nemusí byť dostatočné na to, 
aby sa zverejnila príručka EÚBP, schvaľovací proces (najmenej 6 mesiacov) a pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy označovania a prezentácie, keďže môže ľahko prekročiť obdobie 
jedenástich mesiacov stanovených v návrhu.  

Toto nariadenie by malo v každom prípade povoliť spoločnostiam pokračovať v predaji 
svojich produktov, ktoré sú bežne na trhu, ak bola žiadosť predložená v súlade so 
schvaľovacím procesom, až kým EÚBP a Stály výbor nevysloví konečné rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Simon Coveney

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú
(Dodatočné označenie – umiestnené po „NÍZKOENERGETICKÝ“)

VYSOKOENERGETICKÉ
Tvrdenie, že potravina je 
vysokoenergetická, ako aj každé tvrdenie, 
ktoré môže mať pre spotrebiteľa ten istý 
význam, je prípustné len vtedy, keď 
výrobok obsahuje minimálne 
60 kcal/100 ml alebo 250 kcal/100 g.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 2 ods. 4 stanoví definíciu  „výživového  tvrdenia“ a v bode (a) uvádza energetickú 
(kalorickú) hodnotu, ktorú potravina „poskytuje v zníženej alebo zvýšenej miere“. Ale príloha 
v súčasnej dobe len určuje podmienky, ktoré sa vzťahujú na tvrdenia uvádzajúce znížené 
úrovne energie.  Kvôli ucelenosti by sa malo uviesť tvrdenie poukazujúce na zvýšenú úroveň 
energie, t.j. „označenie vysoko energetické“ je tak v súlade s definíciou v článku 2.4. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christopher Heaton-Harris

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú
(Dodatočné označenie – umiestnené po „NÍZKOENERGETICKÝ“)

VYSOKOENERGETICKÉ
Tvrdenie, že potravina je 
vysokoenergetická, ako aj každé tvrdenie, 
ktoré môže mať pre spotrebiteľa ten istý 
význam, je prípustné len vtedy, keď 
výrobok obsahuje minimálne 
60 kcal/100 ml alebo 250 kcal/100 g.

Or. en

Odôvodnenie

Článok 2 ods. 4 stanoví definíciu  „výživového  tvrdenia“ a v bode (a) uvádza energetickú 
(kalorickú) hodnotu, ktorú potravina „poskytuje v zníženej alebo zvýšenej miere“. Ale príloha 
v súčasnej dobe len určuje podmienky, ktoré sa vzťahujú na tvrdenia uvádzajúce znížené 
úrovne energie.  Kvôli ucelenosti by sa malo uviesť tvrdenie poukazujúce na zvýšenú úroveň 
energie, t.j. „označenie vysoko energetické“ je tak v súlade s definíciou v článku 2.4. 

Vysoko energetické výrobky požívajú napríklad ľudia, ktorí vykonávajú manuálnu prácu 
alebo tými, ktorých životný štýl je aktívny (chodci, horolezci, a pod.)Tieto výrobky používajú 
takisto diabetici za účelom rýchlej stabilizácie hladiny cukru v krvi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú 
(Dodatočné označenie – umiestnené po "NÍZKOENERGETICKÝ")

VYSOKOENERGETICKÉ
Tvrdenie, že potravina je 
vysokoenergetická, ako aj každé tvrdenie, 
ktoré môže mať pre spotrebiteľa ten istý 
význam, je prípustné len vtedy, keď 
výrobok obsahuje minimálne 
60 kcal/100 ml alebo 250 kcal/100 g.

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh dá do súladu Prílhu a článok 2.4 (a), kde oba hovoria 
o „ zníženej alebo ZVÝŠENEJ miere“ kalorickej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú 
S NÍZKYM OBSAHOM TUKU

S NÍZKYM OBSAHOM TUKU S NÍZKYM OBSAHOM TUKU

Tvrdenie, že ide o potravinu s nízkym 
obsahom tuku ako aj každé tvrdenie, ktoré 
môže mať pre spotrebiteľa ten istý význam, 
je prípustné len ak výrobok obsahuje najviac 
3 g tuku na 100 g alebo 1, 5 tuku na 100 ml 
(1, 8 tuku na 100 ml pre polotučné mlieko). 
V prípade potravín, ktoré sú prirodzene 
nízkotučné, označenie môže obsahovať 
slovo “prirodzene”.

Tvrdenie, že ide opotravinu s nízkym 
obsahom tuku ako aj každé tvrdenie, ktoré 
môže mať pre spotrebiteľa ten istý význam, 
je prípustné len ak výrobok obsahuje najviac 
3 g tuku na 100 g alebo 1, 5 tuku na 100 ml 
(1, 8 tuku na 100 ml pre polotučné mlieko). 
V prípade potravín, ktoré sú prirodzene 
nízkotučné, označenie môže obsahovať 
slovo “prirodzene”.
Toto tvrdenie sa uplatňuje bez porušenia 
termínu “nízko tučný” ako ho definuje 
článok 5 smernice ES 2991/94.

V prípade potravín, ktoré sú prirodzene 
nízkotučné, označenie môže obsahovať 
slovo “prirodzene”.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica Rady (ES) 2991/94 stanovuje princípy podľa ktorých výrobok s obsahom tuku môže 
niesť označenie nízkotučný. Bez tohto porušenia označenie podľa návrhu nariadenia by bola v 
rozpore s uvedeným nariadením – právneho úkonu tej istej úrovne – a zavádzala by 
spotrebiteľa, zabraňovala by mu vo výbere výrobku s nízkym obsahom tuku. 



AM\562665SK.doc 89/101 PE 355.746v02-00

External translation

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú 
BEZ NASÝTENÝCH TUKOV

BEZ NASÝTENÝCH TUKOV vyškrtnuté
Tvrdenie, že potravina neobsahuje nasýtené 
tuky ako aj každé tvrdenie, ktoré môže mať 
pre spotrebiteľa ten istý význam, je 
prípustné len ak výrobok obsahuje najviac 
0, 1 g nasýtených tukov na 100 g alebo 
100ml. 
V prípade potravín, ktoré sú prirodzenebez 
nasýtených tukov, označenie môže 
obsahovať slovo “prirodzene”.

Or. en

Odôvodnenie

Iné ako tučné výrobky majú príťažlivé označenia (napr. nízkotučný, bez obsahu tuku), 
zatiaľčo výrobky obsahujúce tuky nemôžu splniť podmienky pre takéto označenie. Dokonca 
aj nízko erukový repkový olej prekračuje túto podmienku sedemkrát  a olivový olej 
štrnásťkrát. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú

(PRIRODZENÝ ZDROJ VITAMÍNOV A/ ALEBO MINERÁLNYCH LÁTOK)

PRIRODZENÝ ZDROJ VITAMÍNOV A/ 
ALEBO MINERÁLNYCH LÁTOK
Tvrdenie, že ide o potravinu, ktorá je 
prirodzeným zdrojom vitamínov a/ alebo 
minerálov ako aj každé tvrdenie, ktoré môže 
mať pre spotrebiteľa ten istý význam, je 
prípustné len ak výrobok obsahuje aspoň  
15% g dennej odporučenej dávky 
špecifikovanej v prílohe smrenice 

ZDROJ VITAMÍNOV A/ ALEBO 
MINERÁLNYCH LÁTOK
Tvrdenie, že ide o potravinu, ktorá je 
prirodzeným zdrojom vitamínov a/ alebo 
minerálov ako aj každé tvrdenie, ktoré môže 
mať pre spotrebiteľa ten istý význam, je 
prípustné len ak výrobok obsahuje aspoň  
15% g výživných referenčných hodnôt na 
100g (tuhej látky) a 7.5% výživných 
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Rady90/496/EEC na 100 g alebo 100 ml. referenčných hodnôt na 100ml (tekutiny) 
alebo 5% výživných referenčných hodnôt 
na 100kcal (12% VRH 1MJ) alebo 15% 
VRH v jednej dávke jedla. 
V prípade potravín, ktoré sú prirodzeným 
zdrojom vitamínov a/ alebo minerálov, 
označenie môže obsahovať slovo 
“prirodzene/ prirodzený”.

Or. en

Odôvodnenie

1. Podmienky Potravinového kódexu predstavujúce základ medzinárodných potravinových 
štandard by mali byť vyjadrené v analogickej legislatíve EÚ o uplatňovaní potravinových 
označení, ktoré by zlepšili zosúlaďovanie legislatívy. Tvrdenia ako "znížený" a "zvýšený" by 
mali byť založené na 25% rozdiele vzhľadom na referenčnú potravinu. 

b. Použitie označení obsahujúcich "zdroj" by mali byť harmonizované s potravinovým 
kódexom (Codex Alimentarius).

c. V označení obsahu by mal byť odkaz na obsah "sodíka" nie na "soľ".

d. Označenia používajúce slová "zdroj" a "vysoký" s odkazom na vitamíny a minerály v 
tekutinách by malo byť založené na 7.5% dennej odporučenej dávky a 15% dennej 
odporučenej dávky podľa poradia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Príloha 

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú
OBOHATENÉ VITAMÍNMI A/ ALEBO MINERÁLNYMI LÁTKAMI

OBOHATENÉ VITAMÍNMI A/ ALEBO 
MINERÁLNYMI LÁTKAMI

PRIDANÉ VITAMÍNY A MINERÁLNE 
LÁTKY

Tvrdenie, že potravina je obohatená 
vitamínmi a/ alebo minerálnymi látkami ako 
aj každé tvrdenie, ktoré môže mať pre 
spotrebiteľa ten istý význam, je prípustné len 
ak výrobok obsahuje vitamíny a/ alebo 

Tvrdenie, že potravina obsahuje pridané 
vitamíny a/ alebo minerály ako aj každé 
tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
ten istý význam, je prípustné len ak výrobok 
obsahuje vitamíny a/ alebo minerálne látky 
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minerálne látky prinajmenšom v 
signifikantnom množstve ako je definované 
v prílohe smernice 90/496/EHS.

prinajmenšom v signifikantnom množstve 
ako je definované v prílohe smernice 
90/496/EHS.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa použije slovo “pridaný” namiesto  “obohatený ”, je rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či 
je to pozitívny prvok slobodnejšie. Spotrebiteľ má právo vedieť či vysoký obsah vitamínov a / 
alebo minerálnych látok je v potravine prirodzený, alebo či vysoký obsah týchto látok je 
umelo pridaný.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú 
OBOHATENÉ VITAMÍNMI A/ ALEBO MINERÁLNYMI LÁTKAMI

OBOHATENÉ VITAMÍNMI A/ ALEBO 
MINERÁLNYMI LÁTKAMI

vyškrtnuté

Tvrdenie, že potravina je obohatená 
vitamínmi a/ alebo minerálnymi látkami 
ako aj každé tvrdenie, ktoré môže mať pre 
spotrebiteľa ten istý význam, je prípustné 
len ak výrobok obsahuje vitamíny a/ alebo 
minerálne látky prinajmenšom v 
signifikantnom množstve ako je definované 
v prílohe smernice 90/496/EHS.

Or. en

Odôvodnenie

1. Podmienky Potravinového kódexu predstavujúce základ medzinárodných potravinových 
štandard by mali byť vyjadrené v analogickej legislatíve EÚ o uplatňovaní potravinových 
označení, ktoré by zlepšili zosúlaďovanie legislatívy v tejto oblasti:

a. “S nízkym obsahom cholesterolu " a "bez cholesterolu" sú tvrdenia, ktoré sú vložené do 
tvrdení b. Používanie označení obsahujúcich slovo "zdroj" by malo byť zosúladené s 
Potravinovým kódexom, zatiaľčo slovo "obohatený" je použité ako pridané synonymum. c. 
Označenia obsahujúce slová  "zdroj" a  "vysoký" s odkazom na vitamíny a minerálne látky v 
tekutinách by mali byť založené na 7.5% dennej odporučenej dávky a 15% dennej 
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odporučenej dávky podľa poradia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Edit Herczog

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú

VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNOV A/ ALEBO MINERÁLOV

VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNOV A/ 
ALEBO MINERÁLOV

VYSOKÝ OBSAH VITAMÍNOV A/ 
ALEBO MINERÁLOV

Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah 
vitamínov a/ alebo minerálov ako aj každé 
tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
ten istý význam, je prípustné len ak výrobok 
obsahuje aspoň dvojnásobnú hodnotu 
“zdroja vitamínov a minerálnych látok”.

Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah 
vitamínov a/ alebo minerálov ako aj každé 
tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
ten istý význam, je prípustné len ak výrobok 
obsahuje aspoň dvojnásobnú hodnotu 
“zdroja vitamínov a minerálnych látok”.

V prípade potravín, ktoré sú prirodzeným 
zdrojom vitamínov a/ alebo minerálnych 
látok, označenie môže obsahovať slovo 
“prirodzený”.

V prípade potravín, ktoré sú prirodzeným 
zdrojom vitamínov a/ alebo minerálnych 
látok, označenie môže obsahovať slovo 
“prirodzený”. Ak má potravinavysokýobsah 
vitamínov a/ alebo minerálnych látok  v 
dôsledku pridania týchto látok do potravín, 
označnie musí obsahovať slovo “pridaný”.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa použije slovo “pridaný” namiesto  “obohatený ”, je rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či 
je to pozitívny prvok slobodnejšie. Spotrebiteľ má právo vedieť či vysoký obsah vitamínov a / 
alebo minerálnych látok je v potravine prirodzený, alebo či vysoký obsah týchto látok je 
umelo pridaný.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú 
(ZVÝŠENÝ OBSAH (NÁZOV MAKROŽIVINY))

ZVÝŠENÝ OBSAH (NÁZOV 
MAKROŽIVINY)

ZVÝŠENÝ OBSAH (NÁZOV ŽIVINY 
ALEBO INEJ LÁTKY)

Tvrdenie, že obsah jednej alebo viacerých Tvrdenie, že obsah jednej alebo viacerých 
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výživných látok je zvýšený ako aj každé 
tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
ten istý význam, je prípustné len ak výrobok 
spĺňa požiadavku označenia “je zdroj ” a jej 
zvýšený obsah tvorí aspoň 30% v porovnaní 
s podobným výrobkom.

výživných alebo iných látok je zvýšený ako 
aj každé tvrdenie, ktoré môže mať pre 
spotrebiteľa ten istý význam, je prípustné len 
ak výrobok spĺňa požiadavku označenia 
“obsahuje/je zdroj ” a jej zvýšený obsah 
tvorí aspoň 25% v porovnaní s podobným 
výrobkom.

Or. en

Odôvodnenie

1. Podmienky Potravinového kódexu predstavujúce základ medzinárodných potravinových 
štandard by mali byť vyjadrené v analogickej legislatíve EÚ o uplatňovaní potravinových 
označení, ktoré by zlepšili zosúlaďovanie legislatívy v tejto oblasti:

a. “S nízkym obsahom cholesterolu " a "bez cholesterolu" sú tvrdenia, ktoré sú vložené do 
tvrdení

b. Označenia obsahujúce slová "zvýšený" a "znížený"sú založené na 25% rozdiele v 
porovnaní s referenčnou potravinou

c. Označenia obsahujúce slovo  "zdroj" by mali byť zosúladené s potravinovým kódexom, 
slovo  "obohatený" je použité ako dodatočné synonymum. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata 
Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú 
(ZNÍŽENÝ OBSAH (NÁZOV VÝŽIVNEJ LÁTKY))

ZNÍŽENÝ OBSAH (NÁZOV VÝŽIVNEJ 
LÁTKY)

Tvrdenie, že obsah jednej alebo viacerých 
výživných látok je znížený ako aj každé 
tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
ten istý význam, je prípustné len ak jej 
znížený obsah tvorí aspoň 30% v porovnaní 
s podobným výrobkom s výnimkou mikro 
výživných látok v prípade, ktorých je 

ZNÍŽENÝ OBSAH (NÁZOV VÝŽIVNEJ 
ALEBO INEJ LÁTKY)

Tvrdenie, že obsah jednej alebo viacerých 
výživných alebo iných látok je znížený ako 
aj každé tvrdenie, ktoré môže mať pre 
spotrebiteľa ten istý význam, je prípustné len 
ak jej znížený obsah tvorí aspoň 25% v 
porovnaní s podobným výrobkom s 
výnimkou mikro výživných látok v prípade, 



AM\562665SK.doc 94/101 PE 355.746v02-00

External translation

SK

prípustný rozdiel  10% v porovnaní s 
referenčnými hodnotami ako sú stanovené s 
smernici Rady 90/496/EHS.

ktorých je prípustný rozdiel  10% v 
porovnaní s referenčnými hodnotami ako sú 
stanovené s smernici Rady 90/496/EHS.

Or. en

Odôvodnenie

1. Podmienky Potravinového kódexu predstavujúce základ medzinárodných potravinových 
štandard by mali byť vyjadrené v analogickej legislatíve EÚ o uplatňovaní potravinových 
označení, ktoré by zlepšili zosúlaďovanie legislatívy v tejto oblasti:

a. “S nízkym obsahom cholesterolu " a "bez cholesterolu" sú tvrdenia, ktoré sú vložené do 
tvrdení

b. Označenia obsahujúce slová "zvýšený" a "znížený"sú založené na 25% rozdiele v 
porovnaní s referenčnou potravinou

c. V označení obsahu by mal byť odkaz na obsah "sodíka" nie na "soľ".

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marianne Thyssen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú 
(Dodatočné označenie – umiestnené po " ĽAHKÉ/ DIÉTNE ")

NEOBSAHUJÚCE MLIEČNE 
BIELKOVINY
. Tvrdenie, že potravina neobsahuje 
mliečne bielkoviny, ktoré sú v kravskom 
mlieku, ako aj každé tvrdenie, ktoré môže 
mať pre spotrebiteľa ten istý význam, je 
prípustné len ak potravina neobsahuje 
bielkoviny pochádzajúce z  kravského 
mlieka alebo ani iné zložky pochádzajúce z 
kravského mlieka.  V prípade potravín, 
ktoré prirodzene neobsahujú tieto 
bielkoviny, označenie môže obsahovať 
slovo “prirodzene”.
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Or. en

Odôvodnenie

Približne 2-5% malých detí v Európe trpí na alergiu spôsobenú bielkovinami,ktoré obsahuje 
kravské mlieko. Je preto dôležité, aby rodičia, ktorí zvyčajne nakupujú pre svoje rodiny boli 
jasne informovaní, ktoré výrobky obsahujú túto látku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marianne Thyssen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú 
(Dodatočné označenie – umiestnené po " ĽAHKÉ/ DIÉTNE ")

ZDROJ MASTNÝCH OMEGA-3 
KYSELÍN  S KRÁTKYM REŤAZCOM 
Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah 
mastných kyselín Omega 3 s krátkym 
reťazcom, ako aj každé tvrdenie, ktoré 
môže mať pre spotrebiteľa ten istý význam, 
je prípustné len vtedy, ak je splnená aspoň 
jedna z nasledujúcich podmienok:
minimálny obsah kyseliny alfalinolovej vo 
výrobku je aspoň 3 g na 100 g/100 ml. V 
prípade potravín, ktoré sú prirodzene 
bohaté na krátkoreťazcové Omega-3 
kyseliny, označenie môže obsahovať slovo 
“prirodzene”.

Or. en

Odôvodnenie

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča zvýšiť spotrebu kyseliny alfalinolovej, tak aby 
denná spotreba bola 1 až 2 percentá dennej spotreby, čo zodpovedá 2- 4 gramom na deň. 
Označenia, ktoré napomáhajú spotrebiteľom spĺňať toto odporúčanie by mali byť preto 
zabezpečené v prílohe.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marianne Thyssen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Príloha
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Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú

(Dodatočné označenie – umiestnené po " ĽAHKÉ/ DIÉTNE ")

ZDROJ MASTNÝCH KYSELÍN OMEGA-
3 S DLHÝM REŤAZCOM
Označenie, že výrobok je zdrojom Omega-3 
kyselín s dlhým reťazcom ako aj každé 
tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
ten istý význam, je prípustné len vtedy, ak je 
splnená aspoň jedna z nasledujúcich 
podmienok:
výrobok obsahuje aspoň 40mg Omega-3 
kyselín s dlhým reťazcom (t.j.. EPA+DHA, 
ktoré sa prirodzene nachádzajú v rybom 
tuku) na 100g
alebo 100ml výrobku. V prípade potravín, 
ktoré sú prirodzene bohaté na Omega-3 
kyseliny s dlhým reťazcom, označenie môže 
obsahovať slovo “prirodzene”.

Or. en

Odôvodnenie

Svetová zdravotnícka organizácia a veľa expertov na výživu a poradcov v oblasti tejto politiky 
odporúčajú zvýšiť náš príjem Omega-3 kyselín s dlhým reťazcom (EPA a DHA). Ich hlavým 
zdrojom sú  mastné ryby a potraviny obsahujúce pridaný rybí olej. Potraviny, ktoré obsahujú 
vyššieuvedené množstvá Omeg-3 kyselín s dlhým reťazcom významne prispievajú ku 
konzumácii odporúčanej dávky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú 
(Dodatočné označenie – umiestnené po "ĽAHKÉ/ DIÉTNE")

VYSOKÝ OBSAH MASTNÝCH KYSELÍN 
OMEGA 3:
Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah 
mastných kyselín Omega 3, ako aj každé 
tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
ten istý význam, je prípustné len vtedy, ak je 
splnená aspoň jedna z nasledujúcich 
podmienok:
- minimum 0.6g alpha-linolenic acid per 
100g/100ml product;
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- minimálne 60 mg veľmi dlhého reťazca 
mastných kyselín omega 3 na 100 g/100 ml 
výrobku ak je splnených minimálne 30 % 
odporúčaní v oblasti výživy alebo 
regionálnych alebo vnútroštátnych 
odporúčaní v oblasti výživy na priemerný 
denný príjem výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť uplatňovať označenie o vysokom obsahu mastných kyselín Omega-3 je nesmierne 
dôležitá z hľadiska správnej výživy a verejného zdravia populácie EÚ.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Alexander Stubb

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú

(Dodatočné označenie – umiestnené po "nové vysoko mono nenasýtené tuky" (nový))

VYSOKÝ OBSAH MASTNÝCH KYSELÍN 
OMEGA 3 
Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah 
mastných kyselín Omega 3, ako aj každé 
tvrdenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
ten istý význam, je prípustné len vtedy, ak je 
splnená aspoň jedna z nasledujúcich 
podmienok:
- minimálne  3 g alfa-kyseliny linolenovej 
na 100 g  výrobku,
- minimálne 300 mg veľmi dlhého reťazca 
mastných kyselín omega 3 na 100 g 
výrobku.

Or. en

Odôvodnenie

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča zvýšiť príjem alfa-kyseliny linolenovej z 1 na 2% 
energie, čo sa rovná približne  2 až 4 g za deň. Hlavným zdrojom alfa-kyseliny linolenovej sú 
margarín, mastné nátierky, koláče, keksy, vyprážané jedlá. Navrhnuté hodnoty znamenajú 
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rozumný denný príjem napr. 20g margarínu/ mastnej nátierky, čo je 0.6g alfa-kyseliny 
linolenovej za deň.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú

(Dodatočné označenie – umiestnené po "Časť NÍZKY OBSAH CHOLESTEROLU (nový)")

NÍZKY OBSAH CHOLESTEROLU
Tvrdenie, že potravina má nízky obsah 
cholesterolu, ako aj každé tvrdenie, ktoré 
môže mať pre spotrebiteľa ten istý 
význam, je prípustné len vtedy, keď 
výrobok obsahuje maximálne 0,02 g 
cholesterolu/100 g (pevné látky) alebo 
maximálne 0,01 g cholesterolu/100 ml 
(tekutiny) a
1. maximálne 1,5 g nasýteného tuku na 
100g (pevné látky), alebo
2. 0,75 g nasýteného tuku na 100 ml 
(tekutiny) a maximálne 10 % energie 
nasýteného tuku.
V prípade potravín prirodzene 
nízkoenergetických sa termín „prirodzene“ 
môže použiť ako označenie k tomuto 
tvrdeniu.

Or. en

Odôvodnenie

1. Podmienky Potravinového kódexu predstavujúce základ medzinárodných potravinových 
štandard by mali byť vyjadrené v analogickej legislatíve EÚ o uplatňovaní potravinových 
označení, ktoré by zlepšili zosúlaďovanie legislatívy v tejto oblasti:

a. “S nízkym obsahom cholesterolu " a "bez cholesterolu" sú tvrdenia, ktoré sú vložené do 
tvrdení

c. Označenia obsahujúce slová  "zdroj" a  "vysoký" s odkazom na vitamíny a minerálne látky 
v tekutinách by mali byť založené na 7.5% dennej odporučenej dávky a 15% dennej 
odporučenej dávky podľa poradia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Małgorzata Handzlik

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Príloha

Označenia o vplyve výživných látok a podmienky, ktoré sa ne vzťahujú

(Dodatočné označenie – umiestnené po "nové Omega-3 kyseliny ČASŤ" (nový))

NEOBSAHUJÚCE CHOLESTEROL
Tvrdenie, že potravina neobsahuje 
cholesterol, ako aj každé tvrdenie, ktoré 
môže mať pre spotrebiteľa ten istý 
význam, je prípustné len ak výrobok 
obsahuje 0,005 g cholesterolu na 100 g 
(pevné látky) alebo maximálne 0,005 g 
cholesterolu na 100 ml (tekutiny) a 
- výrobok obsahuje maximálne 1,5 g 
nasýteného tuku na 100g (pevné látky) 
alebo 0,75 g nasýteného tuku na 100 ml 
(tekutiny), maximálne 10 % energie 
pochádza z nasýteného tuku alebo 
- 70 % celkových mastných kyselín je 
nenasýtených 
V prípade potravín, ktoré prirodzene 
neobsahujú cholesterol, sa termín 
„prirodzene“ môže použiť ako označenie 
k tomuto tvrdeniu.

Or. en

Odôvodnenie

1. Podmienky Potravinového kódexu predstavujúce základ medzinárodných potravinových 
štandard by mali byť vyjadrené v analogickej legislatíve EÚ o uplatňovaní potravinových 
označení, ktoré by zlepšili zosúlaďovanie legislatívy v tejto oblasti:

a. “S nízkym obsahom cholesterolu " a "bez cholesterolu" sú tvrdenia, ktoré sú vložené do 
tvrdení

c. Označenia obsahujúce slová  "zdroj" a  "vysoký" s odkazom na vitamíny a minerálne látky 
v tekutinách by mali byť založené na 7.5% dennej odporučenej dávky a 15% dennej 
odporučenej dávky podľa poradia.
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