
AM\720744CS.doc PE405.852v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2008/0003(COD)

8. 5. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
3 - 6

Návrh stanoviska
Miroslav Ouzký
(PE404.621v01-00)

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro 
zvláštní výživu

Návrh směrnice
(KOM(2008)0003 – C6-0030/2008 – 2008/0003(COD))



PE405.852v01-00 2/5 AM\720744CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\720744CS.doc 3/5 PE405.852v01-00

CS

Pozměňovací návrh 3
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Avšak podle předpisů, které Komise 
přijme, musí být umožněno u potravin pro 
běžnou spotřebu, které jsou vhodné i pro 
zvláštní výživu, tuto vhodnost uvést.

Avšak podle předpisů, které Komise 
přijme, musí být umožněno u zemědělsko-
potravinářských výrobků pro běžnou 
spotřebu, které jsou přirozeně vhodné i pro 
zvláštní výživu, tuto vhodnost uvést.

Or. it

Odůvodnění

Poslední evropská nařízení zabývající se výživou (1924/2006 a 1925/2006 EHS) používají 
příslovce „přirozeně“ pro označení potravin, které mají v původním stavu zvláštní vlastnosti, 
bez ohledu na to, jak je ovlivní následné fáze balení a obohacování. Je logické použít tento 
postup i na tento návrh směrnice. Kromě podpory výrobků vyznačujících se zvláštními 
vlastnosti může tento postup usnadnit vědecký výzkum a inovace „na místě“  týkající se 
odrůdových vlastností ze zemědělského i potravinářského hlediska.  

Pozměňovací návrh 4
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby mohly být potraviny určené pro 
zvláštní výživu, které jsou výsledkem 
vědeckého a technologického pokroku, 
rychle uvedeny na trh, může Komise po 
konzultaci s Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin a postupem 
uvedeným v  článku  15 odst. 2  na dobu 
dvou let povolit uvedení na trh potravin, 
které neodpovídají pravidlům pro složení 
stanoveným ve zvláštních směrnicích pro 
skupiny potravin pro zvláštní výživu
uvedených v příloze I.

2. Aby mohly být potraviny určené pro 
zvláštní výživu, které jsou výsledkem 
vědeckého a technologického pokroku, 
rychle uvedeny na trh, může Komise po 
konzultaci s Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin  na dobu dvou let 
povolit uvedení na trh potravin, které 
neodpovídají pravidlům pro složení 
stanoveným ve zvláštních směrnicích pro 
skupiny potravin pro zvláštní výživu
uvedených v příloze I.
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Tato opatření, jejichž účelem je pozměnit 
směrnici tím, že bude doplněna o nové, 
jiné než podstatné prvky, se přijmou 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 15 odst. 3.

V případě potřeby může Komise toto 
povolovací rozhodnutí doplnit o pravidla 
pro označování týkající se změny složení. 

V případě potřeby může Komise toto 
povolovací rozhodnutí doplnit o pravidla 
pro označování týkající se změny složení. 

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo být sladěno s regulativním postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh 5
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylky od prvního pododstavce mohou 
být stanoveny ve výjimečných a jasně 
vymezených případech postupem 
uvedeným v  článku 15 odst. 2. Dotyčné 
odchylky mohou být zachovány, dokud 
nebude tento postup dokončen.

Odchylky od prvního pododstavce mohou 
být stanoveny ve výjimečných a jasně 
vymezených případech. Tato opatření, 
jejichž účelem je pozměnit směrnici tím, 
že bude doplněna o nové, jiné než 
podstatné prvky, se přijmou v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 15 odst. 3. Dotyčné 
odchylky mohou být zachovány, dokud 
nebude tento postup dokončen.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení by mělo být sladěno s regulativním postupem s kontrolou.
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Pozměňovací návrh 6
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Výrobky uvedené v článku 1 smějí být
uváděny do maloobchodního prodeje 
pouze balené a obal musí tyto výrobky 
zcela pokrývat.

Výrobky uvedené v článku 1 jsou běžně
uváděny do maloobchodního prodeje 
balené a obal musí tyto výrobky zcela 
pokrývat. Zemědělsko-potravinářské 
výrobky lze prodávat nebalené / 
předbalené, jsou-li způsoby produkce a 
zpracování natolik účinné, že umožňují 
zachovat beze změny vlastnosti, na jejichž 
základě může být výrobek zařazen do 
kategorií bývalého článku 1, aniž by byl 
spotřebitel jakkoli ohrožen.  K výrobkům 
jsou připojeny údaje uvedené v článku 9.

2. Členské státy mohou pro maloobchod 
povolit odchylky od odstavce 1, pokud jsou 
k výrobku při jeho uvedení do prodeje
připojeny údaje uvedené v článku  9 .

Or. it

Odůvodnění

Umožňuje uvádět výrobky na trh, aniž by jednotlivé členské státy musely povolovat odchylky 
pro výrobky, které se prodávají nebalené, zároveň ovšem stanovuje jasné podmínky, které, 
přestože jsou omezující, platí v celé Evropské unii. Cílem těchto opatření je umožnit 
zemědělským podnikům další rozvoj zavedením specifických systémů dohledatelnosti, přičemž 
chrání spotřebitele a zaručují jim širokou možnost výběru. 
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