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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Stanovisko navrhovatele

Navrhovatel vítá a podporuje návrh Komise, který reaguje na usnesení Parlamentu z března 
1998 o Zelené knize o obecných zásadách potravinového práva v EU a na usnesení 
Parlamentu z ledna 2001 o Bílé knize o bezpečnosti potravin. Navrhovatel podporuje zejména 
zavedení obecných zásad a podmínek pro používání tvrzení, vítá vytvoření seznamu 
výživových tvrzení, podmínky pro srovnávací tvrzení, rozlišení zdravotních tvrzení 
souvisejících s tělesnými funkcemi od tvrzení týkajících se snížení rizika onemocnění nebo 
definici spotřebitele vycházející z rozhodnutí Evropského soudního dvora. Uvedený návrh 
však obsahuje řadu míst, která je nutné vylepšit. Zejména:

2. Nutriční profil

Návrh Komise se snaží uvádění výživových a zdravotních tvrzení omezit na výrobky, které 
jsou „dobré“. Navrhovatel se však domnívá, že není úkolem vlády, ať už na úrovni místní, 
státní či evropské, rozhodovat o tom, které výrobky jsou pro spotřebitele dobré.

Návrh Komise vyvolává řadu otázek, které musí být zodpovězeny předtím, než bude možné 
se zásadou nutričních profilů zabývat:

Jestliže různí lidé mají různé stravovací potřeby, které závisejí na takových faktorech, jako 
jsou životní styl, věk nebo pohlaví, můžeme skutečně mluvit o dobrých a špatných 
potravinách, nikoliv o dobré či špatné stravě?

Nemají spotřebitelé právo na tyto nutriční informace bez ohledu na jakýkoliv nutriční profil?

Proč má být přijatelné, aby tvrzení o obsahu vysokého množství vápníku byla uvedena u 
nízkotučného sýru, ale nikoliv už u vysokotučného sýru, který může obsahovat stejné, nebo 
větší množství vápníku?

Má smysl bránit výrobcům červeného vína, aby uváděli, že malé množství červeného vína 
může být dobré na srdce, jen kvůli tomu, že nechceme, aby byly míchané alkoholické nápoje 
na trhu vydávány za „dobrý“ výrobek?

3. Obecná zdravotní tvrzení

Navrhovatel považuje zákaz veškerých obecných i implicitních zdravotních tvrzení za 
nepřiměřené opatření. Pokud jsou tvrzení podložena vědeckými poznatky a neklamou 
spotřebitele, neměl by být předmět a rozsah tvrzení záležitostí právních předpisů. Stávající 
právní předpisy týkající se klamavé reklamy a označování potravin už totiž používání 
nepravdivých nebo klamavých tvrzení zakazují. Navrhovatel se proto domnívá, že by bylo 
vhodnější důsledněji a účinněji vymáhat stávající právní předpisy než zavádět další právní 
předpisy, které pravděpodobně nebudou vymáhány lépe.

Obecná tvrzení jsou běžným nástrojem reklamy. Ve většině úspěšných reklamních kampaní 
se tvrdí, že díky danému výrobku budete určitým způsobem šťastnější, zdravější, bohatší nebo 
přitažlivější pro opačné pohlaví. V mnoha případech tato tvrzení ani nemají být chápána 
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doslova a nejsou považována za skutečné tvrzení, nýbrž za jakousi reklamní „bublinu“. 
Přitom nezáleží na tom, zda je „tvrzení“ sděleno verbálně nebo pomocí obrázků či zvuků. 
Bylo by tedy směšné přikazovat výrobcům bonbónů, aby v reklamách na své výrobky nebo na 
obalech těchto výrobků nevyobrazovali spokojené děti, nebo bránit tomu, aby na obilovinách 
k snídani nestálo, že díky těmto obilovinám jdou děti do školy připravené na dva dny 
dopředu. Pokud je toto povoleno uvádět v reklamě, proč by to nemělo být povoleno uvádět i 
na obalu výrobku nebo na vývěsce v obchodě? Existuje proto určité nebezpečí, že návrh 
Komise způsobí právní nejistotu v oblasti reklamy potravinářských výrobků.

4. Obchodní známky

Navrhovatel je znepokojen tím, že Komise patrně zcela neuvážila situaci společností, jejichž 
výrobky mají zdravotní tvrzení, která by byla navrhovaným nařízením omezena, již v 
obchodním názvu. Pokud by takovým ochranným známkám nebyla udělena výjimka, byly by 
tyto obchodní názvy ohroženy. Avšak pokud by jim výjimka udělena byla, jednalo by se 
patrně zase o nespravedlnost vůči jiným výrobcům, kteří uvádějí podobná tvrzení u 
podobných výrobků.

Navrhovatel se domnívá, že řešením není znovu zvážit konkrétní výjimku, nýbrž ty oddíly 
návrhu, které by nejvýznamněji omezily používání obchodních názvů (zejména části týkající 
se nutričního profilu a omezení obecných a implicitních zdravotních tvrzení), a to tak, aby 
byly spravedlivé pro celý potravinářský průmysl a nezpůsobovaly mezi spotřebiteli další 
omyly. 

5. Překážky obchodu

Navrhovatel se domnívá, že jakýkoliv právní předpis by měl být zvažován v širších 
souvislostech stávajícího dokumentu Codex Alimentarius Světové zdravotnické organizace 
(WHO) a pokynů Rady Evropy a že by měl zohlednit nedávný návrh nařízení o společných 
pravidlech přidávání vitamínů a minerálních látek do potravin (obohacování potravin), 
předložený Komisí. Jakékoliv nové normy či jakákoliv nová právní úprava by totiž měla být 
co možná nejvíce v souladu s mezinárodními normami.

6. Schvalovací postup

Navrhovatel je znepokojen tím, že navrhovaný schvalovací postup je příliš složitý a 
představoval by příliš velkou zátěž pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Je důležité, 
aby návrhy na povolená zdravotní tvrzení mohly být překládány všemi zainteresovanými 
stranami, a to i skupinami spotřebitelů nebo výrobců. Tento postup by mohl napomoci zjistit, 
aby stávající přesná tvrzení mohla být povolena, aniž by byla kladena neúměrná zátěž na 
výrobce potravin. Navrhovatel se však obává, že postup navrhovaný Komisí by bránil 
rychlému schvalování nových tvrzení na základě nových vědeckých důkazů. Z tohoto důvodu 
by měla Komise předložit zjednodušený postup.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
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Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzýváVýbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin, jako odpovědný výbor, aby do své zprávy začlenil následující 
pozměňovací návrhy:

Text navržený Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 3a (nový)

. (3a) Neměly by se vytvářet nové a zbytečné 
překážky obchodu potravinami se třetími 
zeměmi. Proto by měla být ustanovení co 
možná nejvíce v souladu s prací v rámci 
Codexu Alimentarius, která se týká 
výživových a zdravotních tvrzení.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 6

(6) Potraviny propagované takovými 
tvrzeními mohou spotřebitelé vnímat tak, 
že mají určité nutriční, fyziologické či 
zdravotní výhody oproti podobným nebo 
jiným výrobkům, které takové živiny 
neobsahují. To může přimět spotřebitele 
k tomu, aby činili rozhodnutí, jež přímo 
ovlivňují jejich celkový příjem 
jednotlivých živin nebo jiných látek, 
v rozporu s vědeckými stanovisky. Aby se 
zabránilo tomuto možnému nežádoucímu 
účinku, je vhodné stanovit určitá omezení 
týkající se výrobků obsahujících tvrzení. 
V této souvislosti jsou vhodnými kritérii 
k určení toho, zda na výrobku mohou být 
uvedena tvrzení, faktory typu přítomnost 
určitých látek, jako obsah alkoholu ve 
výrobku, nebo nutriční profil výrobku.

(6) Potraviny propagované takovými 
tvrzeními mohou spotřebitelé vnímat tak, 
že mají určité nutriční, fyziologické či 
zdravotní výhody oproti podobným nebo 
jiným výrobkům, které takové živiny 
neobsahují. To může přimět spotřebitele 
k tomu, aby činili rozhodnutí, jež přímo 
ovlivňují jejich celkový příjem 
jednotlivých živin nebo jiných látek, 
v rozporu s vědeckými stanovisky. Aby se 
zabránilo tomuto možnému nežádoucímu 
účinku, je vhodné stanovit určitá omezení 
týkající se výrobků obsahujících tvrzení. 
V této souvislosti musí být při určování 
toho, zda na výrobku mohou být uvedena 
tvrzení, faktory typu přítomnost určitých 
látek, jako alkoholu.

Odůvodnění

Zatímco zohledňování přítomnosti alkoholu ve výrobku by mělo být při posuzování toho, zda 
na výrobku mohou být uvedena tvrzení, podporováno, zavést plošný zákaz uvádění jinak 
přesných tvrzení u celých kategorií výrobků by nebylo vhodné.

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7

(7) Při zjišťování nutričního profilu se 
může vzít v úvahu obsah celé řady 
různých živin a látek, které mají nutriční 
či fyziologický účinek, zejména látek jako 
tuk, nasycené mastné kyseliny, 
transmastné kyseliny, sůl / sodík a cukry, 
jejichž nadměrný příjem se v celkové 
stravě nedoporučuje, dále pak látek jako 
polynenasycené a mononenasycené 
mastné kyseliny, využitelné sacharidy 
kromě cukrů, vitamíny, minerální látky, 
bílkoviny a vláknina. Při stanovování 
nutričních profilů se zohlední různé 
kategorie potravin a místo a úloha těchto 
potravin v celkové stravě. Pro určité 
potraviny nebo kategorie potravin může 
být zapotřebí výjimka z povinnosti 
dodržovat stanovený nutriční profil, a to 
v závislosti na jejich úloze a důležitosti ve 
stravě obyvatelstva. Tyto výjimky by 
představovaly složité technické případy, a 
přijetí příslušných opatření by proto mělo 
být svěřeno Komisi.

vypouští se

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 4.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 11

(11) Hlavním faktorem, který by měl být 
při používání výživových a zdravotních 
tvrzení zohledněn, by mělo být vědecké 
zdůvodnění a provozovatelé 
potravinářských podniků, kteří tvrzení 
používají, by je měli odůvodnit.

(11) Hlavním faktorem, který by měl být 
při používání výživových a zdravotních 
tvrzení zohledněn, by mělo být vědecké 
zdůvodnění a provozovatelé 
potravinářských podniků, kteří tvrzení 
používají, by je měli odůvodnit Vědecké 
zdůvodnění výživových a zdravotních 
tvrzení by mělo být přiměřené uváděným 
příznivým účinkům.
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Odůvodnění

Cílem vědeckého zdůvodnění by mělo být řádné opodstatnění výživových a zdravotních tvrzení 
a udávaných příznivých účinků, avšak tato zdůvodnění by neměla být nepřiměřená vzhledem 
k tomuto cíli, tj. úroveň průkaznosti by měla být „po důkladném zvážení pravděpodobností“, 
nikoliv „nade vší pochybnost“.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 13 a (nový)

. (13a) Možnost používat tvrzení „s nízkým 
obsahem tuku“ nebo „nízkotučný“ u 
roztíratelných tuků je stanovena 
v nařízení Rady (ES) č. 2991/94 ze dne 5. 
prosince 19941, proto se na roztíratelné 
nutriční tuky v současné době nepoužijí 
žádná dodatečná omezení týkající se 
tvrzení o obsahu tuků.
1 Úř. věst. L 316, 9.12.1994, s. 2.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 17

(17) Pokud jsou založena na dlouhodobě 
uznávaných a nesporných vědeckých 
poznatcích, měla by být zdravotní tvrzení 
popisující úlohu živin či jiných látek při 
růstu, vývoji a běžných fyziologických 
funkcích organismu podrobena jinému 
typu posuzování a schvalování. Proto je 
nutné sestavit seznam povolených tvrzení 
popisujících úlohu určité živiny nebo jiné 
látky.

(17) Pokud jsou založena na dlouhodobě 
uznávaných a nesporných vědeckých 
poznatcích, měla by být zdravotní tvrzení 
popisující úlohu živin či jiných látek při 
růstu, vývoji a běžných fyziologických 
funkcích organismu podrobena jinému 
typu posuzování a schvalování. Proto je 
nutné sestavit pro Společenství seznam 
povolených tvrzení popisujících úlohu 
určité živiny nebo jiné látky.
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Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k článku 12.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 20

(20) K zajištění toho, že zdravotní tvrzení 
jsou pravdivá, jasná, spolehlivá a užitečná 
spotřebiteli při výběru zdravé stravy, mělo 
by být ve stanovisku úřadu i v následném 
schvalovacím postupu zohledněno znění, 
jakož i prezentace zdravotních tvrzení.

(20) K zajištění toho, že zdravotní tvrzení 
jsou pravdivá, jasná, spolehlivá a užitečná 
spotřebiteli při výběru zdravé stravy, mělo 
by být ve stanovisku úřadu i v následném 
schvalovacím postupu zohledněna 
účinnost výrobku, jakož i prezentace 
zdravotních tvrzení.

Odůvodnění

Úřad by měl zkoumat a schvalovat účinnost výrobku související s uvedeným zdravotním 
tvrzením, nikoliv sémantický význam jeho znění.

Pozměňovací návrh 8
Bod odůvodnění 21a (nový)

. (21a) Aby se zajistilo, že nedojde 
k narušení inovací a 
konkurenceschopnosti, měly by být 
zohledňovány potřeby evropského 
potravinářského průmyslu, a zejména 
jeho malých a středních podniků

Pozměňovací návrh 9
Bod odůvodnění 22

(22) Z důvodu transparentnosti a za účelem 
zamezení opakovaným žádostem 
v souvislosti s tvrzeními, která již byla 
posouzena, by měl být zřízen rejstřík 
takových tvrzení.

(22) Z důvodu transparentnosti a za účelem 
zamezení opakovaným žádostem 
v souvislosti s tvrzeními, která již byla 
posouzena, by měl být zřízen a veden 
veřejný rejstřík takových tvrzení.

Odůvodnění

Rejstřík bude přístupný veřejnosti a po zřízení bude pravidelně aktualizován.
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Pozměňovací návrh 10
Čl. 3 odst. 2 písm. c)

(c) udávat nebo z něj nesmí vyplývat, že 
vyvážená a rozmanitá strava nemůže 
poskytovat odpovídající množství živin;

(c) udávat, naznačovat nebo z něj nesmí 
vyplývat, že vyvážená a rozmanitá strava 
nemůže poskytovat odpovídající množství 
živin;

Odůvodnění

Vyplývá z definic tvrzení v článku 2.

Pozměňovací návrh 11
Článek 4

Článek 4
Omezení týkající se používání výživových 

a zdravotních tvrzení
1. Do 18 měsíců od přijetí tohoto nařízení 
stanoví Komise v souladu s postupem 
podle čl. 23 odst. 2 konkrétní nutriční 
profily, které potraviny nebo určité 
kategorie potravin musí splňovat, aby u 
nich mohla být uváděna výživová nebo 
zdravotní tvrzení. 

vypouští se

Nutriční profily se stanoví zejména 
odkazem na množství následujících živin 
obsažených v potravinách:
(a) tuku, nasycených mastných kyselin, 
transmastných kyselin;
(b) cukru;
(c) soli / sodíku.
Nutriční profily jsou založeny na 
vědeckých poznatcích o stravě a výživě a 
jejich vztahu ke zdraví, a zejména na 
úloze živin a dalších látek s nutričním či 
fyziologickým účinkem na chronická 
onemocnění. Při stanovování nutričních 
profilů se Komise radí s úřadem a provádí 
konzultace se zainteresovanými stranami, 
zejména s provozovateli potravinářských 
podniků a skupinami spotřebitelů.
Výjimky a aktualizace zohledňující 
příslušný rozvoj vědy se přijímají 
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v souladu s postupem podle čl. 23 odst. 2.
2. Odchylně od odstavce 1 se povolují 
výživová tvrzení odkazující na snížení 
množství tuku, nasycených mastných 
kyselin, transmastných kyselin, cukru a 
soli / sodíku, pokud splňují podmínky 
stanovené v tomto nařízení.
3. U nápojů s obsahem alkoholu více než 
1,2 % se neuvádí:
(a) zdravotní tvrzení; 
(b) výživová tvrzení jiná než týkající se 
snížení obsahu alkoholu nebo energie.
4. V souladu s postupem podle čl. 23 odst. 
2 a v návaznosti na vědecké důkazy 
mohou být stanoveny jiné potraviny nebo 
kategorie potravin než podle odstavce 3, u 
nichž mají být výživová a zdravotní tvrzení 
omezena nebo zakázána.

Odůvodnění

Začlenění nutričních profilů do právního rámce nelze podpořit, neboť to jde nad rámec 
„nezbytných“ omezení a je v rozporu se zásadou proporcionality.

Ústřední zásadou politiky ochrany spotřebitele musí být přístup spotřebitele k přesným, 
relevantním a srozumitelným důkazům. Návrh omezující informace, které se mohou objevit na 
obalu potravin, představuje, s výjimkou důvodů týkajících se přesnosti, nebezpečí, že bude 
podkopáno mnoho práce, kterou už Evropská unie v této oblasti vykonala.

Měli bychom proto odmítnout toto falešné dělení potravin na „dobré“ a „špatné“. Nutriční 
složení potravin je totiž méně významné než množství a kombinace potravin zkonzumovaných. 
Tvůrci politik by měli spíše podporovat vyváženost a rozmanitost stravy, která je pro blaho 
nezbytná. K tomu by však mělo docházet prostřednictvím osvěty, nikoliv prostřednictvím 
právní úpravy.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 5 odst. 1 písm. a)

(a) bylo doloženo, že přítomnost, 
nepřítomnost nebo snížený obsah látky, jíž 
se tvrzení týká, má příznivý nutriční nebo 
fyziologický účinek, což bylo zjištěno na 
základě všeobecně uznávaných vědeckých 

(a) bylo doloženo, že přítomnost, 
nepřítomnost nebo snížený obsah živiny 
nebo jiné látky, jíž se tvrzení týká, má 
příznivý nutriční nebo zdravotní účinek, 
což bylo zjištěno na základě všeobecně 
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údajů; uznávaných vědeckých poznatků nebo na 
základě schválení v souladu s postupem 
podle článků 14 až 17; pokud je uvedeno 
zdravotní tvrzení týkající se potraviny 
nebo kategorie potravin, bylo u potraviny 
nebo kategorie potravin, které jsou 
předmětem tohoto tvrzení, doloženo, že 
mají příznivý nutriční nebo zdravotní 
účinek, což bylo zjištěno na základě 
všeobecně uznávaných vědeckých 
poznatků;

Odůvodnění

Obecné zásady a podmínky používání výživových a zdravotních tvrzení by měly být 
považovány za referenční dokument, s nímž mohou donucovací orgány srovnávat a 
kontrolovat tvrzení uváděná v jejich členském státě. Mělo by být ovšem jasné, že jsou 
povolena i tvrzení specifická pro určitou potravinu nebo skupinu potravin. Tento přístup 
nachází podporu v definici „zdravotního tvrzení“ v článku 2 návrhu, v „Pokynech 
k vědeckému zdůvodňování tvrzení souvisejících s vlivem na zdraví u funkčních potravin“, 
vypracovaných Radou Evropy, a v „Návrhu pokynů pro používání zdravotních a výživových 
tvrzení“ v rámci Codexu Alimentarius. 

Pozměňovací návrh 13
Čl. 5 odst. 1 písm. b)

(b) látka, které se tvrzení týká: (b) živina nebo jiná látka, které se tvrzení 
týká:

(i) je obsažena ve finálním výrobku ve 
významném množství, jak je definováno 
v právních předpisech Společenství, nebo 
pokud taková pravidla neexistují, 
v množství, které bude mít uváděný 
nutriční či fyziologický účinek, jak je 
zjištěno na základě všeobecně uznávaných 
vědeckých údajů; nebo

(i) je obsažena ve finálním výrobku ve 
významném množství, jak je definováno 
v právních předpisech Společenství, nebo 
pokud taková pravidla neexistují, 
v množství, které bude mít uváděný 
nutriční či zdravotní účinek, jak je zjištěno 
na základě všeobecně uznávaných 
vědeckých poznatků; nebo

(ii) není přítomna nebo je přítomna ve 
sníženém množství, což bude mít uváděný 
nutriční či fyziologický účinek, jak je 
zjištěno na základě všeobecně uznávaných 
vědeckých údajů; 

(ii) není přítomna nebo je přítomna ve 
sníženém množství, jak je definováno 
v právních předpisech Společenství, nebo 
pokud taková pravidla neexistují, 
v množství, které bude mít uváděný 
nutriční či zdravotní účinek, jak je zjištěno 
na základě všeobecně uznávaných 
vědeckých poznatků;
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Odůvodnění

Vyjasnění textu.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 5 odst. 1 písm. c)

(c) případně má látka, které se tvrzení týká, 
takovou formu, v níž ji může organismus 
využít; 

(c) případně má živina nebo jiná látka, 
které se tvrzení týká, takovou formu, v níž 
ji může organismus využít; 

Odůvodnění

Vyjasnění textu.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 5 odst. 1 písm. d)

(d) množství výrobku, u něhož lze důvodně 
očekávat jeho spotřebu, poskytuje 
významné množství látky, které se tvrzení 
týká, jak je definováno v právních 
předpisech Společenství, nebo pokud 
taková pravidla neexistují, obsahuje 
významné množství, které bude mít 
uváděný nutriční či fyziologický účinek, 
jak je zjištěno na základě všeobecně 
uznávaných vědeckých údajů; 

(d) množství výrobku, u něhož lze důvodně 
očekávat jeho spotřebu, poskytuje 
významné množství živiny nebo jiné látky, 
které se tvrzení týká, jak je definováno 
v právních předpisech Společenství, nebo 
pokud taková pravidla neexistují, obsahuje 
významné množství, které bude mít 
uváděný nutriční či zdravotní účinek, jak je 
zjištěno na základě všeobecně uznávaných 
vědeckých poznatků; 

Odůvodnění

Vyjasnění textu.

Pozměňovací návrh 16
Článek 6

1. Výživová a zdravotní tvrzení mají svůj 
základ a zdůvodnění ve všeobecně 
uznávaných vědeckých údajích.

1. Výživová a zdravotní tvrzení mají svůj 
základ a zdůvodnění ve všeobecně 
uznávaných vědeckých poznatcích, 
přičemž úroveň zdůvodnění je úměrná 
uváděným tvrzením.

2. Provozovatel potravinářského podniku 
uvádějící výživové či zdravotní tvrzení 

2. Provozovatel potravinářského podniku 
uvádějící výživové či zdravotní tvrzení 
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odůvodní užití takového tvrzení. odůvodní užití takového tvrzení.
3. Příslušné orgány členských států mohou 
od provozovatele potravinářského podniku 
nebo osoby uvádějící výrobek na trh 
požadovat předložení vědeckých prací a 
údajů zakládajících shodu s tímto 
nařízením.

3. Příslušné orgány členských států mohou 
od provozovatele potravinářského podniku 
nebo osoby uvádějící výrobek na trh 
požadovat předložení vědeckých prací a 
poznatků zakládajících shodu s tímto 
nařízením.

Odůvodnění

Zátěž kladená na podniky v souvislosti se zdůvodňováním tvrzení by měla být úměrná 
udávanému přínosu.

Pozměňovací návrh 17
Článek 7

Pokud je uvedeno výživové nebo zdravotní 
tvrzení, poskytují se, s výjimkou obecně 
zaměřené reklamy, nutriční údaje podle 
směrnice 90/496/EHS.

Pokud je uvedeno výživové nebo zdravotní 
tvrzení, poskytují se, s výjimkou reklamy, 
nutriční údaje podle směrnice 90/496/EHS.

V případě zdravotních tvrzení se poskytují 
údaje obsažené ve skupině 2, jak je 
vymezena v čl. 4 odst. 1 směrnice 
90/496/EHS.

V případě zdravotních tvrzení se poskytují 
údaje obsažené ve skupině 2, jak je 
vymezena v čl. 4 odst. 1 směrnice 
90/496/EHS.

Kromě toho se v blízkosti nutričních údajů 
případně uvedou také množství látky nebo 
látek, kterých se nutriční nebo zdravotní
tvrzení týká a které se na nutričním 
označení neobjevují.

Kromě toho se v blízkosti nutričních údajů 
případně uvedou také množství živiny nebo 
živin či látky nebo látek, kterých se 
nutriční nebo zdravotní tvrzení týká a které 
se na nutričním označení neobjevují, 
pokud již jejich uvedení jinde na etiketě 
není vyžadováno stávajícími právními 
předpisy Společenství.

Odůvodnění

Komise v minulosti uznala, že požadavky na označování týkající se nutričních údajů by 
neměly být rozšířeny na reklamu. Proto by měla být slova „obecně zaměřené“ vypuštěna. 
Cílem dalších změn je zachovat návaznost na ostatní oddíly návrhů a zamezit nutnosti uvádět 
tytéž nutriční údaje na etiketě víckrát než jednou.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 9 odst. 1

1. Aniž je dotčena směrnice 84/450/EHS, 1. Aniž je dotčena směrnice 84/450/EHS, 
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uvádí se výživové tvrzení porovnávající 
množství určité živiny nebo energetické 
hodnoty potraviny s potravinami téže 
kategorie pouze tehdy, pokud jsou
porovnávané potraviny snadno 
rozpoznatelné pro průměrného spotřebitele 
nebo jasně označeny. Uvede se rozdíl 
v množství živiny nebo energetické 
hodnoty, přičemž srovnání musí být 
vztaženo ke stejnému množství potraviny.

uvádí se výživové tvrzení porovnávající 
množství určité živiny nebo energetické 
hodnoty potraviny s jinou potravinou
pouze tehdy, pokud mohou být
porovnávané potraviny jasně 
rozpoznatelné pro průměrného spotřebitele 
nebo jsou jasně označeny. Uvede se rozdíl 
v množství dané živiny či daných živin 
nebo energetické hodnoty, přičemž 
srovnání musí být provedeno s odkazem na 
stejné množství potraviny.

Odůvodnění

Seznam podmínek pro srovnávací tvrzení je nutné uvítat. Tento článek by však měl být 
vyjasněn, aby se zajistilo, že porovnávané potraviny, kterých se tvrzení týkají, spotřebitel 
jasně rozpozná. Pozměňovací návrh také navrhuje umožnit porovnávání různých kategorií 
potravin, tj. porovnání obsahu vápníku ve sklenici mléka a ve sklenici pomerančové šťávy 
nebo porovnání množství vlákniny v porci obilnin k snídani a v jiném oblíbeném zdroji 
vlákniny, například v celozrnném chlebu. 

Pozměňovací návrh 19
Čl. 10 odst. 2 písm. c)

(c) oznámení určené osobám, které by se 
měly vyhnout užití potraviny, pokud je to 
vhodné; 

(c) upozornění určené osobám, které by se 
měly vyhnout spotřebě potraviny, pokud je 
to vhodné; a

Pozměňovací návrh 20
Článek 11

Článek 11
Implicitní zdravotní tvrzení

1. Nepovolují se následující implicitní 
zdravotní tvrzení:

vypouští se

(a) tvrzení odkazující na obecné, 
nespecifické příznivé účinky živiny nebo 
potraviny na celkové zdraví a blaho; 
(b) tvrzení odkazující na fyziologické nebo 
behaviorální funkce; 
(c) aniž je dotčena směrnice 96/8/ES, 
tvrzení odkazující na hubnutí či regulaci
hmotnosti nebo na množství či míru ztráty 
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hmotnosti, jež mohou být důsledkem 
jejich používání, nebo na snížení pocitu 
hladu či zvýšení pocitu sytosti nebo na 
snížení využitelné energie ze stravy; 
(d) tvrzení odkazující na rady lékařů, 
jiných zdravotnických odborníků či jejich 
profesních sdružení nebo nadací, nebo 
tvrzení naznačující, že zdravotní stav by 
mohl být ovlivněn, pokud by nedošlo ke 
spotřebě potraviny.
2. Komise ve vhodných případech po 
předchozí konzultaci s úřadem zveřejní 
podrobné pokyny k provádění tohoto 
článku.

Odůvodnění
Výživová tvrzení by měla být založena na potvrzeném a schváleném výzkumu nebo na 
všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích. Výrobci by měli moci uvádět jakákoliv tvrzení, 
která mohou vědecky zdůvodnit, pokud tomuto tvrzení může spotřebitel jasně porozumět. Na 
tvrzení, která spotřebitele klamou, by se již měly vztahovat stávající právní předpisy o 
klamavé reklamě. 

Všeobecné zákazy používání tvrzení týkajících se všeobecného blaha, psychologických účinků 
či ztráty hmotnosti by ve skutečnosti mohly působit proti širším cílům WHO i EU v oblasti 
veřejného zdraví, neboť by omezily schopnost spotřebitelů provádět informované volby a 
překážely by spotřebitelům v přístupu ke zdraví prospěšným potravinářským výrobkům.

Navíc samotný pojem implicitního zdravotního tvrzení je tak neurčitý, že je i právně nejistý. 
Návrh Komise ponechává jen malý prostor spotřebitelům, aby uplatňovali zdravý rozum a 
sami rozhodovali, která tvrzení se mají brát doslova a která jsou pouze jakousi reklamní 
„bublinou“. Mají se snad obrázky na balíčcích bonbónů chápat jako tvrzení, že bonbóny 
přinášejí dětem spokojenost?

Pozměňovací návrh 21
Článek 12

1. Odchylně od čl. 10 odst. 1 mohou být 
uváděna zdravotní tvrzení, která popisují 
úlohu živiny nebo další látky při růstu, 
vývoji a běžných funkcích organismu, 
která vycházejí z obecně uznávaných 
vědeckých údajů a kterým průměrný 
spotřebitel rozumí, jestliže jsou tato tvrzení 
zahrnuta do seznamu stanoveného 
v odstavci 2.

1. . Odchylně od čl. 10 odst. 1 mohou být 
uváděna zdravotní tvrzení, která popisují 
úlohu živiny nebo jiné látky při růstu, 
vývoji a běžných funkcích organismu, 
která vycházejí z obecně uznávaných 
vědeckých poznatků a kterým průměrný 
spotřebitel rozumí, jestliže jsou tato tvrzení 
založena na tvrzeních obsažených v 
seznamu stanoveném v odstavci 2.
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2. Členské státy poskytnou Komisi 
seznamy tvrzení uvedené v odstavci 1
nejpozději do ... [poslední den měsíce, 
v němž bylo toto nařízení přijato, + 1 rok].

2. Členské státy a zainteresované strany, 
včetně skupin spotřebitelů a zástupců 
odvětví, musí být vyzvány, aby seznamy 
tvrzení, která by chtěly zahrnout do 
seznamu Společenství, obsahujícího 
povolená zdravotní tvrzení, poskytly 
Komisi nejpozději do ... [poslední den 
měsíce, v němž bylo toto nařízení přijato, + 
1 rok].

Po konzultaci s úřadem přijme Komise 
v souladu s postupem podle článku 23 
seznam Společenství obsahující povolená 
tvrzení, jak uvedeno v odstavci 1, která 
popisují úlohu živiny či jiné látky při růstu, 
vývoji a běžných funkcích organismu, a to 
nejpozději do … [poslední den měsíce, 
v němž bylo nařízení přijato, + 3 roky]

Po konzultaci s úřadem přijme Komise 
v souladu s postupem podle článku 23 
seznam Společenství obsahující povolená 
tvrzení, jak uvedeno v odstavci 1, která 
popisují úlohu živiny či jiné látky při růstu, 
vývoji a běžných funkcích organismu, a to 
nejpozději do … [poslední den měsíce, 
v němž bylo nařízení přijato, + 3 roky]

Úpravy seznamu se přijímají v souladu 
s postupem podle článku 23, a to 
z vlastního podnětu Komise nebo na 
základě žádosti členského státu.

Seznam je možné změnit v souladu 
s postupem podle článku 23 odst. 2, a to 
z vlastního podnětu Komise nebo na 
základě žádosti členského státu.

3. Ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost do přijetí seznamu uvedeného 
odstavci 2 druhém odstavci mohou 
provozovatelé podniků uvádět na svou 
odpovědnost zdravotní tvrzení podle 
odstavce 1, pokud jsou tato tvrzení 
v souladu s tímto nařízením a stávajícími 
právními předpisy, které se na ně vztahují, 
a aniž je dotčeno přijetí ochranných 
opatření uvedených v článku 22.

3. Ode dne vstupu tohoto nařízení 
v platnost do dvanácti měsíců od přijetí 
seznamu uvedeného odstavci 2 druhém 
pododstavci mohou provozovatelé podniků 
uvádět na svou odpovědnost zdravotní 
tvrzení podle odstavce 1, pokud jsou tato 
tvrzení v souladu s tímto nařízením a 
stávajícími právními předpisy, které se na 
ně vztahují.

Odůvodnění

Úřad by měl zvážit i žádosti nevládních organizací, včetně skupin spotřebitelů a zástupců 
odvětví. Po sestavení seznamu by mělo následovat určité přechodné období, než vstoupí 
v platnost všechny účinky tohoto nařízení, aby mohli výrobci vytvořit nové obaly, které budou 
v souladu s těmito novými pravidly, a aby mohli velkoobchodníci i maloobchodníci doprodat 
zbylé zásoby. To je zvláště důležité pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 13 odst. 2
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2. Kromě obecných požadavků 
stanovených tímto nařízením a zvláštních 
požadavků podle odstavce 1 na tvrzení o 
snížení rizika onemocnění ponese etiketa 
také prohlášení o tom, že u nemocí existuje 
mnoho rizikových faktorů a že změna 
jednoho z těchto faktorů může nebo 
nemůže mít příznivý účinek.

2. Kromě požadavků stanovených tímto 
nařízením ponese etiketa v případě tvrzení 
o snížení rizika onemocnění také 
prohlášení o tom, že u nemocí existuje 
mnoho rizikových faktorů a že změna 
jednoho z těchto faktorů může nebo 
nemůže mít příznivý účinek.

Pozměňovací návrh 23
Čl. 14 odst 1 první pododstavec

1. Za účelem schválení podle čl. 10 odst. 1 
se úřadu předkládá žádost.

1. Za účelem schválení podle čl. 10 odst. 1
a podle čl. 13 odst. 1 se úřadu předkládá 
žádost.

Odůvodnění

Žádosti o schválení se podávají na základě obou článků.

Pozměňovací návrh 24
Čl. 14 odst. 1 písm. c)

(c) dá veřejnosti k dispozici shrnutí 
dokumentace podle odst. 3 písm. f).

(c) dá veřejnosti k dispozici shrnutí 
dokumentace podle odst. 2 písm. f).

Odůvodnění

Odkaz pod písmenem c) by měl být učiněn na odst. 2 písm. f), nikoliv na odst. 3 písm f).

Pozměňovací návrh 25
Čl. 14, odst. 2, písm. b)

(b) potravina nebo kategorie potravin, 
kterých se má zdravotní tvrzení týkat, a 
jejich zvláštní charakteristiky;

(b) potravina nebo kategorie potravin nebo 
jedna z jejích složek, kterých se má 
zdravotní tvrzení týkat, a jejich zvláštní 
charakteristiky;

Odůvodnění

Vyplývá z definice zdravotního tvrzení uvedené v článku 2.
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Pozměňovací návrh 26
Čl. 14 odst. 2 písm. e)

(e) návrh znění zdravotního tvrzení, o 
jehož schválení se žádá, a to ve všech 
jazycích Společenství, a případně zvláštní 
podmínky pro použití; 

(e) ukázkový příklad znění zdravotního 
tvrzení, a to v jazyce, v němž je 
dokumentace předkládána úřadu, a
případně zvláštní podmínky pro použití; 

Odůvodnění

Nemělo by se po žadateli požadovat, aby v souvislosti s tvrzením poskytnul přesný výrok (v 
konečném znění ), ani by nemělo být přesné znění součástí rozhodnutí úřadu. Výrobci a 
reklamní inzerenti by měli mít ve způsobu prodávání výrobku určitou volnost k využití vlastní 
tvořivosti, pokud se veškerá tvrzení ponesou ve smyslu a duchu schváleného tvrzení. Aby 
mohly na seznam přispívat i nevládní organizace, měl by úřad uznat předložené znění 
v kterémkoliv jazyce Společenství, přestože by rozhodnutí úřadu mělo být k dispozici ve všech 
jazycích. 

Pozměňovací návrh 27
Čl. 15 odst. 3

3. Za účelem přípravy svého stanoviska 
úřad ověří:

3.Za účelem přípravy svého stanoviska 
úřad ověří, že ukázkový příklad znění 
zdravotního tvrzení:

(a) že navrhované znění zdravotního 
tvrzení je zdůvodněno vědeckými údaji; 

(a) je zdůvodněn vědeckými poznatky; 

(b) že znění zdravotního tvrzení je v 
souladu s kritérii stanovenými v tomto 
nařízení; 

(b) je v souladu s kritérii stanovenými v 
tomto nařízení; 

(c) že navrhované znění zdravotního 
tvrzení je pro spotřebitele srozumitelné a 
smysluplné.

(c) je pro spotřebitele srozumitelný a 
smysluplný.

Odůvodnění

Navazuje na předchozí pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrh 28
Čl. 15 odst. 4 písm. b)

(b) označení potraviny nebo kategorie 
potravin, v souvislosti s nimiž má být 
tvrzení použito, a jejich zvláštních 

(b) označení potraviny nebo kategorie 
potravin nebo jedné z jejích složek, v 
souvislosti s nimiž má být dané tvrzení 
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charakteristik; použito, a jejich zvláštních charakteristik; 

Odůvodnění

Vyplývá z definice zdravotního tvrzení v článku 2.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 15 odst. 4 písm. c)

(c) doporučené znění navrhovaného 
zdravotního tvrzení, a to ve všech jazycích 
Společenství;

(c) význam a ukázkový příklad znění 
navrhovaného zdravotního tvrzení, a to ve 
všech jazycích Společenství; 

Odůvodnění

Vyplývá z pozměňovacího návrhu k čl. 14 odst. 2 písm. e) a k čl. 15 odst 3.

Pozměňovací návrh 30
Čl. 19 odst. 1 úvodní část

1. Vědecké údaje a další informace v 
dokumentaci se žádostí vyžadované podle 
čl. 14 odst. 2 nemohou být použity ve 
prospěch pozdějšího žadatele po dobu 
sedmi let ode dne schválení, pokud se 
pozdější žadatel s předchozím žadatelem 
nedohodli na tom, že se takové údaje a 
informace mohou použít, jestliže:

1.V souvislosti se zdravotními tvrzeními 
schválenými na základě vlastnických 
údajů nemohou být vědecké údaje a další 
informace v dokumentaci se žádostí 
vyžadované podle čl. 14 odst. 2 použity ve 
prospěch pozdějšího žadatele po dobu 
sedmi let ode dne schválení, pokud se 
pozdější žadatel s předchozím žadatelem 
nedohodli na tom, že se takové údaje a 
informace mohou použít, jestliže:

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 31
Čl. 19 odst. 2a (nový)

. 2a. Odstavce 1 a 2 nebrání tomu, aby 
pozdější žadatelé získali schválení v 
případě, že by určité zdravotní tvrzení, 
které je předmětem žádosti takového 
žadatele, bylo schváleno na základě 
vlastnických údajů nebo jakýchkoliv 
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jiných vědeckých údajů a informací, které 
nejsou označeny za vlastnické a jsou 
uvedeny v žádosti, pokud takové údaje 
nebo informace jsou ke schválení daného 
zdravotního tvrzení postačující.

Odůvodnění

Ustanovení přiznávající u zdravotních tvrzení založených na vlastnických údajích sedmiletou 
lhůtu pro ochranu údajů a výhradní právo na trhu je vítáno. Záměr Komise však není zcela 
jasný. Návrh například podrobněji neuvádí, zda by dva výrobci, kteří předložili dokumentaci 
se žádostí se stejnými důkazy, získali takové výhradní právo oba nebo zda by bylo 
znemožněno, aby schválení získali další žadatelé.Odstavec 2a se proto snaží tento problém 
vyjasnit.

Pozměňovací návrh 32
Čl. 19 odst. 2b (nový)

. 2b. Odstavce 1 a 2 se použijí na jakoukoliv 
žádost založenou na vlastnických údajích 
a bez ohledu na pořadí, v němž byla 
taková žádost podána. 

Odůvodnění

Ustanovení přiznávající u zdravotních tvrzení založených na vlastnických údajích sedmiletou 
lhůtu pro ochranu údajů a výhradní právo na trhu je vítáno. Záměr Komise však není zcela 
jasný. Návrh například podrobněji neuvádí, zda by dva výrobci, kteří předložili dokumentaci 
se žádostí se stejnými důkazy, získali takové výhradní právo oba nebo zda by bylo 
znemožněno, aby schválení získali další žadatelé.Odstavec 2a se proto snaží tento problém 
vyjasnit.

Pozměňovací návrh 33
Článek 19a (nový) 

. Článek 19a
Důvěrnost údajů

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

Pozměňovací návrh 34
Článek 19b (nový)

. Článek 19b
Ochrana důvěrných údajů

1. Vědecké údaje a jiné informace 
předložené v dokumentaci se žádostí, které 
jsou vyžadovány podle čl. 14 odst. 2 a 
které jsou chráněny podle čl. 19a, 
nemohou být použity ve prospěch 
pozdějšího žadatele po dobu sedmi let ode 
dne schválení, pokud první žadatel 
neposkytne souhlas s tím, že údaje a 
informace použity být mohou.
2. Po uplynutí sedmiletého období může 
úřad závěry všech částí hodnocení 
provedených na základě vědeckých údajů 
a informací obsažených v dokumentaci se 
žádostí použít ve prospěch jiného žadatele.

Odůvodnění

Pro podporu investic do výzkumu, podporu inovací a zajištění spravedlivé soutěže je 
přiměřená ochrana údajů nezbytná. V praxi není vždy výhradní právo odkazu na vlastnické 
údaje dostačující, neboť klinická hodnocení se obvykle provádějí spolu se třetími stranami, 
například s univerzitami. Výrobci přitom ve většině případů univerzitám poskytnou právo 
používat dané údaje ke vzdělávání, publikaci a dalšímu výzkumu. 

Pozměňovací návrh 35
Čl. 21 odst. 1

1. Odkazuje-li se na tento článek, použije 
se postup stanovený v odstavcích 2, 3 a 4.

vypouští se

Odůvodnění

Nadbytečnost.
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Pozměňovací návrh 36
Čl. 21 odst. 3

3. Komise konzultuje Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
podle čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) 178/2002 
(dále jen „výbor“), pokud považuje 
takovou konzultaci za užitečnou nebo 
pokud o to požádá členský stát, a vydá 
stanovisko k navrhovaným opatřením.

3. Komise konzultuje Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
podle čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) 178/2002, 
pokud považuje takovou konzultaci za 
užitečnou nebo pokud o to požádá členský 
stát, a vydá stanovisko k navrhovaným 
opatřením.

Odůvodnění

Zkratka není zapotřebí, není užitečná.

Pozměňovací návrh 37
Článek 22

Článek 22
Ochranná opatření

1. Pokud má členský stát závažné důvody 
se domnívat, že určité tvrzení není v 
souladu s tímto nařízením nebo že 
vědecké zdůvodnění podle článku 7 je 
nedostatečné, může dočasně pozastavit 
používání daného tvrzení na svém území.

vypouští se

Uvědomí o tom ostatní členské státy a 
Komisi a toto pozastavení zdůvodní.
2. V souladu s postupem podle čl. 23 odst. 
2 je případně po obdržení stanoviska 
vypracovaného úřadem přijato 
rozhodnutí.
Komise může takový postup zahájit z 
vlastního podnětu.
3. Členský stát uvedený v odstavci 1 může 
pozastavení udržovat, dokud mu nebylo 
oznámeno rozhodnutí podle odstavce 2.

Odůvodnění

Návrh dovoluje jednotlivým členským státům stanovit potenciálně zdlouhavé postupy 
schvalování tvrzení a poskytuje jim možnost používání tvrzení dočasně pozastavit. To se zdá 
být neúměrné cílům tohoto nařízení a mohlo by to obrovským způsobem podnikům zvýšit 
náklady a zároveň omezit přeshraniční výměnu zboží.
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Pozměňovací návrh 38
Čl. 23 odst. 1

1.Komisi je nápomocen Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
podle čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) 178/2002, 
dále jen „výbor“.

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro 
potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený 
podle čl. 58 odst. 1 nařízení (ES) 178/2002.

Pozměňovací návrh 39
Čl. 23 odst 2 druhý pododstavec

Lhůta stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES činí tři měsíce.

Lhůta stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 
1999/468/ES nepřesáhne dva měsíce. 

Odůvodnění

Aby se zkrátily zdlouhavé postupy, omezí se lhůta na dva měsíce. Tento pozměňovací návrh by 
rovněž byl v souladu se zněním a duchem čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES, v němž 
nestojí, že „lhůta činí tři měsíce“, jak je v současné době  uvedeno v navrhovaném nařízení, 
nýbrž se v něm stanoví, že příslušná lhůta by měla být „stanovena v každém základním aktu“ 
a „v žádném případě nepřesáhne tři měsíce ode dne, kdy byla věc Radě předložena“.

Pozměňovací návrh 40
Článek 25a (nový)

. Článek 25a
Přechodné období

Zdravotní tvrzení jiná než ta, která jsou 
uvedena v čl. 12 odst. 1, používaná u 
potravin, kategorií potravin nebo složek 
potravin v souladu se stávajícími 
ustanoveními v okamžiku vstupu tohoto 
nařízení v platnost mohou být dále 
uváděna, pokud je do dvanácti měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost a do šesti 
měsíců od přijetí konečného rozhodnutí 
podle článku 16 předložena žádost podle 
článku 14. Na takové žádosti se lhůty 
stanovené v čl. 15 odst. 1 a 2 a v čl. 16 
odst. 1 nevztahují. 
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Odůvodnění

Je nezbytné stanovit přechodné období, v němž bude možné stávající vědecky podložená a v 
souladu s právem uváděná tvrzení i nadále používat, dokud nebudou řádně uvedena do 
souladu s navrhovaným zařízením.

Pozměňovací návrh 41
Příloha, před oddíl nazvaný Nízká energetická hodnota (nový)

. Aniž jsou dotčena výživová tvrzení 
uvedená v příloze, uvádění skutečností, 
které je možné doložit a které jsou v 
souladu s obecnými zásadami 
stanovenými v článku 3, jako například 
energetický obsah nebo jiných nutričních 
charakteristik, je dovoleno.

Odůvodnění

Návrh v současné podobě by zakazoval uvádět skutečnosti typu „obsahuje méně než 300 
kalorií“ nebo obsahuje „dva gramy soli“. Taková popisná tvrzení by měla být povolena, 
neboť jde v zásadě o uvedení vědeckých skutečností, které není v rozporu s obecnými 
zásadami stanovenými v článku 3 návrhu. Z tohoto důvodu by mělo být v úvodu přílohy 
obsaženo obecné ustanovení s tímto účinkem.

Pozměňovací návrh 42
Příloha, oddíl nazvaný Nízký obsah tuku

Tvrzení, že potravina má nízký obsah tuku, 
nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek neobsahuje více než 3 g 
tuku na 100 g nebo 1,5 g tuku na 100 ml 
(1,8 g tuku na 100 ml u polotučného 
mléka).

Tvrzení, že potravina má nízký obsah tuku, 
nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek neobsahuje více než 3 g 
tuku na 100 g nebo 1,5 g tuku na 100 ml 
(1,8 g tuku na 100 ml u polotučného 
mléka). Toto tvrzení se použije, aniž je 
dotčeno použití výrazu „s nízkým obsahem 
tuku“ nebo „nízkotučný“, jak je 
stanoveno v článku 5 nařízení (ES) č. 
2991/94. Tvrzení „s nízkým obsahem 
tuku“ nebo „nízkotučný“ je rovněž možné 
použít u sýru, pokud má tento obsah tuku 
v sušině alespoň 10 %, ale méně než 25 %

U potravin s přirozeně nízkým obsahem 
tuku lze před tímto tvrzením použít slovo 

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

Odůvodnění

Tato tvrzení by se neměla používat u roztíratelných tuků, pro něž stanoví nařízení (ES) č. 
2991/94 zvláštní pravidla. Podle nařízení (ES) č. 2991/94 může být označení „se sníženým 
obsahem tuku“ připojeno u výrobku s obsahem tuku 41 – 62 % a označení „s nízkým obsahem 
tuku“, „nízkotučný“ nebo „light“ u výrobků s obsahem tuku nejvýše 41 %. Podle bodu 23 
odůvodnění Komise má být nařízení (ES) č. 2991/94 upraveno. Uvedené nařízení se týká 
pouze roztíratelných tuků. Jen stěží může ovšem být zcela přizpůsobeno obecné právní úpravě, 
která se týká všech potravinářských výrobků. Mělo by proto být jasně uvedeno, že tvrzení o 
množství tuku se nepoužijí u roztíratelných nutričních tuků a že uvedené nařízení není 
dotčeno.

Pozměňovací návrh 43
Příloha, oddíl nazvaný Bez obsahu tuku

Tvrzení, že potravina neobsahuje žádný 
tuk, nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje nejvýše 0,5 g tuku 
na 100 g nebo 100 ml. Tvrzení ve formě 
„X % bez tuku“ jsou však zakázána.

Tvrzení, že potravina neobsahuje žádný 
tuk, nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje nejvýše 0,5 g tuku 
na 100 g nebo 100 ml. Tvrzení ve formě 
„X % bez tuku“ jsou však zakázána. 
Tvrzení „bez obsahu tuku“ je možné 
rovněž použít u sýru s obsahem tuku v 
sušině nižším než 10 %.

U potravin, které přirozeně neobsahují tuk, 
lze před tímto tvrzením použít slovo 
„přirozeně“.

U potravin, které přirozeně neobsahují tuk, 
lze před tímto tvrzením použít slovo 
„přirozeně“.

Odůvodnění

Toto tvrzení by se mělo použít u sýrů se specifickým obsahem tuku. Podle norem Mezinárodní 
diabetologické federace a Codexu, které se vztahují na sýry, a podle například příslušných 
finských právních předpisů je možné sýr považovat za sýr bez tuku, pokud je obsah tuku v 
sušině nižší než 10 %.

Pozměňovací návrh 44
Příloha, za oddílem nazvaným Bez obsahu nasycených mastných kyselin (nový oddíl)

. VYSOKÝ OBSAH NENASYCENÝCH 
MASTNÝCH KYSELIN nebo VYSOKÝ 
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OBSAH TEKUTÝCH TUKŮ
Tvrzení, že potravina má vysoký obsah 
nenasycených mastných kyselin nebo 
tekutých tuků, nebo jakékoliv tvrzení, 
které má pravděpodobně pro spotřebitele 
stejný význam, je možné uvádět pouze 
tehdy, pokud podíl nenasycených 
mastných kyselin na celkovém obsahu 
tuku ve výrobku činí nejméně 70 %.
U potravin s přirozeně vysokým obsahem 
nenasycených mastných kyselin nebo 
tekutých tuků lze před tímto tvrzením 
použít slovo „přirozeně“.

Odůvodnění

Mělo by být možné také uvádět tvrzení o kvalitě tuku, nikoliv pouze o obsahu nasycených 
mastných kyselin. Mělo by například být možné uvádět, že výrobek má „vysoký obsah 
polynenasycených mastných kyselin“, „vysoký obsah mononenasycených mastných kyselin“ 
nebo „vysoký obsah mastných kyselin omega-3“. Proto by měly být stanoveny určité 
podmínky pro používání tvrzení „s vysokým obsahem nenasycených tuků“ nebo „s vysokým 
obsahem tekutých tuků“. V kvalitě a nutriční hodnotě různých tuků existují konkrétní rozdíly. 
Tukům obsahujícím velké množství nenasycených mastných kyselin se přitom přiznává 
příznivý dopad na výživu lidí, zejména pokud ve stravě nahrazují nasycené mastné kyseliny 
nebo tuhé tuky.

Pozměňovací návrh 45
Příloha, za nový oddíl nazvaný Vysoký obsah nenasycených mastných kyselin nebo vysoký 

obsah tekutých tuků (nový oddíl)

. VYSOKÝ OBSAH 
POLYNENASYCENÝCH MASTNÝCH 
KYSELIN 
Tvrzení, že potravina má vysoký obsah 
polynenasycených mastných kyselin, nebo 
jakékoliv tvrzení, které má pravděpodobně 
pro spotřebitele stejný význam, je možné 
uvádět pouze tehdy, pokud 
polynenasycené mastné kyseliny tvoří 
nejméně 45 % mastných kyselin 
obsažených ve výrobku.
U potravin s přirozeně vysokým obsahem 
polynenasycených mastných kyselin lze 
před tímto tvrzením použít slovo 
„přirozeně“.
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Odůvodnění

Navržená úroveň (alespoň 45 %) je v mnoha zemích úspěšně už řadu let součástí právních 
předpisů nebo kodexů zásad, aby se u obyvatelstva zvýšil příjem polynenasycených mastných 
kyselin.

Pozměňovací návrh 46
Příloha, za nový oddíl Vysoký obsah polynenasycených mastných kyselin (nový oddíl)

. VYSOKÝ OBSAH 
MONONENASYCENÝCH MASTNÝCH 
KYSELIN
Tvrzení, že potravina má vysoký obsah 
mononenasycených mastných kyselin, 
nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud mononenasycené mastné kyseliny 
tvoří nejméně 45 % mastných kyselin 
obsažených ve výrobku.
U potravin s přirozeně vysokým obsahem 
mononenasycených mastných kyselin lze 
před tímto tvrzením použít slovo 
„přirozeně“.

Odůvodnění

Nová zpráva WHO potvrzuje, že jsou-li nasycené mastné kyseliny nahrazeny 
mononenasycenými mastnými kyselinami, sníží se hladina veškerého cholesterolu i LDL 
cholesterolu. Další studie o středomořské stravě, která obsahuje velké množství 
mononenasycených mastných kyselin, ovoce, zeleninu a ryby, ukazuje, že u lidí v této oblasti 
je nižší riziko koronárních onemocnění. WHO uznává, že mononenasycené mastné kyseliny 
představují významný zdroj tuku ve stravě a navrhuje rozlišovat nasycené, transmastné a 
polynenasycené mastné kyseliny, které představují přibližně 33 –46 % energie z mastných 
kyselin respektive 10 – 14 %  energie. Tvrzení o „vysokém obsahu mononenasycených 
mastných kyselin“ by mělo přibližně odpovídat tomuto množství.

Pozměňovací návrh 47
Příloha, za nový oddíl Vysoký obsah mononenasycených mastných kyselin (nový)

. VYSOKÝ OBSAH MASTNÝCH 
KYSELIN OMEGA-3 
Tvrzení, že potravina má vysoký obsah 
mastných kyselin omega-3, nebo jakékoliv 
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tvrzení, které má pravděpodobně pro 
spotřebitele stejný význam, je možné 
uvádět pouze tehdy, pokud je splněna 
alespoň jedna z následujících dvou 
podmínek:
- obsah nejméně 3g kyseliny alfa-
linolenové na 100 gramů výrobku,
- obsah nejméně 300 mg dlouhého řetězce 
omega-3 na 100 gramů výrobku.
U potravin s přirozeně vysokým obsahem 
mastných kyselin omega-3 lze před tímto 
tvrzením použít slovo „přirozeně“.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 48
Příloha, za nový oddíl Vysoký obsah mastných kyselin omega 3 (nový oddíl)

. BEZ OBSAHU CHOLESTEROLU 
Tvrzení, že potravina neobsahuje 
cholesterol, nebo jakékoliv tvrzení, které 
má pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje: 
a) nejvýše 0,005 g na 100g (sušiny) nebo 
nejvýše 0,005 g na 100 ml (tekutiny) a 
b) méně než 1,5 g nasycených mastných 
kyselin na 100 g (sušiny) nebo 0,75 g 
nasycených mastných kyselin na 100 ml 
(tekutiny) a 
c) nejvýše 10 % energie z nasycených 
mastných kyselin, nebo 70 % všech 
mastných kyselin jsou nenasycené.
U potravin, které přirozeně neobsahují 
cholesterol, je možné před takovým 
tvrzením použít výraz „přirozeně“. 
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Odůvodnění

Toto tvrzení je schváleno Codexem. Průměrný příjem cholesterolu je u běžného obyvatelstva 
kolem 200 – 300 mg/den. Rostlinné oleje a tuky obsahují méně než 5 mg cholesterolu na 100 
g, zatímco živočišné tuky obsahují asi 300 mg cholesterolu na 100 g. Pokud je 20 g 
živočišného tuku nahrazeno 20 g rostlinného tuku, sníží se příjem cholesterolu o 50 až 60 mg 
za den, tj. o 20 – 25 %, což má za také následek značné snížení celkového množství plazmy a 
LDL cholesterolu.

Pozměňovací návrh 49
Příloha, za oddíl nazvaný Bez přísady cukru (nový oddíl)

. NÍZKÝ OBSAH LAKTOSY 
Tvrzení, že potravina má nízký obsah 
laktosy, nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje nejvýše 1 g 
laktosy na 100 g nebo 100 ml potraviny 
k přímé spotřebě.
U potravin s přirozeně nízkým obsahem 
laktosy lze před tímto tvrzením použít 
slovo „přirozeně“.

Odůvodnění

Kvůli nesnášenlivosti laktosy nemůže významná část obyvatelstva používat běžné mléčné 
výrobky. Mléčné výrobky přitom představují základ tradiční stravy. Jsou bohaté na vápník a 
jsou zdrojem vitamínů D, B2, B12 a jódu, díky čemuž jsou důležitou nutriční složkou pro celé 
obyvatelstvo. Z důvodu velké nabídky výrobků s nízkým obsahem laktosy nebo bez obsahu 
laktosy, které výrobci vyvinuli, jsou spotřebitelé nesnášející laktosu zvyklí dostávat informace 
o povaze výrobku. 

V zemích EU neexistuje společné omezení týkající se tvrzení o množství laktosy. Mléčné 
výrobky „s nízkým obsahem laktosy“ by měly obsahovat méně než 1 g laktosy na 100 g nebo 
100 ml potraviny k přímé spotřebě. 

Pozměňovací návrh 50
Příloha, za nový oddíl nazvaný Nízký obsah laktosy (nový oddíl)

. BEZ OBSAHU LAKTOSY
Tvrzení, že potravina neobsahuje laktosu, 
nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
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význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje množství laktosy, 
které je při analýze nezjistitelné. (tj. méně 
než 10 mg na 100 g nebo 100 ml potraviny 
k přímé spotřebě).
U potravin, které přirozeně neobsahují 
laktosu, je možné před takovým tvrzením 
použít výraz „přirozeně“.

Odůvodnění

Kvůli nesnášenlivosti laktosy nemůže významná část obyvatelstva používat běžné mléčné 
výrobky. Mléčné výrobky přitom představují základ tradiční stravy. Jsou bohaté na vápník a 
jsou zdrojem vitamínů D, B2, B12 a jódu, díky čemuž jsou důležitou výživovou složkou pro 
celé obyvatelstvo. Z důvodu velké nabídky výrobků s nízkým obsahem laktosy nebo bez obsahu 
laktosy, které výrobci vyvinuli, jsou spotřebitelé nesnášející laktosu ( např. 17 % finského 
obyvatelstva) zvyklí dostávat informace o povaze výrobků, které jsou pro ně vhodné. 

Pozměňovací návrh 51
Příloha, za nový oddíl nazvaný Bez obsahu laktosy (nový oddíl)

. BEZLEPKOVÝ 
Tvrzení, že potravina neobsahuje lepek, 
nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud obsahuje méně než 200 ppm (200 
mikrogramů na 100 g) lepku.

Odůvodnění

Z důvodu rostoucího počtu obyvatelstva s alergií na lepek by měl být definován pojem 
“bezlepkový”. Jelikož ne všechny bezlepkové potraviny spadají pod ustanovení týkající se 
potravin určených pro zvláštní výživu, je důležité tato tvrzení zahrnout do seznamu 
povolených výživových tvrzení. Na základě tohoto pozměňovacího návrhu by měla být na 
úrovni Společenství stanovena omezení týkající se obsahu lepku, jako je stanoveno například 
v předloze návrhu v rámci Codexu (předložené návrhy změn pokynů pro používání 
zdravotních a výživových tvrzení, ALNORM 97/26, dodatek V).

Pozměňovací návrh 52
Příloha, za nový oddíl nazvaný Bezlepkový (nový oddíl)
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. PŘIROZENĚ BEZLEPKOVÝ
Tvrzení, že potravina je přirozeně 
bezlepková, nebo jakékoliv tvrzení, které 
má pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje nezjistitelné 
množství lepku, tj. méně než 20 ppm (20 
mikrogramů na 100g).

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 59.

Pozměňovací návrh 53
Příloha, oddíl nazvaný Nízký obsah sodíku / soli

NÍZKÝ OBSAH SODÍKU / SOLI NÍZKÝ OBSAH SODÍKU

Tvrzení, že potravina má nízký obsah 
sodíku, nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje na 100 g nebo 100 
ml nejvýše 0,12 g sodíku nebo má 
ekvivalentní obsah soli.

Tvrzení, že potravina má nízký obsah 
sodíku, nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje na 100 g nebo 100 
ml nejvýše 0,12 g sodíku.

U potravin s přirozeně nízkým obsahem 
sodíku lze před tímto tvrzením použít slovo 
„přirozeně“.

U potravin s přirozeně nízkým obsahem 
sodíku lze před tímto tvrzením použít slovo 
„přirozeně“.

Odůvodnění

Sůl by se jako další možnost v tvrzeních o obsahu sodíku nebo soli uvádět neměla. Jak ukazuje 
příloha, existují totiž výhrady ke spojování obsahu sodíku s obsahem soli. Sůl je pouze jedním 
ze zdrojů sodíku v potravinách, tudíž by měl být její obsah uváděn odděleně. Naproti tomu 
celkový příjem soli u obyvatelstva závisí na typu stravy, která je závislá na různých druzích 
potravin v členských státech. 

Tvrzení o obsahu soli by měla být založena na hodnotách použitelných pro jednotlivé skupiny 
potravin, tj. sýry, masné výrobky, produkty z ryb, chléb, obiloviny k snídani nebo potraviny k 
přímé spotřebě. Dovoluji si navrhnout, aby informace nebo tvrzení o obsahu soli (vysoký 
obsah soli, nízký obsah soli, bez obsahu soli) byly ponechány k rozhodnutí a úpravě na 
vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 54
Příloha, oddíl nazvaný Velmi nízký obsah sodíku / soli
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VELMI NÍZKÝ OBSAH SODÍKU / SOLI VELMI NÍZKÝ OBSAH SODÍKU 
Tvrzení, že potravina má velmi nízký 
obsah sodíku, nebo jakékoliv tvrzení, které 
má pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje na 100 g nebo 100 
ml nejvýše 0,04 g sodíku nebo má 
ekvivalentní obsah soli.

Tvrzení, že potravina má velmi nízký 
obsah sodíku, nebo jakékoliv tvrzení, které 
má pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje na 100 g nebo 100 
ml nejvýše 0,04 g sodíku.

U potravin s přirozeně velmi nízkým 
obsahem sodíku lze před tímto tvrzením 
použít slovo „přirozeně“.

U potravin s přirozeně velmi nízkým 
obsahem sodíku lze před tímto tvrzením 
použít slovo „přirozeně“.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 61.

Pozměňovací návrh 55
Příloha, oddíl nazvaný Bez obsahu sodíku / soli

BEZ OBSAHU SODÍKU nebo SOLI BEZ OBSAHU SODÍKU
Tvrzení, že potravina neobsahuje sodík, 
nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje na 100 g nejvýše 
0,005 g sodíku nebo má ekvivalentní 
obsah soli.

Tvrzení, že potravina neobsahuje sodík, 
nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud výrobek obsahuje na 100 g nejvýše 
0,005 g sodíku.

U potravin, které přirozeně neobsahují 
sodík, je možné před takovým tvrzením 
použít výraz „přirozeně“.

U potravin, které přirozeně neobsahují 
sodík, je možné před takovým tvrzením 
použít výraz „přirozeně“.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 61.

Pozměňovací návrh 56
Příloha, za oddíl nazvaný Vysoký obsah bílkovin (nový oddíl)

. NÍZKÝ OBSAH BÍLKOVIN 
Tvrzení, že potravina má nízký obsah 
bílkovin, nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud bílkoviny poskytují nejvýše 30 % 
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energetické hodnoty potraviny.
U potravin s přirozeně nízkým obsahem 
bílkovin lze před tímto tvrzením použít 
slovo „přirozeně“.

Odůvodnění

Seznam zdravotních tvrzení by měl v souvislosti se zvláštními dietami, které jsou celkem 
běžné, rovněž zahrnovat tvrzení týkající se nízkého obsahu bílkovin. 

Pozměňovací návrh 57
Příloha, oddíl nazvaný Vysoký obsah vitamínů nebo minerálních látek

Tvrzení, že potravina má vysoký obsah 
vitamínů nebo minerálních látek, nebo 
jakékoliv tvrzení, které má pravděpodobně 
pro spotřebitele stejný význam, je možné 
uvádět pouze tehdy, pokud výrobek 
obsahuje nejméně dvojnásobek hodnoty 
„zdroje vitamínů a minerálních látek“

Tvrzení, že potravina má vysoký obsah 
vitamínů nebo minerálních látek, nebo 
jakékoliv tvrzení, které má pravděpodobně 
pro spotřebitele stejný význam, je možné 
uvádět pouze tehdy, pokud výrobek 
obsahuje nejméně dvojnásobek hodnoty 
„přírodního zdroje vitamínů a minerálních 
látek“

U potravin s přirozeně vysokým obsahem 
vitamínů nebo minerálních látek lze před 
tímto tvrzením použít slovo „přirozeně“.

U potravin s přirozeně vysokým obsahem 
vitamínů nebo minerálních látek lze před 
tímto tvrzením použít slovo „přirozeně“.

Odůvodnění

Navrhované tvrzení se vztahuje k hodnotě „přírodního zdroje vitamínů nebo minerálních 
látek“.

Pozměňovací návrh 58
Příloha, oddíl nazvaný Obsahuje (název živiny nebo jiné látky)

Tvrzení, že potravina obsahuje určitou 
živinu nebo další látku, nebo jakékoliv 
tvrzení, které má pravděpodobně pro 
spotřebitele stejný význam, je možné 
uvádět pouze tehdy, pokud je výrobek 
v souladu se všemi použitelnými 
ustanoveními tohoto nařízení.

Tvrzení, že potravina obsahuje určitou 
živinu nebo jinou látku, nebo jakékoliv 
tvrzení, které má pravděpodobně pro 
spotřebitele stejný význam, je možné 
uvádět pouze tehdy, pokud 100 g nebo 100 
ml nebo jedna porce potravinářského 
výrobku obsahuje alespoň 15 % denní 
potřeby dané živiny nebo jiné příslušné 
látky. 

U potravin s přirozeně vysokým obsahem 
uvedené živiny nebo jiné látky lze před 

U potravin s přirozeně vysokým obsahem 
uvedené živiny nebo jiné látky lze před 
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tímto tvrzením použít slovo „přirozeně“. tímto tvrzením použít slovo „přirozeně“.

Odůvodnění

Užití tohoto tvrzení by mělo být obecně schváleno, pokud je ve 100 g nebo 100 ml nebo jedné 
porci dané potraviny zaručen příslušný podíl denní potřeby dané živiny. 

Pozměňovací návrh 59
Příloha, oddíl nazvaný Snížený obsah (název živiny)

Tvrzení, že obsah jedné nebo více živin je 
snížený, nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud byl obsah dané živiny ve srovnání s 
podobnými výrobky snížen alespoň o 30 
%, s výjimkou mikroživin, u nichž je 
přijatelný rozdíl 10 % oproti referenčním 
hodnotám stanoveným ve směrnici Rady 
90/496/EHS.

Tvrzení, že obsah jedné nebo více živin je 
snížený, nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je možné uvádět pouze tehdy, 
pokud byl obsah dané živiny ve srovnání s 
podobnými výrobky snížen alespoň o 30 
%, s výjimkou mikroživin, u nichž je 
přijatelný rozdíl 10 % oproti referenčním 
hodnotám stanoveným ve směrnici Rady 
90/496/EHS.

Tvrzení, že obsah jedné nebo více živin je 
snížený, nebo jakékoliv tvrzení, které má 
pravděpodobně pro spotřebitele stejný 
význam, je rovněž možné uvádět tehdy, 
pokud byl obsah jedné nebo více živin ve 
srovnání s podobnými výrobky snížen 
alespoň o 30 %, je-li ve tvrzení uveden 
název živiny a procentní údaj o jejím 
snížení („obsah x snížen o y %“).

Odůvodnění

Hlavní pravidlo pro tvrzení o sníženém obsahu živiny je přijatelné. Tvrzení o skutečném 
snížení obsahu určité živiny by však měla být rovněž povolena, pokud je pro spotřebitele 
uvedeno, o jak velké snížení jde.
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