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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

1. Stanovisko navrhovateľa

Navrhovateľ víta a podporuje návrh Komisie, ktorý je reakciou na uznesenie Parlamentu 
z marca 1998 k Zelenej knihe o všeobecných zásadách potravinového práva v EÚ a z júna 
2001 k Bielej knihe o bezpečnosti potravín.  Navrhovateľ obzvlášť podporuje zavedenie 
všeobecných zásad a podmienok pre používanie tvrdení, víta zoznam tvrdení o nutričnej 
hodnote, podmienky pre porovnávajúce tvrdenia, odlíšenie od zdravotných tvrdení, ktoré sa 
týkajú telesných funkcií a tými, ktoré sa týkajú zníženia rizika choroby alebo definíciu 
spotrebiteľa na základe rozhodnutí ESD. Napriek tomu sú však rozličné aspekty návrhu, ktoré 
si vyžadujú zlepšenie. Konkrétne:

2. Profilovanie informácií o nutričnej hodnote

Návrh Komisie sa snaží obmedziť tvrdenia o nutričnej hodnote a zdravotné tvrdenia na 
potravinách, ktoré sú „dobré pre vás“. Navrhovateľ si nemyslí, že by malo byť úlohou vlády, 
či už miestnej, národnej alebo európskej, prijímať rozhodnutia o tom, ktoré potraviny sú 
dobré pre spotrebiteľa.

Návrh Komisie otvára celý rad otázok, na ktoré je potrebné odpovedať skôr, ako sa môže 
posúdiť zásada o nutričných profiloch:

Ak rozličný ľudia majú rozdielne stravovacie potreby – v závislosti od faktorov, ako je 
životný štýl, vek, pohlavie – môžeme naozaj rozprávať o dobrých potravinách a zlých 
potravinách, alebo skôr od dobrej strave a zlej strave?

Majú spotrebitelia právo na tieto informácie o nutričnej hodnote bez ohľadu na akýkoľvek 
nutričný profil? 

Prečo by malo byť akceptovateľné, tvrdiť pri nízkotučnom syre, že má vysoký obsah vápnika, 
ale nie pri vysokotučnom syre, ktorý môže obsahovať rovnaké množstvo vápnika, alebo 
dokonca ešte viac?

Pokiaľ by sme neradi videli, aby sa alkoholické malinovky predávali, ako dobré pre vás, má 
nejaký zmysel brániť výrobcom červeného vína, aby tvrdili, že rozumné, nie príliš veľké 
množstvá červeného vína, môžu byť dobré pre vaše srdce?

3. Všeobecné zdravotné tvrdenia

Navrhovateľ je presvedčený, že zákaz všetkých všeobecných a implicitných zdravotných 
tvrdení by bolo neprimeraným opatrením. Ak sú tvrdenia doložené vedeckými poznatkami 
a nezavádzajú spotrebiteľov, predmet a rozsah takéhoto tvrdenia by nemal byť predmetom 
právnej úpravy. Existujúce právne predpisy o zavádzajúcej reklame a o označovaní potravín 
už zakazujú používanie nepravdivých zavádzajúcich tvrdení. Navrhovateľ je presvedčený, že 
by bolo lepšie vymáhať dôslednejšie a účinnejšie uplatňovanie existujúcich právnych 
predpisov a nezavádzať ďalšie právne predpisy, ktoré pravdepodobne nebudú vymáhané 
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lepšie.

Všeobecné tvrdenia sú bežným reklamným nástrojom. Väčšina úspešných reklamných 
kampaní tvrdí, že ich výrobok vás urobí – do určitej miery – šťastnejším, zdravším, bohatším 
alebo príťažlivejším pre opačné pohlavie. V mnohých prípadoch nemajú v úmysle, aby ste ich 
brali doslovne a nepovažujú sa za skutočné tvrdenia, ale len za reklamnú „bublinu“. Či už je 
„tvrdenie“ urobené slovne alebo prostredníctvom použitia obrázkov alebo zvukov. Bolo by 
evidentne smiešne, povedať výrobcom sladkostí, že by nemali ukazovať obrázky šťastných 
detí či už vo svojich reklamách alebo na svojich obaloch alebo brániť, aby pri cereáliách 
určených na raňajky naznačovali, že ich cereálie posielajú deti do školy pripravené na všetko, 
čo ich v ten deň čaká. Ak je toto povolené v reklame, prečo by to nemalo byť povolené na 
obale alebo vo výklade v obchode? Hrozí, že by návrh Komisie vytvoril stav právnej neistoty 
v odvetví reklamy na potraviny.

4. Obchodné značky

Navrhovateľ sa obáva, že Komisia si pravdepodobne plne neuvedomila pozíciu spoločností, 
ktorých názvy výrobkov obsahujú zdravotné tvrdenia, ktoré by boli podľa navrhovaného 
nariadenia obmedzené. Pokiaľ by týmto obchodným značkám nebola udelená výnimka, 
potom by samotné značky mohli byť ohrozené. Ak by im však takáto výnimka udelená bola, 
zdá sa, že by to nebolo spravodlivé voči ostatným výrobcom, ktorí uvádzajú podobné tvrdenia 
na podobných výrobkoch.

Navrhovateľ je presvedčený, že odpoveďou nie je osobitná výnimka, aby boli tie oddiely 
návrhov, ktoré by naviac obmedzovali používanie značkových výrobkov – konkrétne 
profilovanie nutričnej hodnoty a obmedzenia na všeobecné a implicitné zdravotné tvrdenia –
opätovne zvážené tak, aby boli spravodlivé pre celý potravinársky priemysel a aby sa predišlo 
vytváraniu ďalšieho zmätku medzi spotrebiteľmi.

5. Prekážky obchodu

Navrhovateľ je presvedčený, že každý právny predpis by sa mal posúdiť v širšom kontexte 
existujúcich usmernení WHO, usmernení potravinového kódexu Codex Alimentarius 
a usmernení Rady Európy, ako aj zohľadniť nedávny návrh nariadenia Komisie o spoločných 
pravidlách pre pridávanie vitamínov a minerálov do potravín („posilňovanie potravín“). 
Každá nová norma alebo nariadenie by mali podľa možnosti byť v súlade s medzinárodnými 
normami.

6. Povoľovacie konanie

Navrhovateľ sa obáva, že navrhované povoľovacie konanie je príliš komplikované 
a predstavovalo by veľkú záťaž pre Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. Je dôležité, aby 
všetky zainteresované strany – vrátane spotrebiteľských a priemyselných skupín – mohli 
predkladať návrhy povolených zdravotných tvrdení. To by pomohlo zabezpečiť, aby 
existujúce presné tvrdenia boli povolené bez toho, aby to predstavovalo neprimeranú záťaž na 
výrobcov potravín. Navrhovateľ sa však obáva, že navrhované konanie Komisie by bránilo 
rýchlemu povoľovaniu nových tvrdení z hľadiska nových vedeckých dôkazov. Na odstránenie 
týchto obáv by Komisia mala prikročiť k používaniu zjednodušeného konania.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa žiada Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 3a (nové)

(3a) Nemali by sa vytvárať nové a zbytočné 
prekážky obchodu s potravinami s tretími 
krajinami. Preto by sa ustanovenia mali 
podľa možnosti čo najviac zosúladiť 
s prácou potravinového kódexu Codex 
Alimentarius na tvrdeniach o nutričnej 
hodnote a zdravotných tvrdeniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 6

(6) Potraviny propagované pomocou 
tvrdení môžu byť spotrebiteľmi vnímané 
ako potraviny s nutričnými, fyziologickými 
alebo inými zdravotnými výhodami 
v porovnaní s podobnými alebo inými 
výrobkami, v ktorých nie sú takéto živiny 
pridané. To môže nabádať spotrebiteľov, 
aby robili rozhodnutia, ktoré priamo 
ovplyvnia ich celkový príjem jednotlivých 
živín alebo iných látok takým spôsobom, 
ktorý by bol proti vedeckým 
odporúčaniam.  Na odvrátenie tohto 

(6) Potraviny propagované pomocou 
tvrdení môžu byť spotrebiteľmi vnímané 
ako potraviny s nutričnými, fyziologickými 
alebo inými zdravotnými výhodami 
v porovnaní s podobnými alebo inými 
výrobkami, v ktorých nie sú takéto živiny 
pridané. To môže nabádať spotrebiteľov, 
aby robili rozhodnutia, ktoré priamo 
ovplyvnia ich celkový príjem jednotlivých 
živín alebo iných látok takým spôsobom, 
ktorý by bol proti vedeckým 
odporúčaniam.  Na odvrátenie tohto 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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možného nežiadúceho účinku by bolo 
vhodné uložiť určité obmedzenia, pokiaľ 
ide o výrobky, na ktorých sú uvedené 
tvrdenia. V tejto súvislosti faktory ako je 
prítomnosť určitých látok, ako je obsah
alkoholu vo výrobku alebo nutričný profil 
výrobku, sú vhodnými kritériami na 
určenie, či na výrobku môžu byť takéto 
tvrdenia uvedené.

možného nežiadúceho účinku by bolo 
vhodné uložiť určité obmedzenia, pokiaľ 
ide o výrobky, na ktorých sú uvedené 
tvrdenia. V tejto súvislosti sa faktory, ako 
je prítomnosť určitých látok, ako je 
alkohol, musia brať do úvahy pri 
určovaní, či na výrobku môžu byť takéto 
tvrdenia uvedené.

Odôvodnenie

Zatiaľ čo pri posudzovaní, či na výrobku môžu byť uvedené tvrdenia, by sa malo podporiť 
zohľadňovanie prítomnosti alkoholu, nebolo by vhodné zaviesť celoplošný zákaz na inak 
presné tvrdenia pre celé kategórie potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 7

(7) Zavedenie nutričného profilu môže 
zohľadňovať obsah rozličných živín 
a látok s nutričným alebo fyziologickým 
účinkom, najmä takých, ako sú tuky, 
nasýtené mastné kyseliny, trans-mastné 
kyseliny, soľ/sodík a cukor, ktorých 
nadmerná konzumácia  v bežnej strave sa 
neodporúča a také, ako sú poly –
a mononenasýtené tuky, dostupné 
uhľohydráty iné ako cukor, vitamíny, 
minerály, proteíny a vlákniny. Pri 
stanovovaní nutričného profilu sa musia 
brať do úvahy rozličné kategórie potravín 
a miesto a úloha týchto potravín v bežnej 
strave. Pre určité potraviny alebo 
kategórie potravín by mohli byť potrebné 
výnimky, ktoré by rešpektovali zaužívané 
nutričné profily, v závislosti od ich úlohy 
a významu v strave obyvateľstva.  To si 
vyžaduje komplexné technické riešenie 
a prijatím príslušných opatrení by sa mala 
poveriť Komisia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 4.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 11

(11) Vedecké odôvodnenie by malo byť 
hlavným aspektom, ktorý by sa mal brať do 
úvahy pri používaní tvrdení o nutričnej 
hodnote a zdravotných tvrdení, 
a potravinárske subjekty, ktorí tvrdenia 
používajú, by ich mali odôvodniť.

(11) Vedecké odôvodnenie by malo byť 
hlavným aspektom, ktorý by sa mal brať do 
úvahy pri používaní tvrdení o nutričnej 
hodnote a zdravotných tvrdení, 
a potravinárske subjekty, ktorí tvrdenia 
používajú, by ich mali odôvodniť. Vedecké 
odôvodnenie tvrdení o nutričnej hodnote 
a zdravotných tvrdení by malo byť 
primerané užitočným účinkom, ktoré sa 
uvádzajú.

Odôvodnenie

Vedecké odôvodnenie by sa malo zamerať na náležité odôvodnenie tvrdenia o nutričnej 
hodnote a zdravotného tvrdenia a udávaného užitočného účinku, nemalo by však byť 
neprimerané dosiahnutiu tohto cieľa, t.j. úroveň dôkazu by mala byť „v rovnováhe 
s pravdepodobnosťou“ a nie „nad odôvodnené pochybnosti“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 13 a (nové)

. (13a) Možnosť použiť tvrdenie 
„nizkotučné“ pre rozotierateľné tuky je 
ustanovená v nariadení Rady (ES) č. 
2991/94 z 5. decembra 19941, a žiadne 
dodatočné obmedzenia tvrdení týkajúcich 
sa obsahu tuku by sa zatiaľ nemali na 
rozotierateľné výživové tuky uplatňovať.
1 Ú. v. ES L 316, 9.12.1994, s. 2.

Odôvodnenie

Toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať na rozotierateľné tuky, pre ktoré nariadenie (ES) 
2991/94 ustanovuje osobitné pravidlá. Malo by  byť jasne uvedené, že tvrdenia o množstve 
tukov sa zatiaľ nebudú uplatňovať na rozotierateľné tuky. Takéto tvrdenia sú v súčasnosti 
povolené podľa smernice o nutričnom označovaní spolu so všeobecnou smernicou 
o označovaní a na základe osobitných vnútroštátnych právnych predpisov a usmernení 
(Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Spojené kráľovstvo atď.). Tieto tvrdenia sa používali viac 
ako 40 rokov a prispeli k rozšíreniu poznatkov spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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Odôvodnenie 17

(17) Zdravotné tvrdenia, ktoré opisujú 
úlohy živín alebo ostatných látok pri raste, 
vývoji a normálnych fyziologických 
funkciách, na základe zavedených 
a nesporných vedeckých poznatkov, by 
mali byť podrobené inému typu hodnotenia 
a schvaľovania. Je preto potrebné prijať 
zoznam povolených tvrdení, ktoré opisujú 
úlohu živiny alebo inej látky.

(17) Zdravotné tvrdenia, ktoré opisujú 
úlohu živín alebo ostatných látok pri raste, 
vývoji a normálnych fyziologických 
funkciách, na základe zavedených 
a nesporných vedeckých poznatkov, by 
mali byť podrobené inému typu hodnotenia 
a schvaľovania. Je preto potrebné prijať 
zoznam Spoločenstva povolených tvrdení, 
ktoré opisujú úlohu živiny alebo inej látky.

Odôvodnenie

Vyplýva z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 12.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 20

(20) S cieľom zabezpečiť, aby zdravotné 
tvrdenia boli pravdivé, jasné, spoľahlivé 
a užitočné pre spotrebiteľa pri výbere 
zdravej stravy, v stanovisku orgánu 
a následnom schvaľovacom konaní by sa 
malo zohľadňovať znenie a prezentácia 
zdravotných tvrdení.

(20) S cieľom zabezpečiť, aby zdravotné 
tvrdenia boli pravdivé, jasné, spoľahlivé 
a užitočné pre spotrebiteľa pri výbere 
zdravej stravy, v stanovisku orgánu 
a následnom schvaľovacom konaní by sa 
mal zohľadňovať účinok výrobku 
a prezentácia zdravotných tvrdení.

Odôvodnenie

Príslušný orgán by mal vo vzťahu k navrhovaného zdravotnému tvrdeniu skúmať a povoľovať  
účinok výrobku a nie sémantické skúmanie jeho znenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Odôvodnenie 21 a (nové)

. (21a) Potreby európskeho 
potravinárskeho priemyslu a najmä 
potreby malých a stredných podnikov by 
sa mali brať do úvahy pri zabezpečovaní, 
aby sa neoslabovala inovatívnosť 
a konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Odôvodnenie 22
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(22) V záujme transparentnosti a v snahe 
predísť opakovaným žiadostiam týkajúcim 
sa tvrdení, ktoré už boli vyhodnotené, by sa 
mal zriadiť register takýchto tvrdení.

(22) V záujme transparentnosti a v snahe 
predísť opakovaným žiadostiam týkajúcim 
sa tvrdení, ktoré už boli vyhodnotené, by sa 
mal zriadiť a viesť verejný register 
takýchto tvrdení.

Odôvodnenie

Register bude dostupný verejnosti a po zriadení sa bude pravidelne aktualizovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3 odsek 2 bod (c)

c) konštatovať alebo vyjadrovať, že 
vyvážaná a rozmanitá strava nemôže 
poskytnúť primerané množstvá živín;

c) konštatovať, naznačovať alebo 
vyjadrovať, že vyvážaná a rozmanitá strava 
nemôže poskytnúť primerané množstvá 
živín;

Odôvodnenie

Vyplýva z definície tvrdenia v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4

Článok 4
Obmedzenia používania tvrdení 

o nutričnej hodnote a zdravotných tvrdení
1. Do 18 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia Komisia v súlade s postupom 
ustanoveným v článku 23 ods. 2 vytvorí 
osobitné nutričné profily, ktoré musia 
spĺňať potraviny alebo určité kategórie 
potravín, aby na nich mohli byť uvedené 
tvrdenia o nutričnej hodnote alebo 
zdravotné tvrdenia.

vypúšťa sa

Nutričné profily sa vytvoria najmä 
odkazom na množstvá týchto živín 
prítomných v potravinách:
a) tuk, nasýtené mastné kyseliny, 
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vyššie mastné kyseliny
b) cukry
c) soľ/sodík.
Nutričné profily vychádzajú z vedeckých 
poznatkov o strave a výžive a o ich vzťahu 
k zdraviu, a najmä o úlohe živín a iných 
látok s nutričným alebo fyziologickým 
účinkom pri chronických chorobách.  Pri 
stanovovaní nutričných profilov  Komisia 
žiada o radu orgán a konzultuje so 
zainteresovanými stranami, 
potravinárskymi subjektami 
a spotrebiteľskými skupinami.
Výnimky a aktualizácie na zohľadnenie 
príslušného vedeckého pokroku sa prijmú 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
23 ods. 2. 
2. Odchylne od odseku 1 sa povolia 
tvrdenia o nutričnej hodnote týkajúce sa 
zníženia množstva tukov, nasýtených 
mastných kyselín, vyšších mastných 
kyselín, cukrov a soli/sodíka za 
predpokladu, že spĺňajú podmienky 
stanovené v tomto nariadení.
3. Na nápojoch obsahujúcich viac 
ako 1,2 % objemu alkoholu nebudú 
uvedené:
a) zdravotné tvrdenia; 
b) tvrdenia o nutričnej hodnote, iné 
ako tie, ktoré sa týkajú zníženia alkoholu 
alebo energetického obsahu.
4. Potraviny alebo kategórie potravín 
iné, ako sú uvedené v odseku 3, u ktorých 
sa majú tvrdenia o nutričnej hodnote 
a zdravotné tvrdenia zakázať, sa môžu 
určiť v súlade s postupom uvedeným 
v článku 23 ods. 2 a v zmysle vedeckých 
dôkazov.

Odôvodnenie

Zavedenie nutričných profilov, ako súčasti regulačného rámca, nie je možné podporiť, 
pretože presahuje rámec „nevyhnutných“ obmedzení a je proti zásade primeranosti.
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Ústrednou zásadou politiky ochrany spotrebiteľa musí byť, že spotrebitelia by mali mať 
prístup k presným, zodpovedajúcim a zrozumiteľným dôkazom. Návrh, ktorý obmedzuje 
informácie, ktoré by sa mohli objaviť na obaloch potravín, s výnimkou, ak je to z dôvodu 
presnosti, ohrozuje väčšinu práce, ktorú Únia v tejto oblasti už vykonala.

Mali by sme odmietnuť falošnú dichotómiu, ktorá sa snaží rozdeľovať potraviny na „dobré“ a 
„zlé“. Nutričné zloženie potravín je menej dôležité, ako množstvá a kombinácia zjedených 
potravín. Tvorcovia politík by mali nabádať k vyvážanej a rozmanitej strave, ktorá je 
nevyhnutná pre telesnú a duševnú pohodu. To by sa však malo robiť prostredníctvom 
vzdelávania a nie prostredníctvom nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 odsek 1 bod (a)

a) ukázalo sa, že prítomnosť, 
neprítomnosť alebo znížený obsah látky, 
ktorej sa týka tvrdenie, má priaznivý 
nutričný alebo fyziologický účinok, ako je 
potvrdené všeobecne uznávanými 
vedeckými údajmi, 

a) ukázalo sa, že prítomnosť, 
neprítomnosť alebo znížený obsah živiny 
alebo inej látky, ktorej sa týka tvrdenie, má 
priaznivý nutričný alebo zdravotný účinok, 
ako je potvrdené všeobecne uznávanými 
vedeckými poznatkami, alebo na základe 
povolenia udeleného podľa postupu 
opísaného v článkoch 14 až 17; ak sa 
zdravotné tvrdenie týka potraviny alebo 
kategórie potravín, ukázalo sa, že 
potravina alebo kategória potravín, ktoré 
sú predmetom tvrdenia, majú priaznivý 
nutričný alebo zdravotný účinok, ako je 
potvrdené všeobecne uznávanými 
vedeckými poznatkami;

Odôvodnenie

Všeobecné zásady a podmienky na používanie tvrdení o nutričnej hodnote a zdravotných 
tvrdení by sa malo považovať za štandard na porovnanie, na základe ktorého orgány 
dohliadajúce nad uplatňovaním môžu kontrolovať tvrdenia uvádzané v svojich členských 
štátoch. Malo by taktiež byť jasné, že tvrdenia, ktoré sú špecifické pre nejakú potravinu alebo 
kategóriu potravín, sú tiež povolené. Tento prístup podporuje aj definícia „zdravotného 
tvrdenia“ uvedená v čl. 2 návrhu, „Usmernenie Rady Európy týkajúce sa vedeckého 
odôvodňovania tvrdení  pre funkčné potraviny, ktoré súvisia so zdravím“ a v „Návrhu 
usmernení potravinového kódexu Codex Alimentarius pre používanie zdravotných tvrdení 
a tvrdení o nutričnej hodnote“. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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Článok 5 odsek 1 bod (b)

b) látka, ktorej sa tvrdenie týka: b) živina alebo iná látka, ktorej sa 
tvrdenie týka:

i) je obsiahnutá v konečnom výrobku 
vo významnom množstve, ako je 
definované v právnych predpisoch 
Spoločenstva alebo, kde takéto pravidlá 
neexistujú, v množstve, ktoré bude mať za 
následok uvádzaný nutričný alebo 
fyziologický účinok, ako je potvrdené 
všeobecne uznávanými vedeckými údajmi; 
alebo

i) je obsiahnutá v konečnom výrobku 
vo významnom množstve, ako je 
definované v právnych predpisoch 
Spoločenstva alebo, kde takéto pravidlá 
neexistujú, v množstve, ktoré bude mať za 
následok uvádzaný nutričný alebo 
zdravotný účinok, ako je potvrdené 
všeobecne uznávanými vedeckými 
poznatkami; alebo

ii) nie je prítomná alebo je prítomná 
v zníženom množstve, ktoré bude mať za 
následok uvádzaný nutričný alebo 
fyziologický účinok, ako je potvrdené 
všeobecne uznávanými vedeckými údajmi; 

ii) nie je prítomná alebo je prítomná 
v zníženom množstve, ako je definované 
v právnych predpisoch Spoločenstva 
alebo, kde takéto pravidlá neexistujú, 
v množstve, ktoré bude mať za následok 
uvádzaný nutričný alebo zdravotný účinok, 
ako je potvrdené všeobecne uznávanými 
vedeckými poznatkami; 

Odôvodnenie

Objasnenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 5 odsek 1 bod (c)

c) kde to prichádza do úvahy, látka, 
ktorej sa tvrdenie týka, je vo forme, ktorú 
dokáže telo využiť; 

c) kde to prichádza do úvahy, živina 
alebo iná látka, ktorej sa tvrdenie týka, je 
vo forme, ktorú dokáže telo využiť; 

Odôvodnenie

Objasnenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5 odsek 1 bod (d)

d) množstvo výrobku, od ktorého sa 
môže odôvodnene očakávať, že bude 
spotrebované, poskytuje významné 
množstvo látky, ktorej sa tvrdenie týka, 
ako je definované v právnych predpisoch 

d) množstvo výrobku, od ktorého sa 
môže odôvodnene očakávať, že bude 
spotrebované, poskytuje významné 
množstvo živiny alebo inej látky, ktorej sa 
tvrdenie týka, ako je definované 
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Spoločenstva alebo, kde takéto pravidlá 
neexistujú, vo významnom množstve, ktoré 
bude mať za následok uvádzaný nutričný 
ale fyziologický účinok, ako je potvrdené 
všeobecne uznávanými vedeckými údajmi;

v právnych predpisoch Spoločenstva alebo, 
kde takéto pravidlá neexistujú, vo 
významnom množstve, ktoré bude mať za 
následok uvádzaný nutričný alebo 
zdravotný účinok, ako je potvrdené 
všeobecne uznávanými vedeckými 
poznatkami;

Odôvodnenie

Objasnenie textu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 6

1. Tvrdenia o nutričnej hodnote 
a zdravotné tvrdenia vychádzajú zo 
všeobecných uznávaných vedeckých 
údajov a musia byť nimi odôvodnené,

1. Tvrdenia o nutričnej hodnote a 
zdravotné tvrdenia vychádzajú zo 
všeobecných uznávaných vedeckých 
poznatkov a musia byť nimi odôvodnené, 
úroveň odôvodnenia musí byť primeraná 
úrovni tvrdenia.

2. Potravinárske subjekty uvádzajúce 
tvrdenia o nutričnej hodnote alebo 
zdravotné tvrdenia odôvodnia použitie 
tvrdenia.

2. Potravinárske subjekty uvádzajúce 
tvrdenia o nutričnej hodnote alebo 
zdravotné tvrdenia odôvodnia použitie 
tvrdenia.

3. Príslušné orgány členských štátov 
môžu potravinárske subjekty alebo osoby 
uvádzajúce výrobok na trh požiadať, aby 
predložili vedeckú prácu a údaje
preukazujúce súlad s týmto nariadením.

3. Príslušné orgány členských štátov 
môžu potravinárske subjekty alebo osoby 
uvádzajúce výrobok na trh požiadať, aby 
predložili vedeckú prácu a poznatky
preukazujúce súlad s týmto nariadením.

Odôvodnenie

Záťaž, ktorú pre podniky predstavuje odôvodnenie tvrdení, by mala byť primeraná prínosom 
takéhoto tvrdenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 7

Kde sa uvádza tvrdenie o nutričnej hodnote 
alebo zdravotné tvrdenie, s výnimkou 
bežnej reklamy, nutričné informácie sa 
poskytujú v súlade so smernicou 

Kde sa uvádza tvrdenie o nutričnej hodnote 
alebo zdravotné tvrdenie, s výnimkou
reklamy, nutričné informácie sa poskytujú 
v súlade so smernicou 90/496/EHS.
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90/496/EHS.
Pri zdravotných tvrdeniach musia byť 
informácie, ktoré sa poskytujú, v súlade 
s informáciami uvedenými v 2. skupine, 
ako je definovaná v článku 4 ods. 1 
smernice 90/496/EHS.

Pri zdravotných tvrdeniach musia byť 
informácie, ktoré sa poskytujú, v súlade 
s informáciami uvedenými v 2. skupine, 
ako je definovaná v článku 4 ods. 1 
smernice 90/496/EHS.

Okrem toho a v závislosti od prípadu sa 
množstvo (-á) látky (látok), ktorých sa 
tvrdenie o nutričnej hodnote alebo 
zdravotné tvrdenie týka, ktoré nie sú 
uvedené v nutričnom označení, musia byť 
uvedené v blízkosti nutričných informácií.

Okrem toho a v závislosti od prípadu sa 
množstvo (-á) látky (látok), ktorých sa 
tvrdenie o nutričnej hodnote alebo 
zdravotné tvrdenie týka, ktoré nie sú 
uvedené v nutričnom označení, musia byť 
uvedené v blízkosti nutričných informácií, 
pokiaľ existujúce právne predpisy 
Spoločenstva už nevyžadujú, aby sa 
uvádzali niekde inde na označení.

Odôvodnenie

Komisia v minulosti schválila, že požiadavky na označovanie, pokiaľ ide o informácie o 
nutričnej hodnote, by sa nemali vzťahovať aj na reklamu. Preto by sa malo vypustiť slovo 
„všeobecnú“. Ostatné zmeny sa snažia o zachovanie súladu s ostatnými oddielmi návrhu 
a predísť tomu, aby sa tie isté informácie o nutričnej hodnote uvádzali na viac ako jednom 
mieste na označení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 9 odsek 1

1. Bez toho, aby bola dotknutá 
smernica 84/450/EHS, tvrdenie o nutričnej 
hodnote, ktoré porovnáva množstvo živiny 
a/alebo energetickú hodnotu potraviny 
s potravinami z rovnakej kategórie sa 
môže uviesť len vtedy, ak sú porovnateľné 
potraviny ľahko identifikovateľné 
priemerným spotrebiteľom alebo jasné 
uvedené. Uvedie sa rozdiel v množstve 
živiny a/alebo energetickej hodnote 
a porovnanie sa musí týkať rovnakého 
množstva potraviny.

1. Bez toho, aby bola dotknutá 
smernica 84/450/EHS, tvrdenie o nutričnej 
hodnote, ktoré porovnáva množstvo živiny 
a/alebo energetickú hodnotu potraviny 
s inou potravinou sa môže uviesť len 
vtedy, ak porovnateľné potraviny môžu by 
ľahko identifikovateľné priemerným 
spotrebiteľom alebo jasné uvedené. Uvedie 
sa rozdiel v množstve príslušnej živiny 
(živín) a/alebo energetickej hodnoty 
a porovnanie sa musí urobiť s odkazom na 
rovnaké množstvo potraviny.

Odôvodnenie

Súbor podmienok stanovených pre porovnávajúce tvrdenia je potrebné privítať. Tento článok 
by sa mal však objasniť, aby sa zabezpečilo, že porovnávané potraviny, ktorých sa tvrdenia 
týkajú, môže spotrebiteľ jasne identifikovať. Táto zmena a doplnenie taktiež navrhuje, aby sa 
umožnilo porovnávanie medzi rozličnými potravinami, napr. porovnávanie obsahu vápnika 
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v pohári mlieka a v pohári pomarančového džúsu alebo porovnanie medzi množstvom vláknin 
v porcii cereálií na raňajky v porovnaní s inými obľúbenými zdrojmi vláknin, ako je napríklad 
celozrný chlieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 10 odsek 2 bod (c)

c) kde to prichádza do úvahy, 
vyhlásenie adresované osobám, ktoré by 
danú potravinu nemali používať; 

c) kde to prichádza do úvahy, 
upozornenie adresované osobám, ktoré by 
danú potravinu nemali konzumovať; a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 11

Článok 11
Implicitné zdravotné tvrdenia

1. Nie je povolené uvádzať tieto 
implicitné zdravotné tvrdenia:

vypúšťa sa

a) údaje, ktoré sa odvolávajú na 
všeobecné, bližšie neurčené výhody danej 
živiny alebo potraviny pre všeobecne 
dobré zdravie a telesnú aj duševnú
pohodu; 
b) tvrdenia, ktoré odkazujú na 
psychické funkcie a spôsoby správania sa; 
c) bez toho, aby bola dotknutá 
smernica 96/8/ES, tvrdenia, ktoré 
odkazujú na chudnutie alebo kontrolu 
hmotnosti, alebo na mieru alebo množstvo 
zníženia hmotnosti v dôsledku ich 
použitia, alebo na zníženie pocitu hladu 
alebo zosilnenie pocitu nasýtenia alebo na 
zníženie príjmu energie zo stravy; 
d) tvrdenia, ktoré sa odvolávajú na 
radu lekárov alebo iných odborných 
zdravotníckych pracovníkov, alebo ich 
odborných združení alebo charít, alebo 
naznačujúce, že nekonzumovanie danej 
potraviny by mohlo mať vplyv na zdravie.
2. Kde to prichádza do úvahy, 
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Komisia po popredchádzajúcej porade 
s orgánom uverejní príslušné ustanovenia 
na implementáciu tohto článku.

Odôvodnenie

Tvrdenia o nutričnej hodnote by mali vychádzať z potvrdeného a schváleného výskumu alebo 
všeobecne uznávaných vedeckých poznatkoch.  Výrobcovia by mali mať možnosť použiť 
tvrdenie, ktoré môžu odôvodniť, pokiaľ je toto tvrdenie zrozumiteľné a pochopiteľné pre 
spotrebiteľov. Na tvrdenia, ktoré zavádzajú spotrebiteľov, by sa mali vzťahovať už existujúce 
právne predpisy o zavádzajúcej reklame.

Všeobecné zákazy používania tvrdení, ktoré sa týkajú telesnej a duševnej pohody, 
psychologických účinkov alebo straty hmotnosti, by mohli v skutočnosti pôsobiť proti širším 
cieľom WHO a EÚ, ktoré sa týkajú zdravia obyvateľstva, obmedzením schopnosti 
spotrebiteľov vybrať si na základe informácií a brániť spotrebiteľom v získavaní prístupu 
k potravinovým výrobkom prospešným pre zdravie. 

Napokon, pojem implikovaného zdravotného tvrdenia je sám osebe vágny, a z právnej stránky 
je neistý. Návrh Komisie ponecháva málo priestoru pre spotrebiteľov, aby uplatnili zdravý 
rozum pri rozhodovaní, ktoré tvrdenia by sa mali brať doslovne a ktoré sú len reklamnými 
„bublinami“. Mohli by sa obrázky smejúcich sa detí na balíčkoch cukríkov považovať za 
tvrdenie, že cukríky robia deti šťastnými?

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 12

1. Odchylne od článku 10 ods. 1 
zdravotných tvrdení opisujúcich úlohu 
živiny alebo inej látky pri raste, vývoji 
a normálnom fungovaní organizmu, ktoré 
vychádzajú zo všeobecne uznávaných 
vedeckých údajov a ktorým dobre rozumie 
priemerný spotrebiteľ, sa môžu uviesť, ak 
sú zaradené na zozname uvedenom 
v odseku 2.

1. Odchylne od článku 10 ods. 1 
zdravotných tvrdení opisujúcich úlohu 
živiny alebo inej látky pri raste, vývoji 
a normálnom fungovaní organizmu, ktoré 
vychádzajú zo všeobecne uznávaných 
vedeckých poznatkov a ktorým dobre 
rozumie priemerný spotrebiteľ, sa môžu 
uviesť, ak vychádzajú z tvrdení uvedených 
v zozname uvedenom v odseku 2.

2. Členské štáty poskytnú Komisii 
zoznamy tvrdení, ktoré sú uvedené 
v odseku 1 najneskôr do ... [posledný deň 
mesiaca prijatia tohto nariadenia + 1 rok].

2. Členské štáty a zainteresované 
strany, vrátane spotrebiteľských skupín 
a zástupcov priemyslu budú vyzvaní, aby 
najneskôr do [posledný deň mesiaca 
prijatia tohto nariadenia + 1 rok] ... 
Komisii predložili zoznam tvrdení, ktoré
chcú, aby boli zaradené do zoznamu 
povolených zdravotných tvrdení 
Spoločenstva 



PA\558962SK.doc 17/35 PE 353.538v01-00

External translation

SK

V súlade s postupom uvedeným v článku 
23 Komisia po porade s orgánom prijme, 
ako je uvedené v odseku 1, zoznam 
povolených tvrdení Spoločenstva, ktoré 
opisujú úlohu  živiny alebo inej látky pri 
raste, vývoji a normálnom fungovaní 
organizmu najneskôr do ... [posledný deň 
mesiaca prijatia tohto nariadenia + 1 rok]

V súlade s postupom uvedeným v článku 
23 Komisia po porade s orgánom prijme, 
ako je uvedené v odseku 1, zoznam 
povolených tvrdení Spoločenstva, ktoré 
opisujú úlohu  živiny alebo inej látky pri 
raste, vývoji a normálnom fungovaní 
organizmu najneskôr do ... [posledný deň 
mesiaca prijatia tohto nariadenia + 1 rok]

Úpravy tohto zoznamu sa prijmú v súlade 
s postupom uvedeným v článku 23 
z vlastnej iniciatívy Komisie, alebo na 
žiadosť niektorého členského štátu.

Tento zoznam sa môže meniť a dopĺňať 
v súlade s postupom uvedeným v článku 23 
ods. 2 z vlastnej iniciatívy Komisie, alebo 
na žiadosť niektorého členského štátu.

3. Od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia až do prijatia zoznamu 
uvedeného v druhom pododseku odseku 2 
môžu obchodné subjekty na vlastnú 
zodpovednosť uvádzať zdravotné tvrdenia 
uvedené v odseku 1 za predpokladu, že sú 
v súlade s týmto nariadením 
a s existujúcimi vnútroštátnymi 
ustanoveniami, ktoré sa na ne vzťahujú, 
bez toho, aby bolo dotknuté prijatie 
bezpečnostných opatrení, ako je uvedené 
v článku 22.

3. Od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia do 12 mesiacov po prijatí 
zoznamu uvedeného v druhom pododseku 
odseku 2 môžu obchodné subjekty na 
vlastnú zodpovednosť uvádzať zdravotné 
tvrdenia uvedené v odseku 1 za 
predpokladu, že sú v súlade s týmto 
nariadením a s existujúcimi vnútroštátnymi 
ustanoveniami, ktoré sa na ne vzťahujú.

Odôvodnenie

Orgán by mal zvážiť žiadosti od mimovládnych organizácií, vrátane spotrebiteľských skupín 
a zástupcov priemyslu. Po vypracovaní zoznamu by pred úplným nadobudnutím účinnosti 
nariadenia malo byť prechodné obdobie s cieľom umožniť výrobcom, vypracovať nové návrhy 
obalov tak, aby spĺňali nové pravidlá a veľkoobchodníkom a maloobchodníkom, aby sa 
zbavili starých zásob. Toto je obzvlášť dôležité pokiaľ ide o malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 13 odsek 2

2. Okrem všeobecných požiadaviek 
ustanovených v tomto nariadení 
a špecifických požiadaviek odseku 1, pri 
tvrdeniach o znížení rizika choroby by na 
označení malo byť uvedené aj vyhlásenie, 
že choroby majú viacero rizikových 

2. Okrem požiadaviek ustanovených 
v tomto nariadení, v prípade tvrdení 
týkajúcich sa zníženia rizika choroby by 
na označení malo byť uvedené aj 
vyhlásenie, že choroby majú viacero 
rizikových faktorov a zmena jedného 
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faktorov a zmena jedného z týchto 
rizikových faktorov môže, ale aj nemusí, 
mať priaznivý účinok.

z týchto rizikových faktorov môže, ale aj 
nemusí, mať priaznivý účinok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 14 odsek 1 pododsek 1

1. Na účely získania povolenia 
uvedeného v článku 10 ods. 1 je potrebné 
predložiť žiadosť orgánu.

1. Na účely získania povolenia 
uvedeného v článku 10 ods. 1 a článku 13 
ods. 1 je potrebné predložiť žiadosť 
orgánu.

Odôvodnenie

Žiadosti o povolenie sa predkladajú na základe obidvoch článkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 14 odsek 1 bod (c)

c) zverejní zhrnutie prípadu uvedené 
v odseku 3 písm. f).

c) zverejní zhrnutie prípadu uvedené 
v odseku 2 písm. f).

Odôvodnenie

Odkaz v písmene c) by mal byť na odsek 2 písm. f) a nie na ods. 3 písm. f).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 14 odsek 2 bod (b)

b) potravinu alebo kategóriu potravín, 
ktorých sa zdravotné tvrdenie týka, ako 
aj ich osobitné vlastnosti

b) potravinu alebo kategóriu potravín 
alebo jednu z jej zložiek, ktorých sa 
zdravotné tvrdenie týka, ako aj ich osobitné 
vlastnosti

Odôvodnenie

Vyplýva z definície zdravotného tvrdenia v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 14 odsek 2 bod (e)

e) návrh znenia, vo všetkých jazykoch 
Spoločenstva, zdravotného tvrdenia, 

e) ilustračný príklad znenia 
zdravotného tvrdenia v jazyku, v ktorom 
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ktorého sa žiadosť týka, vrátane 
osobitných podmienok na použitie, 
v závislosti od prípadu; 

sa spis predkladá orgánu a osobitné 
podmienky na použitie, v závislosti od 
prípadu; 

Odôvodnenie

Nemalo by sa od žiadateľa vyžadovať, aby predložil presný návrh tvrdenia (jeho konečné 
znenie), ani by sa nemalo presné znenie uvádzať v rozhodnutí orgánu. Výrobcovia 
a zadávatelia reklamy by mali mať voľnosť použiť určitú tvorivosť tak, aby predávali svoje 
výrobky, pokiaľ každé tvrdenie zostane v zmysle a duchu schváleného tvrdenia.    Aby mohli 
do zoznamu prispieť aj mimovládne organizácie, orgán by mal prijímať podania v každom 
jazyku Spoločenstva, i keď rozhodnutie orgánu by malo byť dostupné vo všetkých jazykoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 15 odsek 3

3. Na účely vypracovania svojho 
stanoviska orgán overí:

3. Na účely vypracovania svojho 
stanoviska, orgán overí, či ilustračný 
príklad znenia zdravotného tvrdenia:  

a) či navrhované znenie zdravotného 
tvrdenia je doložené vedeckými údajmi; 

a) je doložený vedeckými 
poznatkami; 

b) či navrhované znenie zdravotného 
tvrdenia spĺňa kritéria ustanovené v tomto 
nariadení; 

b) spĺňa kritéria ustanovené v tomto 
nariadení; 

c) či je navrhované znenie 
zdravotného tvrdenia zrozumiteľné a jasné 
pre spotrebiteľa.

c) je zrozumiteľný a jasný pre 
spotrebiteľa.

Odôvodnenie

Vyplýva z predchádzajúcich zmien a doplnení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 15 odsek 4 bod (b)

b) označenie potraviny alebo kategórie 
potravín, pri ktorých sa má zdravotné 
tvrdenie použiť, ako aj ich osobitné 
vlastnosti;

b) označenie potraviny alebo kategórie 
potravín alebo jednej z jej zložiek, ktorých 
sa zdravotné tvrdenie týka, ako aj ich 
osobitné vlastnosti; 
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Odôvodnenie

Vyplýva z definície zdravotného tvrdenia v článku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 15 odsek 4 bod (c)

c) odporúčané znenie navrhovaného 
zdravotného tvrdenia vo všetkých jazykoch 
Spoločenstva;

c) význam a ilustračný príklad znenia
navrhovaného zdravotného tvrdenia vo 
všetkých jazykoch Spoločenstva; 

Odôvodnenie

Vyplýva zo zmeny a doplnenia čl. 14 ods. 2 písm. e) a čl. 15 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 19 odsek 1 úvodná časť

1. Vedecké údaje a ďalšie informácie 
uvedené v podkladoch k žiadosti 
vyžadované podľa článku 14 ods. 2  sa 
nesmú použiť v prospech nasledujúceho 
žiadateľa po obdobie siedmych rokov od 
dátumu udelenia povolenia, pokiaľ sa 
nasledujúci žiadateľ nedohodol 
s predchádzajúcim žiadateľom, že takéto 
informácie môže použiť, kde:

1. Pokiaľ ide o zdravotné tvrdenia 
povolené na základe patentovaných 
údajov, vedecké údaje a ďalšie informácie 
uvedené v podkladoch k žiadosti 
vyžadované podľa článku 14 ods. 2  sa 
nesmú použiť v prospech nasledujúceho 
žiadateľa po obdobie siedmych rokov od 
dátumu udelenia povolenia, pokiaľ sa 
nasledujúci žiadateľ nedohodol 
s predchádzajúcim žiadateľom, že takéto 
informácie môže použiť, kde:

Odôvodnenie

Objasnenie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 19 odsek 2 a (nový)

. 2a. Odseky 1 a 2 nebránia tomu, aby 
nasledujúcim žiadateľom nebolo udelené 
povolenie v prípade, že zdravotné tvrdenie 
o ktorého povolenie takýto žiadateľ žiada, 
by bolo povolené na základe 
patentovaných údajov alebo akýchkoľvek 
iných vedeckých údajov a informácií 
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neoznačených za patentované za 
predpokladu, že takéto údaje alebo 
informácie postačujú na povolenie 
zdravotného tvrdenia.

Odôvodnenie

Víta sa ustanovenie umožňujúce sedemročnú ochranu údajov a trhovú exkluzivitu pre 
zdravotné tvrdenia založené na patentovaných údajoch. Úmysel Komisie však nie je celkom 
jasný. Návrh napríklad nešpecifikuje, či dvaja výrobcovia, ktorí predložili súbor rovnakých 
dôkazov, získajú takúto exkluzivitu alebo či ostatné žiadosti nemajú možnosť získať povolenie. 
Preto je cieľom odseku 2a objasniť tuto záležitosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 19 odsek 2 b (nový)

. 2b. Odseky 1 a 2 sa uplatnia na každú 
žiadosť založené na zákonom 
chránených/patentovaných údajoch, bez 
ohľadu na poradie, v akom boli tieto 
žiadosti predložené. 

Odôvodnenie

Víta sa ustanovenie umožňujúce sedemročnú ochranu údajov a trhovú exkluzivitu pre 
zdravotné tvrdenia založené na zákonom chránených údajoch. Úmysel Komisie však nie je 
celkom jasný. Návrh napríklad nešpecifikuje, či dvaja výrobcovia, ktorí predložili súbor 
rovnakých dôkazov, získajú takúto exkluzivitu alebo či ostatné žiadosti nemajú možnosť získať 
povolenie. Preto je cieľom odseku 2b objasniť tuto záležitosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 19 a (nový)

. Článok 19a
Ochrana utajovaných skutočností

1. Žiadateľ môže uviesť, ktoré údaje 
a informácie predložené na základe tohto 
nariadenia majú byť považované za 
dôverné z dôvodu, že ich prezradenie by 
mohlo významne poškodiť jeho 
konkurenčné postavenie. Musia sa uviesť 
overiteľné dôvody.
2. Komisia určí, po porade so 
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žiadateľom, ktoré údaje a informácie, iné 
ako údaje špecifikované v odseku 3, by sa 
mali považovať za dôverné a o svojom 
rozhodnutí informuje žiadateľa. 
3. Nasledujúce údaje a informácie sa 
nepovažujú za dôverné:
a) názov a základné charakteristiky 
potraviny, ktoré súvisia s jej vlastnosťami 
súvisiacimi so zdravím; 
b) závery akýchkoľvek testov 
vykonaných na modeloch in vitro, na 
zvieratách alebo ľuďoch, relevantných 
pre hodnotenie účinkov danej potraviny 
alebo jej zložiek na výživu alebo zdravie 
ľudí;
c) metódy zisťovania alebo 
kvantifikácie kľúčových charakteristík 
potraviny alebo jej zložiek, ktoré by mohli 
byť potrebné na jej úradnú kontrolu.
4. Bez ohľadu na odsek 2, orgán na 
požiadanie poskytne Komisii a členským 
štátom všetky informácie, ktoré má 
v držbe, vrátane akýchkoľvek údajov 
a informácií identifikovaných ako 
dôverné podľa odseku 2.
5. Orgán uplatní zásady nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe 
verejnosti k dokumentom Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie1, pri 
spracovávaní žiadostí o prístup 
k dokumentom v držbe orgánu.
6. Členské štáty, Komisia a orgán 
zachovajú mlčanlivosť o všetkých 
dôverných údajoch podľa odseku 2, 
s výnimkou prípadov, kedy je vhodné, aby 
sa takto údaje a informácie zverejnili na 
účely ochrany ľudského zdravia. Členské 
štáty spracujú žiadosti o prístup 
k dokumentom prijatým na základe tohto 
nariadenia v súlade s nariadením (ES) č. 
1049/2001.
7. Keď žiadateľ stiahne žiadosť, 
členské štáty, Komisia a orgán zachovajú 
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mlčanlivosť o dôverných obchodných 
a priemyselných údajoch a informáciách, 
vrátane výskumno-vývojových informácií, 
ako aj informácií, na ktorých sa Komisia 
a žiadateľ nedohodli, čo sa týka ich 
dôvernej povahy.
1 Ú. v. ES L 145, 31. 5. 2001, s. 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 19 b (nový)

. Článok 19b
Ochrana dôverných údajov

1. Vedecké údaje a ďalšie informácie 
predložené v podkladoch k žiadosti 
vyžadované podľa článku 14 ods. 2, ktoré 
sú chránené podľa článku 19a, sa nemú 
použiť v prospech nasledujúceho 
žiadateľa po obdobie siedmych rokov od 
dátumu udelenia povolenia, pokiaľ prvý 
žiadateľ nesúhlasí, že takéto údaje a 
informácie sa môžu použiť.
2. Po uplynutí sedemročného 
obdobia môže orgán použiť v prospech 
iného žiadateľa zistenia celého alebo časti 
hodnotenia  vykonaného na základe 
vedeckých údajov a informácií uvedených 
v podkladoch k žiadosti.

Odôvodnenie

S cieľom nabádať k investíciám do výskumu, podpory inovácií a zabezpečenia spravodlivej 
hospodárskej súťaže je nevyhnutná náležitá ochrana údajov. V praxi výhradné právo odkazu 
na patentované údaje nebude vždy postačovať, pretože klinické skúšky sa zvyčajne vykonávajú 
s tretími stranami, ako sú univerzity. Výrobcovia zvyčajne udeľujú univerzitám právo takéto 
údaje použiť na vzdelávanie, uverejnenie a ďalší výskum.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Článok 21 odsek 1

1. Pri odkaze na tento článok sa vypúšťa sa
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uplatní postup ustanovený v odsekoch 2, 3 
a 4.

Odôvodnenie

Zbytočný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Článok 21 odsek 3

3. Komisia sa poradí so Stálym 
výborom pre potravinový reťazec a zdravie 
zvierat zriadený článkom 58 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 178/2002 (ďalej len 
„výbor“), ak takéto poradenie sa považuje 
za užitočné alebo ak to vyžaduje členský 
štát a vydá stanovisko k plánovaným 
opatreniam.

3. Komisia sa poradí so Stálym 
výborom pre potravinový reťazec a zdravie 
zvierat zriadený článkom 58 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 178/2002, ak takéto 
poradenie sa považuje za užitočné alebo ak 
to vyžaduje členský štát a vydá stanovisko 
k plánovaným opatreniam.

Odôvodnenie

Definícia nie je potrebná, nie je užitočná.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Článok 22

Článok 22
Ochranné opatrenia

1. Ak má členský štát vážne dôvody 
domnievať sa, že tvrdenie nie je v súlade 
s týmto nariadením, alebo že vedecké 
odôvodnenie ustanovené v článku 7 
nepostačuje, členský štát môže dočasne 
oddialiť používanie takéhoto tvrdenia na 
svojom území.

vypúšťa sa

Okamžite o tom informuje ostatné členské 
štáty a Komisiu a uvedie dôvody 
oddialenia.
2. V súlade s postupom uvedeným 
v článku 23 ods.2, rozhodnutie sa prijme, 
kde to prichádza do úvahy, po získaní 
stanoviska orgánu.
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Komisia môže začať toto konanie 
z vlastnej iniciatívy.
3. Členský štát uvedený v odseku 1 
môže pozdržať oddialenie, až kým mu 
nebude oznámené rozhodnutie uvedené 
v odseku 2.

Odôvodnenie

Návrh umožňuje, aby jednotlivé členské štáty stanovili teoreticky zdĺhavé konania na 
schvaľovanie tvrdení a umožňuje, aby používanie tvrdení dočasne oddialili. To sa zdá byť 
v rozpore s cieľmi nariadenia a mohlo by to výrazne zvýšiť náklady na podnikanie a súčasne 
odrádzať od cezhraničného poskytovania tovarov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Článok 23 odsek 1

1. Komisii pomáha Stály výbor pre 
potravinový reťazec a zdravie zvierat 
zriadený článkom 58 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 178/2002, ďalej len „výbor“.

1. Komisii pomáha Stály výbor pre 
potravinový reťazec a zdravie zvierat 
zriadený článkom 58 ods. 1 nariadenia 
(ES) č. 178/2002.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Článok 23 odsek 2 pododsek 2

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 
rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 
rozhodnutia 1999/468/ES neprekročí dva 
mesiace. 

Odôvodnenie

S cieľom skrátiť zdĺhavé konania, by sa lehota mala obmedziť na 2 mesiace. Táto zmena 
a doplnenie odrážajú znenie a zmysel čl. 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES, ktoré nestanovuje 
lehotu „je tri mesiace“, ako je uvedené v súčasnom znení navrhovaného nariadenia, ale 
ustanovuje, že príslušná lehota by sa mala „stanoviť v každom základnom právnom 
dokumente“ a „v žiadnom prípade nesmie byť dlhšia ako tri mesiace od dátumu nahlásenia 
prípadu Rade“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Článok 25 a (nový)

Článok 25a
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Prechodné obdobie
Zdravotné tvrdenia, iné ako tie, ktoré sú 
uvedené v článku 12 ods. 1, ktoré sa 
používajú pri potravinách, kategóriách 
potravín alebo potravinových zložkách 
v čase nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia v súlade s existujúcimi 
ustanoveniami, sa môžu aj naďalej 
uvádzať za predpokladu, že sa do 
dvanástich mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia podá žiadosť 
podľa článku 14 a do šiestich mesiacov po 
prijatí konečného rozhodnutia podľa 
článku 16. V prípade takýchto žiadostí sa 
neuplatní lehota stanovená v článku 15 
ods. 1) a 2) a článku 16 ods. 1).

Odôvodnenie

Je nevyhnutné poskytnúť prechodné obdobie, ktoré umožní, aby sa existujúce tvrdenia, 
tvrdenia vedecký podložené a zákonné tvrdenia aj naďalej používali, pokiaľ sa na ne nezačne 
úplne uplatňovať navrhované nariadenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Príloha, pred „Nízky obsah energie“ (nová)

. Bez toho, aby boli dotknuté tvrdenia 
o nutričnej hodnote uvedené v prílohe, sú 
povolené vyhlásenia skutočností 
porovnateľných s odôvodnením, ktoré 
spĺňajú všeobecné zásady ustanovené 
v článku 3, ako je kalorický obsah alebo 
iné nutričné charakteristiky.

Odôvodnenie

Návrh by v terajšom znení zakazoval vyhlásenia skutočnosti, ako napríklad „obsahuje menej 
ako 300 kalórii“ alebo obsahuje „dva gramy soli“. Takéto opisy by mali byť povolené, preto 
že sú to základné vyhlásenia vedeckej skutočnosti a nie sú v rozpore so všeobecnými zásadami 
ustanovenými v čl. 3 návrhu. Z toho dôvodu by sa mala na začiatku prílohy vložiť všeobecná 
klauzula v uvedenom zmysle.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha, Nízky obsah tukov
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Tvrdenie, že potravina je nízkotučná 
a každé tvrdenie s podobným významom 
pre spotrebiteľa sa môžu uvádzať len 
vtedy, keď výrobok neobsahuje viac ako 3 
g tukov na 100 g alebo 1,5 g tukov na 100 
ml (1,8 g tukov na 100 ml polotučného 
mlieka).

Tvrdenie, že potravina je nízkotučná 
a každé tvrdenie s podobným významom 
pre spotrebiteľa sa môžu uvádzať len 
vtedy, keď výrobok neobsahuje viac ako 3 
g tukov na 100 g alebo 1,5 g tukov na 100 
ml (1,8 g tukov na 100 ml polotučného 
mlieka). Toto tvrdenie sa uplatní bez toho, 
aby bol dotknutý pojem „nízky obsah 
tukov“, ako je ustanovený v článku 5 
nariadenia (ES) č. 2991/94. Tvrdenie 
„nízky obsah tukov“ sa môže použiť aj pri 
syroch, ak je obsah tukov aspoň 10 %, ale 
nižší ako 25 % sušiny syra.

V prípade potravín, ktoré sú prirodzene 
nízkotučné, sa pojem „prirodzene“ môže 
použiť pred týmto tvrdením.

V prípade potravín, ktoré sú prirodzene 
nízkotučné, sa pojem „prirodzene“ môže 
použiť pred týmto tvrdením.

Odôvodnenie

Toto tvrdenie by sa nemalo vzťahovať na rozotierateľné tuky, pre ktoré nariadenie (ES) 
2991/94 ustanovuje osobitné pravidlá. Podľa nariadenia (ES) č. 2991/94 sa odkaz na 
„lighter“ môže na výrobku uviesť, ak jeho obsah tuku je 41 až 62 % a odkaz na „s nízkym 
obsahom tuku“, „light“, ak obsah tuku nie je vyšší ako 41 %. Podľa bodu 23 dôvodovej 
správy Komisie, nariadenie (ES) 2991/94 sa považuje za upravené. Týka sa len 
roztierateľných tukov. Sotva však môže byť úplne prispôsobené všeobecnej úprave, ktorá sa 
týka všetkých potravinárskych výrobkov. Malo by byť jasne uvedené, že tvrdenia o množstve 
tukov sa zatiaľ nebudú uplatňovať na rozotierateľné výživové tuky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Príloha, Bez obsahu tuku

Tvrdenie, že potravina je bez obsahu tuku 
a každé tvrdenie s podobným významom 
pre spotrebiteľa sa môžu uvádzať len 
vtedy, keď výrobok neobsahuje viac ako 
0,5 g tukov na 100 g alebo na 100 ml  
Tvrdenia vyjadrené ako „X %-bez obsahu 
tuku“ sú však zakázané.

Tvrdenie, že potravina je bez obsahu tuku 
a každé tvrdenie s podobným významom 
pre spotrebiteľa sa môžu uvádzať len 
vtedy, keď výrobok neobsahuje viac ako 
0,5 g tukov na 100 g alebo na 100 ml  
Tvrdenia vyjadrené ako „X % bez obsahu 
tuku“ sú však zakázané. Tvrdenie „nízky 
obsah tukov“ sa môže použiť aj pri 
syroch, ak je obsah tukov nižší ako 10 % 
sušiny syra.

V prípade potravín, ktoré sú prirodzene bez 
obsahu tukov, sa pojem „prirodzene“ môže 

V prípade potravín, ktoré sú prirodzene bez 
obsahu tukov, sa pojem „prirodzene“ môže 
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použiť pred týmto tvrdením. použiť pred týmto tvrdením.

Odôvodnenie

Toto tvrdenie by sa malo používať pri syroch s konkrétnym obsahom tukov. Podľa noriem 
IDF a kódexu platného pre syry a napríklad podľa príslušných fínskych právnych predpisov 
sa syr môže považovať za syr bez obsahu tuku, ak je obsah tuku nižší ako 10 % sušiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Príloha, po bode „Bez obsahu nasýtených tukov“ (nová)

. VYSOKÝ OBSAH NENASÝTENÝCH 
TUKOV a/alebo VYSOKÝ OBSAH 
MÄKKÝCH TUKOV
Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah 
nenasýtených tukov/mäkkých tukov 
a každé tvrdenie s podobným významom 
pre spotrebiteľa sa môžu použiť len vtedy, 
keď množstvo nenasýtených tukov je 
aspoň 70 % z celkového obsahu tukov vo 
výrobku.
V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
vysoký obsah nenasýtených tukov a/alebo 
mäkkých tukov, sa pojem „prirodzene“ 
môže použiť pred týmto tvrdením.

Odôvodnenie

Malo by byť možné uvádzať tvrdenia taktiež o kvalite tukov a nielen o obsahu nasýtených 
tukov. Napríklad by malo byť možné tvrdiť, že výrobok má „vysoký obsah polynenasýtených 
tukov“, „vysoký obsah mononesanýstených tukov“ a „vysoký obsah omega-3 tukov“. Preto by 
sa mali zaviesť určité podmienky pre používanie tvrdenia „vysoký obsah nenasýtených tukov 
a/alebo vysoký obsah mäkkých tukov“. Existujú konkrétne rozdiely v kvalite a nutričnej 
hodnote rozličných tukov. Uznáva sa, že tuky obsahujúce vysoké množstvá nenasýtených 
mastných kyselín majú priaznivý vplyv na  ľudskú výživu, najmä keď v strave nahrádzajú 
nasýtené alebo tvrdé tuky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Príloha, za novým bodom „Vysoký obsah nenasýtených tukov a/alebo vysoký obsah mäkkých 

tukov“ (nový)“

. VYSOKÝ OBSAH
POLYNENASÝTENÝCH TUKOV
Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah 
polynenasýtených tukov a každé tvrdenie 
s podobným významom pre spotrebiteľa 
môže použiť len vtedy, keď aspoň 45 % 
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mastných kyselín vo výrobku pochádza 
z polynasýtených mastných kyselín 
(PUFA).
V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
vysoký obsah polynenasýtených tukov, sa 
pojem „prirodzene“ môže použiť pred 
týmto tvrdením.

Odôvodnenie

Navrhovaná úroveň (aspoň 45 %) bola už pred mnohými rokmi úspešne zahrnutá do 
právnych predpisov alebo kódexov v celom rade krajín, s cieľom zlepšiť príjem 
polynasystených mastných kyselín obyvateľmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Príloha, po bode „Vysoký obsah polynasýtených tukov“ (nový)

. VYSOKÝ OBSAH 
MONONENASÝTENÝCH TUKOV
Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah 
mononenasýtených tukov a každé tvrdenie 
s podobným významom pre spotrebiteľa 
sa môže použiť len vtedy, keď aspoň 45 % 
mastných kyselín vo výrobku pochádza 
z mononenasýtených mastných kyselín 
(MUFA).
V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
vysoký obsah mononenasýtených tukov, 
sa pojem „prirodzene“ môže použiť pred 
týmto tvrdením.

Odôvodnenie

Nedávna správa WHO potvrdzuje, že ak MUFA nahradia SAFA, zníži sa tak celkový 
cholesterol, ako aj LDL cholesterol. Ďalšie štúdie stravy v oblasti Stredozemného mora, ktorá 
má vysoký obsah MUFA, je bohatá na ovocie, zeleninu a ryby, ukázali, že u ľudí v tomto 
regióne je nižšie riziko vzniku koronárneho srdečného ochorenia. WHO uznáva, že MUFA sú 
dôležitým zdrojom tukov v strave a odporúča, aby sa rozlišovalo medzi nasýtenými, trans 
a polynenasýtenými tukmi, ktoré predstavujú približne 33 až 46 % energie mastných kyselín 
alebo 10 až 14 % energie. „Tvrdenie o vysokom obsahu MUFA“ by malo byť podobné tomuto 
množstvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
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Príloha, po bode „Vysoký obsah mononenasýtených tukov“ (nový)

. VYSOKÝ OBSAH OMEGA 3
Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah 
omega 3 a každé tvrdenie  s podobným 
významom pre spotrebiteľa sa môže 
použiť len vtedy, keď je splnená aspoň 
jedna z týchto podmienok:
- obsah minimálne 3 g alfa-
linolenovej kyseliny na 100 gramov 
výrobku,
- obsah minimálne 300 g veľmi 
dlhého reťazca omega 3 na 100 gramov 
výrobku.
V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
vysoký obsah omega 3, sa pojem 
„prirodzene“ môže použiť pred týmto 
tvrdením.

Odôvodnenie

WHO odporúča zvýšiť príjem alfa-linolenovej kyseliny na 1 až 2 % energie, čo rovná sa 
približne 2 až 4 gramom denne. Hlavnými zdrojmi alfa-linolenovej kyseliny sú margarín, 
rozotierateľné tuky, koláče, keksy, vyprážané potraviny. Navrhované úrovne znamenajú, že 
primeraný denný príjem napríklad 20 g margarínu/roztierateľného tuku by mal zabezpečiť 0,6 
g alfa-linolenovej kyseliny denne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Príloha, po bode „Vysoký obsah omega 3“ (nový)

. BEZ OBSAHU CHOLESTEROLU
Tvrdenie, že potravina neobsahuje 
cholesterol a každé tvrdenie  s podobným 
významom pre spotrebiteľa sa môže 
použiť len vtedy, keď výrobok obsahuje:
a) najviac 0,005 g/100 g (tuhé látky) 
alebo najviac 0,005 g/100 ml (tekutiny) a
b) menej ako 1,5 g nasýtených tukov 
na 100 g (tuhé látky) alebo 0,75 
nasýtených tukov na 100 ml (tekutiny) a
c) najviac 10 % energie nasýtených 
tukov alebo 70 % celkových mastných 
kyselín sú nenasýtené mastné kyseliny. 
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V prípade potravín, ktoré sú prirodzene 
bez obsahu cholesterolu, sa pojem 
„prirodzene“ môže použiť pred týmto 
tvrdením. 

Odôvodnenie

Toto tvrdenie schvaľuje kódex. Priemerný príjem cholesterolu u bežného obyvateľa je okolo 
200 až 300 mg/deň. Rastlinné oleje/tuky majú hladinu cholesterolu nižšiu ako 5 mg 
chlesterolu/100 g, pričom živočíšne tuky majú obsah cholesterolu okolo 300 mg/100 g. 
Náhradou 20 g rastlinného tuku za 20 g živočíšneho tuku sa príjem cholesterolu zníži o 50 až 
60 mg/deň, t.j. 20 až 25 %-né zníženie, ktoré taktiež významne zníži celkový cholesterol a LDL 
cholesterol.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Príloha, po bode „Bez pridania cukrov“ (nový)

NÍZKY OBSAH LAKTÓZY
Tvrdenie, že potravina má nízky obsah 
laktózy a každé tvrdenie s podobným 
významom pre spotrebiteľa sa môžu 
uvádzať len vtedy, keď výrobok 
neobsahuje viac ako 1 g laktózy na 100 g 
alebo na 100 ml potraviny pripravenej na 
konzumáciu.
V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
nízky obsah laktózy, sa pojem 
„prirodzene“ môže použiť pred týmto 
tvrdením.

Odôvodnenie

Neznášanlivosť laktózy je problém, kvôli ktorému významná časť obyvateľstva nemôže 
používať tradičné mliečne výrobky. Mliečne výrobky tvoria základ tradičnej stravy. Sú taktiež 
bohaté na vápnik a predstavujú zdroj vitamínu D, B2, B12 a jódu, pričom tvoria významný 
prvok výživy pre celé obyvateľstvo. Vďaka širokej ponuke výrobkov s nízkym obsahom laktózy 
alebo bez obsahu laktózy, ktoré vyvinulo toto odvetvie, spotrebitelia, ktorí trpia 
neznášanlivosťou laktózy sú zvyknutí na to, že dostávajú informácie o povahe výrobkov. 

V rozličných krajinách EÚ nie je spoločný limit pre tvrdenia týkajúce sa množstva laktózy. 
Mliečne výrobky s „nízkym obsahom laktózy“ by nemali obsahovať menej laktózy ako 1 g / 
100 g alebo 100 ml potraviny pripravenej na konzumáciu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Príloha, po bode „Nízky obsah laktózy“ (nový)

BEZ OBSAHU LAKTÓZY
Tvrdenie, že potravina neobsahuje laktózu 
a každé tvrdenie s podobným významom 
pre spotrebiteľa sa môžu uvádzať len 
vtedy, keď výrobok obsahuje analýzou 
nezistiteľné množstvá laktózy (t.j. menej 
ako 10 mg/ 100 g alebo na 100 ml 
potraviny pripravenej na konzumáciu).
V prípade potravín, ktoré sú prirodzene 
bez obsahu laktózy, sa pojem 
„prirodzene“ môže použiť pred týmto 
tvrdením.

Odôvodnenie

Neznášanlivosť laktózy je bežný problém, kvôli ktorému významná časť obyvateľov nemôže 
používať tradičné mliečne výrobky. Mliečne výrobky tvoria základ tradičnej stravy. Mliečne 
výrobky sú taktiež bohaté na vápnik a predstavujú zdroj vitamínu D, B2, B12 a jódu, pričom 
tvoria významný prvok výživy pre celé obyvateľstvo. Vďaka širokej ponuke výrobkov s nízkym 
obsahom laktózy alebo bez obsahu laktózy, ktoré potravinársky priemysel vyvinul, 
spotrebitelia, ktorí trpia neznášanlivosťou laktózy (napr. 17 % obyvateľstva vo Fínsku) sú 
zvyknutí na to, že dostávajú informácie o povahe výrobkov vhodných na ich použitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Príloha, po bode „Bez obsahu laktózy“ (nový)

. BEZ OBSAHU LEPKU
Tvrdenie, že potravina neobsahuje lepok 
a každé tvrdenie s podobným významom 
pre spotrebiteľa sa môžu uvádzať len 
vtedy, keď výrobok obsahuje menej ako 
200 ppm (200 mikrogramov /100 g) lepku.

Odôvodnenie

Z dôvodu narastajúceho počtu obyvateľov, ktorí trpia alergiou na lepok, by sa mal definovať 
pojem potravina „bez obsahu lepku“. Pretože bezlepkové potraviny nepatria pod ustanovenia 
týkajúce sa potravín na konkrétne použitie vo výžive, je dôležité zahrnúť takéto tvrdenia do 
zoznamu povolených tvrdení o nutričnej hodnote. Zmena a doplnenie navrhuje, aby sa limity 
pre lepok stanovili na úrovni Spoločenstva, ako je to v návrhu kódexu (Navrhované zmeny 
a doplnenia usmernení pre používanie tvrdení o nutričnej hodnote, ALNORM 97/26, príloha 
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V).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Príloha, po bode „Bez obsahu lepku“ (nový)

. PRIRODZENE BEZ OBSAHU LEPKU
Tvrdenie, že potravina je prirodzene  
bezlepková a každé tvrdenie s podobným
významom pre spotrebiteľa sa môžu 
uvádzať len vtedy, keď výrobok 
neobsahuje žiadne zistiteľné množstvá 
lepku, t. j. menej ako 200 ppm (200 
mikrogramov /100 g).

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 59.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Príloha, Nízky obsah sodíka / soli

NÍZKY OBSAH SODÍKA / SOLI NÍZKY OBSAH SODÍKA

Tvrdenie, že potravina má nízky obsah 
sodíka a každé tvrdenie s podobným 
významom pre spotrebiteľa sa môžu 
uvádzať len vtedy, keď výrobok 
neobsahuje viac ako 0,12 g sodíka, alebo 
rovnocenné množstvo soli, na 100g alebo 
na 100 ml.

Tvrdenie, že potravina má nízky obsah 
sodíka a každé tvrdenie s podobným 
významom pre spotrebiteľa sa môžu 
uvádzať len vtedy, keď výrobok 
neobsahuje viac ako 0,12 g sodíka na 100 g 
alebo na 100 ml. 

V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
nízky obsah sodíka, sa pojem „prirodzene“ 
môže použiť pred týmto tvrdením.

V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
nízky obsah sodíka, sa pojem „prirodzene“ 
môže použiť pred týmto tvrdením.

Odôvodnenie

Soľ, ako alternatíva pri tvrdeniach o obsahu sodíka/soli, by sa mala vypustiť. Existujú 
výhrady k spájaniu obsahu sodíka s obsahom soli, ako je uvedený v prílohe. Je to len jeden 
zdroj sodíka v potravinách, preto by sa mal oddeliť. Na druhej strane, celkový príjem soli 
u obyvateľstva závisí od druhu stravy spočívajúcej v rozličných potravinách v členských 
štátoch.  

Tvrdenia o soli by mali vychádzať z hodnôt použiteľných pre jednotlivé skupiny potravín, 
napr. syry, mäsové výrobky, rybie výrobky, chlieb, cereálie na raňajky alebo potraviny 
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pripravené na konzumáciu.  Navrhoval by som, aby informácie/tvrdenia o obsahu soli 
(vysokom, nízkom, bez obsahu) v potravinách boli ponechané na rozhodnutie/úpravu na 
národnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Príloha, Veľmi nízky obsah sodíka / soli

VEĽMI NÍZKY OBSAH SODÍKA / SOLI VEĽMI NÍZKY OBSAH SODÍKA 
Tvrdenie, že potravina má veľmi nízky 
obsah sodíka a každé tvrdenie s podobným 
významom pre spotrebiteľa sa môžu 
uvádzať len vtedy, keď výrobok 
neobsahuje viac ako 0,04 g sodíka, alebo 
rovnocenné množstvo soli, na 100g alebo 
na 100 ml.

Tvrdenie, že potravina má veľmi nízky 
obsah sodíka a každé tvrdenie s podobným 
významom pre spotrebiteľa sa môžu 
uvádzať len vtedy, keď výrobok 
neobsahuje viac ako 0,04 g sodíka na 100 g 
alebo na 100 ml. 

V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
veľmi nízky obsah sodíka, sa pojem 
„prirodzene“ môže použiť pred týmto 
tvrdením.

V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
veľmi nízky obsah sodíka, sa pojem 
„prirodzene“ môže použiť pred týmto 
tvrdením.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 61.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Príloha, Bez obsahu sodíka alebo bez obsahu soli

BEZ OBSAHU SODÍKA alebo BEZ 
OBSAHU SOLI

BEZ OBSAHU SODÍKA 

Tvrdenie, že potravina neobsahuje sodík 
a každé tvrdenie s podobným významom 
pre spotrebiteľa sa môžu uvádzať len 
vtedy, keď výrobok neobsahuje viac ako 
0,005 g sodíka, alebo rovnocenné 
množstvo soli, na 100g.

Tvrdenie, že potravina neobsahuje sodík 
a každé tvrdenie s podobným významom 
pre spotrebiteľa sa môžu uvádzať len 
vtedy, keď výrobok neobsahuje viac ako 
0,005 g tukov na 100 g. 

V prípade potravín, ktoré prirodzene 
neobsahujú sodík, pojem „prirodzene“ sa 
môže použiť pred týmto tvrdením.

V prípade potravín, ktoré prirodzene 
neobsahujú sodík, pojem „prirodzene“ sa 
môže použiť pred týmto tvrdením.

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 61.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
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Príloha, Vysoký obsah proteínov (nový)

. NÍZKY OBSAH PROTEÍNOV
Tvrdenie, že potravina má nízky obsah 
proteínov a každé tvrdenie s podobným 
významom pre spotrebiteľa sa môžu 
uvádzať len vtedy, keď proteíny 
nepredstavujú viac ako 30% energetickej 
hodnoty potraviny. 
V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
nízky obsah proteínov, sa pojem 
„prirodzene“ môže použiť pred týmto 
tvrdením.

Odôvodnenie

Zoznam zdravotných tvrdení by mal obsahovať aj tvrdenia týkajúce sa nízkeho obsahu 
proteínov v súvislosti so špeciálnymi diétami, ktoré sú dosť bežné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Príloha, vysoký obsah vitamínov a/alebo minerálov

Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah 
vitamínov a/alebo minerálov a každé 
tvrdenie s podobným významom pre 
spotrebiteľa sa môžu uvádzať len vtedy, 
keď výrobok obsahuje aspoň dvakrát toľko 
ako „zdroj vitamínov a minerálov“.

Tvrdenie, že potravina má vysoký obsah 
vitamínov a/alebo minerálov a každé 
tvrdenie s podobným významom pre 
spotrebiteľa sa môžu uvádzať len vtedy, 
keď výrobok obsahuje aspoň dvakrát toľko 
ako „prírodný zdroj vitamínov 
a minerálov“.

V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
vysoký obsah vitamínov a/alebo minerálov, 
sa pojem „prirodzene“ môže použiť pred 
týmto tvrdením.

V prípade potravín, ktoré majú prirodzene 
vysoký obsah vitamínov a/alebo minerálov, 
sa pojem „prirodzene“ môže použiť pred 
týmto tvrdením.

Odôvodnenie

Navrhované tvrdenie sa týka hodnoty „prírodného zdroja vitamínov a/alebo minerálov“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Príloha, Obsahuje (názov živiny alebo inej látky)

Tvrdenie, že potravina obsahuje živinu 
alebo inú látku alebo každé tvrdenie 
s podobným významom pre spotrebiteľa sa 

Tvrdenie, že potravina obsahuje živinu 
alebo inú látku alebo každé tvrdenie 
s podobným významom pre spotrebiteľa sa 
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môžu uvádzať len vtedy, keď výrobok 
spĺňa všetky uplatniteľné ustanovenia 
tohto nariadenia.

môžu uvádzať len vtedy, keď 100 g/100 ml 
alebo jedna porcia daného potravinového 
výrobku obsahuje aspoň 15 % dennej 
potreby danej živiny alebo inej látky. 

V prípade potravín, ktoré prirodzene 
obsahujú uvedenú živinu alebo inú látku, 
sa pojem „prirodzene“ môže použiť pred 
týmto tvrdením.

V prípade potravín, ktoré prirodzene 
obsahujú uvedenú živinu alebo inú látku, 
sa pojem „prirodzene“ môže použiť pred 
týmto tvrdením.

Odôvodnenie

Použitie takéhoto výrazu by sa spravidla malo schváliť za predpokladu, že sa zabezpečí 
príslušná časť dennej potreby danej živiny alebo inej látky na 100 g/100 ml alebo na jednu 
porciu daného potravinového výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Príloha, Znížený obsah (názov živiny)

Tvrdenie udávajúce, že obsah jednej alebo 
viacerých živín sa znížil, a každé tvrdenie 
s podobným významom pre spotrebiteľa sa 
môžu uvádzať len vtedy, keď je obsah nižší 
aspoň o 30 % v porovnaní s podobným 
výrobkom, s výnimkou mikroživín, kde je 
akceptovateľný rozdiel referenčných 
hodnôt 10 %, ako je stanovené v smernici 
Rady 90/496.

Tvrdenie udávajúce, že obsah jednej alebo 
viacerých živín sa znížil, a každé tvrdenie 
s podobným významom pre spotrebiteľa sa 
môžu uvádzať len vtedy, keď je obsah nižší 
aspoň o 30 % v porovnaní s podobným 
výrobkom, s výnimkou mikroživín, kde je 
akceptovateľný rozdiel referenčných 
hodnôt 10 %, ako je stanovené v smernici 
Rady 90/496.

Tvrdenie udávajúce, že obsah jednej alebo 
viacerých živín sa znížil, a každé tvrdenie 
s podobným významom pre spotrebiteľa 
sa môžu uvádzať aj vtedy, keď je obsah 
jednej alebo viacerých živín nižší ako 30 
% v porovnaní s podobným výrobkom za 
predpokladu, že tvrdenie uvádza percento 
zníženia a názov živiny („znížený obsah ... 
o x %“).

Odôvodnenie

Hlavné pravidlo tvrdenia o znížení živiny je akceptovateľné. Mali by však byť povolené aj 
tvrdenia a skutočnom znížení obsahu určitých živín za predpokladu, že veľkosť takéhoto 
zníženia sa jasne spotrebiteľovi naznačí.
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