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Legenda

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
 většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přidávání vitamínů a minerálních 
látek a některých dalších látek do potravin
(KOM(2003)0671 – C6-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2003)0671)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0538/2003),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0000/2005),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Právní odůvodnění 1

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, zejména na 
článek 95,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, zejména na 
článek 95 a článek 153,

Odůvodnění

Der Vorschlag sollte sich auch auf einen besseren Verbraucherschutz als Grundlage stützen. 
Art 1 Abs 1 des Vorschlages setzt ausdrücklich das Ziel, ein hohes Verbraucherschutzniveau 
sicherzustellen.

Pozměňovací návrh 2

  
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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Bod odůvodnění 8

(8) Dostatečná a pestrá strava může
zpravidla poskytnout všechny živiny 
potřebné k normálnímu vývoji a zachování 
zdraví, a to v množství, které bylo 
stanoveno a doporučeno v rámci všeobecně 
přijatelných vědeckých poznatků. Z 
průzkumu však vyplývá, že tento ideální 
případ se ve Společenství netýká všech 
vitamínů a minerálních látek ani všech 
skupin obyvatelstva. Zdá se, že potraviny 
doplněné vitamíny a minerálními látkami 
dodávají nezanedbatelné množství 
příslušných živin, takže se lze domnívat, že 
kladně přispívají k celkovému přísunu 
živin.

(8) Dostatečná a pestrá strava dodává
zpravidla všechny živiny potřebné k 
normálnímu vývoji a zachování zdraví, a to 
v množství, které bylo stanoveno a 
doporučeno v rámci všeobecně přijatelných 
vědeckých poznatků. Z průzkumu však 
vyplývá, že tento ideální případ se ve 
Společenství někdy netýká všech vitamínů 
a minerálních látek ani všech skupin 
obyvatelstva. Dobrovolné a cílené 
obohacování potravin, které jsou vhodné 
pro danou skupinu obyvatelstva, vitamíny 
a minerálními látkami by mohlo v těchto 
případech zjednat nápravu.

Odůvodnění

Die Ernährungssachverständigen sind sich nicht einig, ob sich Lebensmittel, denen 
willkürlich und freiwillig Vitamine und Mineralien zugesetzt werden, positiv auf die 
Nährstoffzufuhr auswirken. Die generelle Formulierung, dass angereicherte Lebensmittel 
einen positiven Beitrag zur Gesamtnährstoffzufuhr liefern, führt daher zu Unklarheit über die 
Absicht des Vorschlags, und sollte deshalb gestrichen werden. Stattdessen sollte klargestellt 
werden, dass angereicherte Lebensmittel nur dort tatsächlich einen positiven Beitrag leisten 
können, wo eine zumindest grenzwertige Versorgung an bestimmten Vitaminen und 
Mineralstoffen vorliegt. Und die entsprechend angereicherten Produkte für die jeweilig 
kritisch versorgte Bevölkerungsgruppe auch geeignet sind.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 10

(10) V současné době se ve Společenství 
někdy vyskytují případy nedostatku živin. 
Změny sociálněekonomické situace ve 
Společenství a způsob života různých 
skupin obyvatelstva vedly k rozdílným 
požadavkům a měnícím se zvyklostem v 
oblasti stravování. To způsobilo změny v 
požadavcích na přísun energie, živin a 
některých vitamínů a minerálních látek u 
různých skupin obyvatelstva, které mají 
příjem energie, živin a některých vitamínů 
a minerálních látek nižší, než je v daném 
členském státě doporučené množství. 
Nové vědecké poznatky kromě toho 

vypouští se
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poukazují na skutečnost, že v případech 
některých živin by přidávání většího 
množství, než se doposud doporučovalo, 
mohlo lépe přispět k udržení optimálního 
zdravotního stavu. Proto je nutné, aby 
definice „obohacování“ v předpisech 
Společenství byla stanovena obšírněji, než 
se stanoví v příslušných všeobecných 
zásadách pro stravování.

Odůvodnění

Die Kommission führt aus, dass in sehr seltenen Fällen Mängel an bestimmten Nährstoffen 
festzustellen sind, sie führt dies jedoch nicht im Einzelnen aus. Die Kommission benutzt 
jedoch den Mangel an bestimmten Nährstoffen dafür, Möglichkeiten für den freiwilligen 
Zusatz von Vitaminen und Mineralien zu allen Lebensmitteln vorzuschlagen und zu recht-
fertigen. Die Gemeinschaft sollte eine Situation auf dem Markt anstreben, bei der die 
Hersteller Lebensmitteln Vitamine und Mineralien aus Ernährungs- und 
Gesundheitserwägungen und nicht unter Aspekten des Inverkehrbringens zusetzen. 

Darüber hinaus können mit bestimmten Nährstoffen angereicherte Lebensmittel für eine ganz 
bestimmte, genau definierte Bevölkerungsgruppe (jene mit einem Mangel oder mit einem 
höheren Bedarf wie zB Schwangere) als Lebensmittel für eine bestimmte Ernährung oder 
Lebensmittel für bestimmte medizinische Zwecke unter den für diese Lebensmittel geltenden 
Gemeinschaftsbestimmungen  in Verkehr gebracht werden.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 14

(14) Potraviny doplněné vitamíny a 
minerálními látkami propagují většinou 
výrobci a mohou u spotřebitelů vyvolat 
dojem, jako by se jednalo o produkty 
doplněné živinami, které jsou, ve srovnání 
s podobnými nebo jinými produkty, do 
nichž se tyto živiny nepřidávají, 
fyziologicky hodnotnější nebo mají ze 
zdravotního hlediska jinou přednost. To 
může spotřebitele vést k rozhodnutím, 
která by mohla být jinak nežádoucí. Aby 
bylo možno čelit tomuto případnému 
nežádoucímu působení, je vhodné pro 
produkty, které lze dodatečně doplnit o 
vitamíny a minerální látky, zavést omezení 
dodatečně k omezením, která by vyplývala 
z technických důvodů nebo by byla nutná 
z bezpečnostních důvodů, pokud se u 

(14) Potraviny doplněné vitamíny a 
minerálními látkami propagují většinou 
výrobci, a mohou u spotřebitelů vyvolat 
dojem, jako by se jednalo o produkty s 
předností z hlediska výživy, které jsou, ve 
srovnání s podobnými nebo jinými 
produkty, do nichž se tyto živiny 
nepřidávají, fyziologicky hodnotnější nebo 
mají ze zdravotního hlediska jinou 
přednost. To může spotřebitele vést k 
rozhodnutím, která by mohla být
nežádoucí, protože obohacené produkty 
jsou příliš kaloricky hodnotné, tučné nebo 
sladké. Aby bylo možno čelit tomuto 
případnému nežádoucímu působení, musí 
se na produktech, které jsou dobrovolně
doplněné o vitamíny a minerální látky, 
uvést omezení. Obsah určitých látek v 
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těchto produktů zjistí vyšší obsah vitamínů 
a minerálních látek, než je nejvyšší 
povolené množství. Obsah určitých látek v 
produktu, jako např. alkohol, by byl v této 
souvislosti vhodným kritériem pro zákaz 
přidávání vitamínů a minerálních látek. 
Aby spotřebitel nebyl uveden do nejistoty, 
jaká je výživová  hodnota čerstvých 
potravin, nemělo by být dovoleno čerstvé 
potraviny obohacovat vitamíny ani 
minerálními látkami.

produktu, jako např. alkohol nebo
charakteristika výživových hodnot 
produktu, jsou v této souvislosti vhodným 
kritériem pro zákaz přidávání vitamínů a 
minerálních látek. Při stanovení 
charakteristiky výživových hodnot se musí 
zohlednit podíl různých živin a látek s 
nutričním nebo fyziologickým účinkem, 
zejména podíl tuku, nasycených mastných 
kyselin, trans-mastných kyselin, 
soli/sodíku a cukru, jejichž nadbytečný 
příjem se v rámci celkové výživy 
nedoporučuje, a také podíl mono-
nenasycených mastných kyselin, poly-
nenasycených mastných kyselin a 
nenasycených mastných kyselin, 
přítomných uhlohydrátů kromě cukrů, 
vitamínů, minerálních látek, proteinů a 
vláknin. Kromě charakteristiky výživových 
hodnot by se měla zohlednit také 
kalorická hodnota. Při stanovení 
charakteristik výživových hodnot se 
zohlední různé kategorie potravin, stejně 
jako jejich význam a postavení v celkové 
výživě. Podle způsobu stravování 
obyvatelstva lze požadovat výjimky týkající 
se zavedených charakteristik výživových 
hodnot pro některé potraviny nebo určité 
kategorie potravin dle jejich postavení a 
významu. Aby spotřebitel nebyl uveden do 
nejistoty, jaká je výživová  hodnota 
čerstvých potravin, nesmí se čerstvé
potraviny obohacovat vitamíny ani 
minerálními látkami.

Odůvodnění

Der eingefügte Text stammt im Wesentlichen aus den Erwägungen 6 und 7 im Vorschlag der 
Kommission über nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel 
(KOM(2003) 424). So wird eine sinnvolle Parallelität zwischen den zwei Verordnungen 
geschaffen. Außerdem darf der Zusatz von Vitaminen und Mineralien bei Erzeugnissen nicht 
zugelassen werden, die einen hohen Gehalt an Stoffen wie gesättigten Fettsäuren, 
Transfettsäuren, Zucker und Salz aufweisen und die im Rahmen einer präventionsorientierten 
gesunden Ernährung weniger häufig verzehrt werden sollten. Da nicht jede Angabe (zB 
Markenname oder der bloße Hinweis „Vitamin C“) eine nährwert- oder gesundheitsbezogene 
Angabe entsprechend dem Vorschlag KOM( 2003) 424  darstellt, erscheint es sinnvoll, im 
Zusammenhang mit der freiwilligen Anreicherungen die Restriktionen der nährwert- und 
gesundheitsbezogenen Werbung grundsätzlich zu übernehmen um einheitliches 
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Verbraucherschutzniveau beizubehalten.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 20a (nový)

(20a) Doporučené denní dávky uvedené ve 
směrnici 90/496/EHS nejsou pro všechny 
vitamíny a minerální látky vyjmenované v 
příloze I a II kompletní a navíc jsou 
zastaralé.

Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 odst. 4a (nový)

(4a) „Jinými specifickými látkami“ se 
rozumí biologicky aktivní látky získávané 
extrakcí nebo syntézou, jejichž působení z 
hlediska fyziologie nebo výživy je 
prokázáno, které lze používat pro 
obohacování potravin, na něž se 
nevztahuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 o 
nových druzích potravin a nových 
potravinových doplňcích.

Odůvodnění

Die für den Zusatz zugelassenen Vitamine und Mineralien sind in Anhang I und II aufgezählt 
und definiert. Daher ist zumindest  auch eine Definition der "bestimmten anderen Stoffe" in 
dieser Verordnung nötig.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 4b (nový)

(4b) „Doporučenou denní spotřebou“ se 
rozumí množství stanovené výrobcem 
potravin, podle definice uvedené v 
nařízení (ES) č. 178/2002, s ohledem na 
nejvyšší povolené množství uvedené v 
čl. 7. odst. 1 a s ohledem na doporučené 
denní dávky živin uvedené ve směrnici 
90/496/EHS;
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Odůvodnění

Um den Missbrauch von Vitaminen und Mineralien bzw anderen Stoffen zu vermeiden und 
den Verbrauchern eine sinnvolle und wissenschaftlich abgesicherte Orientierung überhaupt 
erst zu ermöglichen , ist die Spezifizierung der empfohlenen Tagesverzehrsmenge bzw der 
empfohlenen Aufnahmemenge an einem bestimmten Nährstoff oder anderen Stoff nötig.

Artikel 5 der RL 2002/46 über Nahrungsergänzungsmittel (NEM) gibt bereits vor, dass für 
Nahrungsergänzungsmittel Höchstmengen bezogen auf die vom Hersteller empfohlene 
Tagesdosis  festgelegt werden. Diese sollen sich – wie in Abs 1 Buchstabe a) der RL 2002/46 
ausgeführt, an „sicheren Höchstmengen“ orientieren. Diese sollen lt RL 2002/46 nach dem 
Verfahren des Artikels 13 Absatz 2 dieser Richtlinie festgelegt werden, sind aber nach wie vor 
ausständig. Die NEM-RL war bis spätestens 31. Juli 2003 umzusetzen. Die Kommission ist 
demnach im Erlassen der sicheren Höchstmengen, Höchst- und Mindestmengen an Vitaminen 
und Mineralstoffen in NEM säumig. Eine weitere Verzögerung und somit effektive 
Durchsetzung der Bestimmungen der NEMgesetzgebung aber auch der Bedingungen im 
Hinblick auf die Anreicherung von Lebensmitteln mit Vitaminen und Mineralstoffen ist aus 
Verbraucher- und Volksgesundheitssicht nicht akzeptabel. 

Ebenso müssen – im Sinne der Volksgesundheit und Rechtssicherheit - für sonstige Stoffe 
sichere Höchstmengen festgelegt werden.

Pozměňovací návrh 8
Článek 7a (nový)

Článek 7a
Doporučené denní dávky a bezpečné 

povolené množství
Pro některé jiné látky uvedené v příloze 
III části B nebo C se stanoví doporučené 
denní dávky a bezpečné povolené 
množství. Analogicky platí článek 7 tohoto 
nařízení. 

Pozměňovací návrh 9
Čl. 3, odst. 2, úvodní část

2. Vitamíny a minerální látky lze do 
potravin přidávat pouze za účelem:

2. Vitamíny a minerální látky lze do 
potravin přidávat ve formě biologicky 
přijatelné pro lidské tělo pouze za účelem:
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Odůvodnění

Alle Vitamine und Mineralien, die Lebensmitteln zugesetzt werden, müssen vom Körper auf-
genommen werden können, ansonsten wird der Verbraucher in die Irre geführt und im 
Extremfall sind mögliche negativen Auswirkungen auf die Gesundheit die Folge (wie zB 
Durchfall oder Verminderung der Aufnahme von anderen Nährstoffen).

Pozměňovací návrh 10
Článek 4, úvodní část

Odchylně od čl. 3 odst. 1 a do sedmi let 
poté, co vstoupí toto nařízení v platnost, 
mohou členské státy na svém svrchovaném 
území používat vitamíny a minerální látky, 
které nejsou uvedeny v příloze I nebo se 
nepoužívají ve formě uvedené v příloze II, 
pokud:

Odchylně od čl. 3 odst. 1 a do tří let poté, 
co vstoupí toto nařízení v platnost, mohou 
členské státy na svém svrchovaném území 
používat vitamíny a minerální látky, které 
nejsou uvedeny v příloze I nebo se 
nepoužívají ve formě uvedené v příloze II, 
pokud:

Odůvodnění

Ein Zeitraum von 7 Jahren für Übergangsbestimmungen ist zu lang.

Pozměňovací návrh 11
Čl. 4 písm. b) odst.1

b) Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EÚBP) nedal na základě spisu zamítavé 
stanovisko k používání této látky nebo 
jejímu používání v této formě při výrobě 
potravin, což umožňuje používání dotyčné 
látky, a Komisi o tom bude členský stát 
informovat (maximálně 3 roky poté, co 
vstoupí toto nařízení v platnost).

b) Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
(EÚBP) nedal na základě spisu zamítavé 
stanovisko k používání této látky nebo 
jejímu používání v této formě při výrobě 
potravin, což umožňuje používání dotyčné 
látky, a Komisi o tom bude členský stát 
informovat (maximálně 18 měsíců poté, co 
vstoupí toto nařízení v platnost).

Pozměňovací návrh 12
Čl. 5 písm. b) pododstavec 2

Na základě vědeckých poznatků lze dle 
postupu stanoveného v čl. 16 odst. 2 určit 
další potraviny nebo kategorie potravin, 
které se nesmí obohacovat vitamíny nebo 
minerálními látkami.

Do 18 měsíců poté, co vstoupí v platnost 
toto nařízení, Komise stanoví podle 
postupu uvedeného v čl. 16 odst. 2 
specifické charakteristiky výživových 
hodnot, které musí potraviny nebo určité 
kategorie potravin obsahovat, aby se 
mohly obohacovat vitamíny a minerálními 
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látkami.
Pro potraviny nebo určité kategorie 
potravin se tyto charakteristiky výživových 
hodnot sestaví zejména s ohledem na:
a) množství specifických živina a jiných 
látek, které daná potravina obsahuje, jako 
jsou např.tuky, nasycené mastné kyseliny, 
trans-mastné kyseliny, cukr a sůl/sodík;
b) postavení a význam potravin (nebo 
kategorií potravin) pro výživu obyvatelstva 
obecně nebo pro určité rizikové skupiny 
včetně dětí;
c) celkové složení výživových hodnot 
potravin a obsah živin, jejichž vliv na 
zdraví je vědecky prokázán.
Charakteristiky výživových hodnot jsou 
založeny na vědeckých poznatcích o výživě 
a jejím významu pro zdraví.
Při stanovení charakteristik výživových 
hodnot bude Komise spolupracovat s 
EÚBP a konzultovat se zájmovými 
skupinami, zejména s potravinářským 
průmyslem a svazy spotřebitelů.
Výjimečná ustanovení a aktualizace pro 
zohlednění příslušných vědeckých 
poznatků se stanoví podle postupu 
uvedeného v čl. 16 odst. 2.

Odůvodnění

Lebensmittel, denen Vitamin und Mineralien  zugesetzt sind, werden von den 
Lebensmittelunternehmen als Produkte angeboten, deren Verzehr einen Nutzen erbringt und 
die deshalb „gute“ oder „bessere“ Produkte sind. Diese Lebensmittel könnten folglich von 
vielen Verbrauchern vermehrt verzehrt werden und in Mengen aufgenommen werden, die 
über den gegenwärtigen Verzehrsgewohnheiten dieser Produkte liegen. Es ist deshalb 
wichtig, dass Vitamine und Mineralien nur Lebensmitteln zugesetzt werden, bei denen 
bestimmte Nährstoffprofile beachtet werden, um mögliche negative Auswirkungen zu 
vermeiden. Ernährungsbedingte chronische Krankheiten in der europäischen Bevölkerung 
sind im ansteigen. Dazu zählen zB Herz-Kreislaufleiden, Diabetes, Fettleibigkeit, Karies usw. 
Eine  kalorien-, fett-, salz- und zuckerreiche und gleichzeitig ballaststoffarme Ernährung 
fördert die Entstehung solcher Erkrankungen. Daher sollten Produkte, die – gegebenenfalls 
bezogen auf die jeweiligen Produktgruppe - besonders kalorien-, fett-, zucker- oder/und 
salzreich und/oder ballaststoffarm und/oder ein ungünstiges Fettprofil aufweisen, durch 
freiwillige Anreicherung mit Vitaminen und  Mineralien  nicht interessanter gemacht werden. 
Angereicherte Produkte dürfen den gängigen Ernährungsempfehlungen und nationalen 
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Ernährunspolitiken nicht entgegenstehen.

Pozměňovací návrh 13
Čl. 6 odst. 1

1. Kriteria čistoty látek uvedených v 
příloze II se přijímají podle postupu 
stanoveného v čl. 16 odst. 2, pokud není 
jejich platnost stanovena v odstavci 2.

1. Kriteria čistoty látek uvedených v 
příloze II se do ...* přijímají podle postupu 
stanoveného v čl. 16 odst. 2, pokud není 
jejich platnost stanovena v odstavci 2.

* Datum, kdy vstoupí v platnost toto 
nařízení.

Odůvodnění

Um Rechtssicherheit und effektiven Verbraucherschutz zu garantieren, müssen die 
Reinheitskriterien vor Inkrafttreten der Verordnung festgelegt werden.

Pozměňovací návrh 14
Čl. 7 odst. 1 pododstavec 1 

1. Pokud se budou za účelem uvedeným v 
čl. 3 odst. 2 potraviny obohacovat vitamíny 
a minerálními látkami, nesmí jejich 
celkový obsah v době prodeje produktu – z 
jakýchkoliv důvodů – překročit stanovené 
množství. Pro koncentráty a dehydrované 
produkty platí maximální množství 
stanovené pro potraviny ke dni, který je dle 
příslušných pokynů výrobce určen jako den 
spotřeby.

1. Pokud se budou za účelem uvedeným v 
čl. 3 odst. 2 potraviny obohacovat vitamíny 
a minerálními látkami, nesmí jejich 
celkový obsah v době prodeje produktu – z 
jakýchkoliv důvodů – překročit množství 
stanovené ke dni...*. Pro koncentráty a 
dehydrované produkty platí maximální 
množství stanovené pro potraviny ke dni, 
který je dle příslušných pokynů výrobce 
určen jako den spotřeby.

* Datum, kdy vstoupí v platnost toto 
nařízení.

Odůvodnění

Um Rechtssicherheit und effektiven Verbraucherschutz zu garantieren, müssen die 
Höchstgehalte und Mindestmengen vor Inkrafttreten der Verordnung festgelegt werden.
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Pozměňovací návrh 15
Čl. 7 odst 2 písm b)

b) množství vitamínů a minerálních látek, 
které se do výživy přidávají z  jiných 
zdrojů.

b) množství vitamínů a minerálních látek, 
které se do výživy přidávají z jiných 
zdrojů, včetně potravinových doplňků.

Odůvodnění

Nahrungsergänzungsmittel kommen immer mehr in Mode und werden von vielen 
Verbrauchern regelmäßig oder zumindest immer wieder eingenommen. Viele 
Nahrungsergänzungen enthalten erhebliche Mengen an Vitaminen und Mineralien. Die 
Zufuhr über solche Produkte muss daher jedenfalls auch beachtet werden. Deshalb sollte 
dieser Aspekt herausgestellt werden.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 7 odst. 2 písm. ba) (nové)

ba) podíl jednotlivých produktů na 
celkové výživě veškerého obyvatelstva 
nebo některých skupin obyvatelstva;

Pozměňovací návrh 17
Čl. 7 odst.2 písm. bb) (nové)

bb) charakteristika živin uvedená v 
článku 5.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 7 odst. 4

4. Při stanovení nejvyššího povoleného 
množství vitamínů a minerálních látek 
uvedeného v odstavci 1, jejichž příjem 
obyvatelstvem se podle údajů blíží k 
hranici bezpečného množství, se v případě 
potřeby zohlední:

4. Komise podle hodnocení EÚBP stanoví 
nejvyšší povolené množství a doporučené 
denní dávky vitamínů a minerálních látek 
uvedených v odstavci 1. Stanovené 
hodnoty se zveřejní.

a) požadavek přidávání některých 
vitamínů a minerálních látek do potravin 
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pro obnovení a/nebo rovnocennost 
potravinových náhražek z hlediska výživy;

b) podíl jednotlivých produktů na celkové 
výživě veškerého obyvatelstva nebo
některých skupin obyvatelstva;

c) charakteristika živin produktu 
stanovená podle nařízení (ES) č. .../2003 o 
údajích týkajících se potravin z hlediska 
jejich výživových hodnot a vlivu na zdraví.

Odůvodnění

Um den Missbrauch von Vitaminen und Mineralien zu vermeiden sind sichere Höchstgehalte 
festzulegen.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 8 odst. 1

1.Označování a vnější úprava potravin 
obohacených vitamíny a minerálními 
látkami a jejich reklama nesmí obsahovat 
informace, které by tvrdily nebo 
naznačovaly, že vhodné množství živin 
nelze získat vyváženou a pestrou stravou. 
Podle postupu uvedeného v čl. 16 odst. 2 
lze v případě nutnosti výjimkou stanovit 
pro zvláštní živinu zvláštní předpis.

1. Označování a vnější úprava potravin 
obohacených vitamíny a minerálními 
látkami a jejich reklama mesmí obsahovat 
informace, které by tvrdily nebo 
naznačovaly, že vhodné množství živin 
nelze získat vyváženou a pestrou stravou.

Odůvodnění

Es gibt keine Begründung für eine solche Ausnahmeregelung. Solche Lebensmittel sind dann 
keine freiwillig angereicherten Produkte sondern diätetische Produkte oder obligat 
angereicherte Produkte wie zB  Jodiertes Kochsalz in Österreich und Deutschland.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 8 odst. 4

4. Označení výživové hodnoty na 
produktech obohacených vitamíny a 
minerálními látkami a na produktech, na 
které se vztahuje toto nařízení, je povinné. 
Musí se uvést údaje uvedené v čl. 4 odst. 1 
skupině 2 jmenované směrnice i celkový 

4. Označení výživové hodnoty na 
produktech obohacených vitamíny a 
minerálními látkami a na produktech, na 
které se vztahuje toto nařízení, je povinné. 
Musí se uvést údaje uvedené v čl. 4 odst. 1 
skupině 2 jmenované směrnice i celkový 
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obsah vitamínů a minerálních látek 
přidaných do potravin.

obsah vitamínů a minerálních látek 
přidaných do potravin. Dále je nutno 
uvést:
a) údaje o vitamínech a minerálních 
látkách vzhledem k velikosti dávky 
(množství na porci) v absolutních 
hodnotách a jako podíl doporučených 
denních dávek; údaje na 100g nebo 100ml 
produktu;
b) výrobcem doporučenou denní spotřebu 
produktu – způsob odvození a množství 
pro jednotlivé dávky;
c) upozornění o nevhodnosti překračování 
doporučené denní dávky;

Odůvodnění

Dieser Änderungsantrag wird sicherstellen, dass die Verbraucher nur relevante 
Informationen erhalten, um sich selbst vor einer zu hohen Aufnahme von Vitaminen und 
Mineralien zu schützen. Der Vorschlag zu der empfohlenen Tagesaufnahme und zum 
Warnhinweis deckt sich außerdem mit der Richtlinie über Nahrungsergänzungsmittel 
(2002/46/EG).

Pozměňovací návrh 21
Článek 9a (nový)

Článek 9a
Do 18 měsíců poté, co vstoupí v platnost 
toto nařízení, nahlásí členské státy Komisi 
látky nebo přísady, kromě vitamínů či 
minerálních látek, které na svém území 
používá na obohacování potravin, jež 
mohou potraviny obsahovat. Komise tyto 
údaje předá EÚBP a došlé zprávy 
zveřejní.

Odůvodnění

Es ist wichtig, dass ausreichende Informationen über den Zusatz bestimmter anderer Stoffe 
vorhanden sind.

Pozměňovací návrh 22
Článek 10a (nový)
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Článek 10a
Látky, jejichž používání je omezeno, které 

jsou zakázány nebo které podléhají 
kontrole Společenství

1. Pokud je členský stát toho názoru, že 
přidávání jiné látky než vitamínů či 
minerálních látek nebo jiné přísady 
obsahující jiné látky než vitamíny nebo 
minerální látky, může vést při užívání k 
překročení hranice průměrně přijímaného 
množství stanovené na základě oficiálních 
statistických údajů týkajících se statutu 
výživy, musí o tom Komisi neprodleně 
informovat.
2. Komise na základě vyhodnocení 
informací předložených EÚBP rozhodne 
zvlášť pro každý jednotlivý případ podle 
postupu v čl. 16 odst. 2 a zahrne tuto látku 
do seznamu uvedeného v příloze III.
Pokud se zjistí, že tato látka je zdraví 
škodlivá, bude daná látka nebo přísada 
uvedena:
a) buď v příloze III části A a přísada této 
látky bude zakázána jako přísada do 
potravin nebo bude používání této látky 
při výrobě potravin zakázáno;
b) nebo v příloze III části B a přidávání
této látky do potravin nebo používání této 
látky při výrobě potravin bude povoleno 
pouze za podmínek uvedených v příloze 
III části B a v maximálním množství 
uvedeném tamtéž.
Pokud se na základě vyhodnocení 
informací předložených EÚBP zjistí, že v 
daném případě může být používání 
dotčené látky zdraví škodlivé, což však 
ještě dosud není vědecky podloženo, bude 
látka podle postupu v čl. 16 odst. 2 
uvedena v příloze III části C.
3. Předpisy Společenství platné pro 
specifické potraviny mohou obsahovat 
omezení nebo zákaz používání některých 
látek, které nejsou uvedeny v tomto 
nařízení. Pokud předpisy Společenství 
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neexistují, mohou členské státy podle 
postupu uvedeného v článku 14 takové 
zákazy nebo omezení přijmout.
4. Výrobci potravin nebo jiné 
zainteresované strany mohou Evropskému 
úřadu pro bezpečnost potravin kdykoliv 
předložit vědecké údaje dokazující 
bezpečnost výskytu látky uvedené v příloze 
III části C v potravinách nebo v kategorii 
potravin a objasňující vhodnost jejího 
použití.
5. Do čtyř let poté, co byla látka uvedena v 
příloze III části C, bude rozhodnuto, podle 
postupu v čl. 16 odst. 2 a se zřetelem na 
stanovisko, jež EÚBP po posouzení 
podkladů předložených podle odstavce 4 
zaujal, zda bude všeobecně dovoleno 
používání látky uvedené v příloze III části 
C, nebo zda bude tato látka zahrnuta do 
seznamu v příloze III části A nebo B.

Odůvodnění

Hier wird der Begriff „Über“- Menge konkretisiert. Dabei wird auf  offizielle statistische 
Daten zum Ernährungsstatus (Nahrungsmittelbilanzen, Lebensmittelverzehrsdaten etc) 
abgestellt.  Mittelfristig sollten gesamt-europäische Ernährungsdaten vorliegen, auf welchen 
dann Bezug genommen werden kann. 

Weiters muss  ein einheitliches und transparentes Verfahren für die zu prüfenden bestimmten 
anderen  Stoffe festgelegt werden. 

Pozměňovací návrh 23
Článek 10

Článek 10 vypouští se
Látky, jejichž používání je omezeno nebo 

které jsou zakázány

1. Pokud se látka nebo přísada obsahující 
jinou látku než vitamíny nebo minerální 
látky přidává do potravin nebo používá při 
výrobě potravin za podmínek, které vedou 
k přísunu takového množství této látky, jež 
dalece překračuje množství získané 
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vyváženou a pestrou stravou, a pokud se 
na základě vyhodnocení informací 
předložených EÚBP zjistí, že v daném 
případě může být takové užívání dotčené 
látky zdraví škodlivé, bude daná látka 
a/nebo přísada, jež je obsahuje, v případě 
nutnosti uvedena podle postupu v čl. 16 
odst. 2:
a) buď v příloze III části A a přidávání 
této látky do potravin bude zakázáno nebo 
bude zakázáno používání této látky při 
výrobě potravin;
b) nebo v příloze III části B a přidávání 
této látky do potravin nebo používání této 
látky při výrobě potravin bude povoleno 
pouze za podmínek uvedených v příloze 
III části B.
2. Předpisy Společenství platné pro 
specifické potraviny, mohou obsahovat 
omezení nebo zákaz používání některých 
látek, které nejsou uvedeny v tomto 
nařízení. Pokud předpisy Společenství 
neexistují, mohou členské státy podle 
postupu uvedeného v článku 14 takové 
zákazy nebo omezení vydat.

Odůvodnění

Siehe Änderungsantrag zu Art 10 a  neu.

Pozměňovací návrh 24
Článek 11

Článek 11 vypouští se
Látky, které podléhají kontrole 

Společenství
1. Pokud se látka nebo přísada obsahující 
jinou látku než vitamíny nebo minerální 
látky přidává do potravin nebo používá při 
výrobě potravin za podmínek, které vedou 
k přísunu takového množství této látky, jež 
dalece překračuje množství získané 
vyváženou a pestrou stravou, a pokud se 
na základě vyhodnocení informací 
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předložených EÚBP zjistí, že v daném 
případě může být takové užívání dotčené 
látky zdraví škodlivé, což však ještě dosud 
není vědecky podloženo, bude látka podle 
postupu v čl. 16 odst. 2 uvedena v příloze 
III části C.
2. Výrobci potravin nebo jiné 
zainteresované strany mohou Evropskému 
úřadu pro bezpečnost potravin kdykoliv 
předložit vědecké údaje dokazující 
bezpečnost výskytu látky uvedené v přílote 
III části C v potravinách nebo v kategorii 
potravin a objasňující vhodnost jejího 
použití.
3. Do čtyř let poté, co byla látka uvedena v 
příloze III části C bude rozhodnuto, podle 
postupu v čl. 16 odst. 2 a se zřetelem na 
stanovisko, jež EÚBP po posouzení 
podkladů předložených podle odstavce 4 
zaujal, zda bude všeobecně dovoleno 
používání dané látky nebo zda bude tato 
látka zahrnuta do seznamu v příloze III 
části A nebo B.

Odůvodnění

Siehe Änderungsantrag zu Art 10 a  neu.

Pozměňovací návrh 25
Článek 11a (nový)

Článek 11a
Označování, vnější úprava a reklama

Označování a vnější úprava potravin 
obohacených zvláštními jinými látkami a 
jejich reklama nesmí obsahovat 
informace, které by tvrdily nebo 
naznačovaly, že vyvážená strava zaměřená 
na prevenci, kterou poskytují tradiční 
potraviny, není nezbytná.
2. Označování a vnější úprava potravin 
obohacených zvláštními jinými látkami a 
jejich reklama nesmí spotřebitele uvést v 
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omyl nebo je klamat, pokud se týká údajů 
o výživové hodnotě, kterou potravina 
obohacená živinami může mít.
3. Při označení produktů obohacených 
zvláštními jinými látkami může být uveden 
odkaz na přidanou látku za podmínek 
uvedených ve směrnici (ES) č. .../2003 o 
údajích týkajících se potravin z hlediska 
jejich výživových hodnot a vlivu na zdraví.
4. Označení výživové hodnoty produktů 
obohacených zvláštními jinými látkami a 
produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, 
je povinné. Musí se uvádět údaje uvedené 
v čl . 4 odst. 1 skupině 2 této směrnice a 
celkový obsah látek přidaných do 
potravin. Dále je nutno uvést:
a) údaje o jiných zvláštních látkách 
obsažených v dané dávce (množství na 
jednu porci) v absolutních hodnotách a, 
pokud existují, také údaje o podílu 
doporučené denní dávky; dále údaje pro 
100g nebo 100ml produktu;
b) výrobcem doporučenou denní spotřebu 
produktu – způsob přípravy a množství 
pro jednotlivé dávky;
c) upozornění o nevhodnosti překračování 
doporučené denní dávky;
5. Tento článek platí aniž by byla dotčena 
směrnice (ES) č. 13/2000, nařízení (ES) č. 
../2003 o údajích týkajících se potravin z 
hlediska jejich výživových hodnot a vlivu 
na zdraví a jiná právní ustanovení v 
oblasti výroby a distribuce potravin, které 
platí pro specifické kategorie potravin.
6. Prováděcí předpisy k tomuto článku se 
stanoví, bude-li třeba, podle postupu 
uvedeného v článku 16 odst. 2.

Odůvodnění

Es muss für Verbraucher klar ersichtlich sein, welche Stoffe dem Nahrungsmittel zugesetzt 
wurden und in welchem Verhältnis die Menge des zugesetzten Stoffes je empfohlener 
Verzehrsmenge bzw je 100g/ml zur empfohlenen Tagesaufnahmemenge steht. Wo der 
Tagesbedarf festgelegt werden kann, wäre auch dieser anzugeben.
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Pozměňovací návrh 26
Článek 11b (nový)

Článek 11b
Doporučené denní dávky a bezpečné 
povolené množství
Pro některé jiné látky uvedené v příloze 
III části B nebo C se stanoví doporučené 
denní dávky a bezpečné povolené 
množství. Analogicky platí článek 7 tohoto 
nařízení.

Odůvodnění

Analog zu den Bestimmungen zu Vitaminen und Mineralien sind auch für die bestimmten 
anderen Stoffe sichere Obergrenzen festzulegen.

Pozměňovací návrh 27
Článek 12a (nový)

Článek 12a
Stanovení doporučené denní dávky
Komise bezodkladně – nejpozději ke dni 
vstupu tohoto nařízení v platnost – stanoví 
s ohledem na nejnovější vědecké poznatky 
a mezinárodní doporučení doporučené 
denní dávky pro všechny vitamíny a 
minerální látky uvedené v příloze I.

Pozměňovací návrh 28
Článek 13

Aniž by byla dotčena Smlouva, a zejména 
její články 28 a 30, členské státy nemohou 
omezit nebo zakázat obchod s 
potravinami, které splňují ustanovení 
tohoto nařízení a předpisy Společenství 
schválené k jejímu provádění, 
uplatňováním národních předpisů, které 
nejsou v souladu s předpisy Společenství, 
o obohacování potravin vitamíny a 
minerálními látkami.

Toto nařízení v souladu se Smlouvou, a 
zejména jejími články 28 a 30, neomezuje 
právo členských států ponechat v platnosti 
nebo zavést přísnější předpisy pro 
přidávání vitamínů, minerálních látek a 
některých jiných látek, které členský stát 
považuje za nutné pro ochranu veřejného 
zdraví a které nejsou v rozporu s tímto 
nařízením.

Do 6 měsíců poté, co vstoupí v platnost 
toto nařízení, informují členské státy 
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Komisi o stávajících příslušných 
národních předpisech.

Přísnější předpisy týkající se látek, které 
nejsou uvedeny v příloze III, však mohou 
v každém případě zůstat v platnosti tak 
dlouho, dokud EÚBP v souladu s 
článkem 10a tohoto nařízení danou látku 
neposoudí.

Odůvodnění

Rechtliche Präzisierung der Möglichkeiten für die Mitgliedstaaten, nationale Vorschriften 
beizubehalten bzw durchzuführen.

Pozměňovací návrh 29
Čl. 14 odst. 3

3. Komise bude konzultovat Stálý výbor 
pro potravinový řetězec a zdraví zvířat 
ustanovený podle čl. 58 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 178/2002, bude-li to považovat za 
nutné nebo pokud o to členský stát 
požádá, a k plánovaným opatřením zaujme 
stanovisko.

3. Komise bude konzultovat Stálý výbor 
pro potravinový řetězec a zdraví zvířat 
ustanovený podle čl. 58 odst. 1 nařízení 
(ES) č. 178/2002 a k plánovaným 
opatřením zaujme stanovisko.

Odůvodnění

Der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit sollte jedenfalls 
konsultiert werden.

Pozměňovací návrh 30
Článek 17

Pro usnadnění účinné kontroly potravin 
obohacených vitamíny a minerálními 
látkami i potravin obsahujících látky 
uvedené v příloze III části B a C mohou 
členské státy nařídit, aby výrobce produktu 
nebo ten, kdo je na jejich území odpovědný 
za uvedení produktu do oběhu, oznámil 
příslušnému úřadu doručením vzorku 
etikety produktu jeho uvedení do oběhu.

Pro usnadnění účinné kontroly potravin 
obohacených vitamíny a minerálními 
látkami i potravin obsahujících látky 
uvedené v příloze III části B a C členské 
státy nařídí, aby výrobce produktu nebo 
ten, kdo je na jejich území odpovědný za 
uvedení produktu do oběhu, oznámil 
příslušnému úřadu doručením vzorku 
etikety produktu jeho uvedení do oběhu.
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Členské státy předají tuto informaci 
Komisi a EÚBP.
Komise tyto informace zpřístupní 
zájemcům z řad veřejnosti.

Odůvodnění

Eine vorgeschriebene Überwachung bedeutet gleiche Bedingungen für die Hersteller und 
verbessert gleichzeitig den Verbraucherschutz. Die Veröffentlichung schafft transparent, was 
am Markt ist und erleichtert die Überwachung.
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EXPLANATORY STATEMENT

Auf internationaler Ebene nahm der Kodex Alimentarius im Jahr 1987 als allgemeinen 
Grundsatz an, dass es zulässig ist, Lebensmitteln Nährstoffe zuzusetzen, um einen 
nachgewiesenen Mangel an einem oder mehreren Nährstoffen in der Bevölkerung oder 
bestimmten Bevölkerungsgruppen zu verhindern oder zu beheben.

Es gibt heute sehr große Unterschiede zwischen den nationalen Vorschriften über den frei-
willigen Zusatz von Vitaminen, Mineralien sowie bestimmten anderen Stoffen zu 
Lebensmitteln.

Einige Länder haben Vorschriften für einen obligatorischen Zusatz festgelegt, andere Länder 
hingegen haben keine Regeln.

Einige Länder haben sehr restriktive Vorschriften für einen freiwilligen Zusatz von Vitaminen 
und Mineralien sowie bestimmten anderen Stoffen, in anderen Ländern gibt es hingegen sehr 
weit gefasste Vorschriften für den Zusatz.

Die großen Unterschiede bei den nationalen Vorschriften schaffen natürlich Hemmnisse für 
den Handel mit solchen Erzeugnissen auf dem Binnenmarkt.

Es ist deshalb sinnvoll, auf eine Harmonisierung der gemeinschaftlichen Vorschriften für den 
Zusatz von Vitaminen und Mineralien sowie bestimmten anderen Stoffen hinzuwirken, 
vorausgesetzt, dass diese Harmonisierung auf einem hohen Niveau für den Verbraucherschutz 
erfolgt. Es muss in diesem Zusammenhang sichergestellt werden, dass die betreffenden 
Erzeugnisse in keiner Weise eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit darstellen und dass 
der Ernährungsgrundsatz, wonach eine ausgewogene und vielfältige Kost die erforderlichen 
und ausreichenden Mengen an Nährstoffen sichert, nicht beeinträchtigt wird.

Der Vorschlag wird ohne Zweifel den Handel mit solchen Lebensmitteln auf dem Binnen-
markt erleichtern, aber Aspekte der öffentlichen Gesundheit und ein hohes Niveau des 
Verbraucherschutzes sind in dem Vorschlag nicht ausreichend berücksichtigt.

1. Rechtsgrundlage

Um den Aspekt des Verbraucherschutzes stärker herauszustellen, sollte die Rechtsgrundlage 
für die Verordnung durch einen Hinweis auf Artikel 153 des Vertrags ergänzt werden. Artikel 
1 Abs 1 des Kommissionsvorschlages setzt ausdrücklich das Ziel, ein hohes 
Verbraucherschutzniveau sicherzustellen.

2. Nährwertprofile

Angereicherte Lebensmittel werden von den Lebensmittelunternehmen als Produkte 
angeboten, deren Verzehr einen Nutzen erbringt und die deshalb „gute“ oder „bessere“ 
Produkte sind. Diese Lebensmittel könnten folglich von vielen Verbrauchern vermehrt 
verzehrt werden und in Mengen aufgenommen werden, die über den gegenwärtigen 
Verzehrsgewohnheiten dieser Produkte liegen. Es ist deshalb wichtig, dass Vitamine und 
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Mineralien nur Lebensmitteln zugesetzt werden, bei denen bestimmte Nährstoffprofile 
beachtet werden, um mögliche negative Auswirkungen zu vermeiden. 

Ernährungsbedingte chronische Krankheiten in der europäischen Bevölkerung sind im 
ansteigen. Dazu zählen zB Herz-Kreislaufleiden, Diabetes, Fettleibigkeit, Karies usw. Eine  
kalorien-, fett-, salz- und zuckerreiche und gleichzeitig ballaststoffarme Ernährung fördert die 
Entstehung solcher Erkrankungen. Daher sollten Produkte, die – gegebenenfalls bezogen auf 
die jeweiligen Produktgruppe - besonders kalorien-, fett-, zucker- oder/und salzreich und/oder 
ballaststoffarm sind bzw ein ungünstiges Fettprofil aufweisen, durch freiwillige Anreicherung 
mit Vitaminen oder Mineralien  nicht interessanter gemacht werden. 

Angereicherte Produkte dürfen den gängigen Ernährungsempfehlungen und nationalen 
Ernährunspolitiken nicht entgegenstehen. (Änderungsantrag Art 5 neu)

3. Anhang III

Vitamine und Mineralien in Lebensmitteln sind wissenschaftlich bewertet und genau unter-
sucht. Deshalb konnte die Kommission auch die Positivlisten in Anhang I und II der Verord-
nung aufstellen. 

Eine Positivliste der "bestimmten anderen Stoffe" ist nicht sinnvoll, jedoch ist eine Definition 
der "bestimmten anderen Stoffe" in dieser Verordnung nötig.

Weiters sind wie bei den Vitaminen und Mineralien auch bei den "bestimmten anderen 
Stoffen" die Höchst- bzw Mindestgehalte festzulegen. Auch die Kennzeichnungsvorschriften 
sind wie bei den Vitaminen und Mineralien anzuwenden.

Weiters wird in Art 10 a  das Verfahren der zu  prüfenden Stoffe einheitlich und transparent 
festgelegt.


