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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa pridávania 
vitamínov, minerálov a niektorých ďalších látok do potravín
(KOM(2003)0671 – C6-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2003)0671)1,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Parlamentu (C5-0538/2003),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0000/2005),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje predsedu Parlamentu, aby túto pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Citácia 1

opierajúci sa o Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä o článok 
95,

opierajúci sa o Zmluvu o založení 
Európskeho spoločenstva, najmä o čl. 95 a 
čl. 153,

Odôvodnenie

Návrh by sa mal opierať tiež o lepšiu ochranu spotrebiteľov ako základ. Čl. 1 ods. 1 návrhu 
vytyčuje výslovne cieľ zaistiť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov.

  
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 8

(8) Dostatočná a rozmanitá výživa môže 
spravidla poskytnúť všetky výživné látky 
potrebné pre normálny vývoj a udržanie 
zdravia v množstvách, ktoré boli stanovené 
a odporúčané v rámci všeobecne 
prijateľných vedeckých údajov.  Ale zo 
skúmaní vyplýva, že takýto ideálny prípad 
sa v Spoločenstve nevzťahuje na všetky 
vitamíny a minerály, ani na skupiny 
obyvateľstva. Potraviny s pridanými 
vitamínmi a minerálmi podľa všetkého 
prispievajú významným množstvom živín, 
takže sa dá vychádzať z toho, že poskytujú 
pozitívny príspevok k celkovému 
dodávaniu živín.

(8) Dostatočná a rozmanitá výživa dodáva
spravidla všetky výživné látky potrebné pre 
normálny vývoj a udržanie zdravia 
v množstvách, ktoré boli stanovené a 
odporúčané v rámci všeobecne 
prijateľných vedeckých údajov. Ale zo 
skúmaní vyplýva, že takýto ideálny prípad 
v Spoločenstve sa niekedy nevzťahuje na 
všetky vitamíny a minerály, ani na skupiny 
obyvateľstva. Dobrovoľné a zámerne 
zvolené pridávanie vitamínov a minerálov 
do potravín vhodných pre súčasné 
skupiny obyvateľstva by mohlo v takýchto 
prípadoch zjednať nápravu.

Odôvodnenie

Odborníci na výživu sa nezhodujú v tom, či potraviny, do ktorých sa zámerne a dobrovoľne 
pridávajú vitamíny a minerály, majú kladný účinok na dodávanie živín. Všeobecná 
formulácia, že obohatené potraviny pozitívne prispievajú k celkovému dodávaniu živín, vedie 
preto k nejasnosti v tom, aký je zámer návrhu a mala by sa preto vyčiarknuť. Namiesto toho 
by sa malo vysvetliť, že obohatené potraviny môžu v skutočnosti pozitívne prispieť len tam, 
kde existujú prinajmenšom medzné hodnoty dodávania určitých vitamínov a minerálnych 
látok. A príslušne obohatené výrobky sú tiež vhodné pre súčasné kriticky zásobované skupiny 
obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 10

(10) V súčasnej dobe sa dajú 
v Spoločenstve preukázať niektoré nie 
príliš často sa vyskytujúce nedostatky 
živín. Zmeny sociálne ekonomickej 
situácie v Spoločenstve a spôsob života 
rôznych skupín obyvateľstva viedli 
k rozdielnym požiadavkám na výživu a 
meniacim sa zvyklostiam vo výžive. To 
zase spôsobilo zmeny požiadaviek na 
energiu a výživu, ako aj na dodávané 
množstvá určitých vitamínov a minerálov 
u rôznych skupín obyvateľstva, ktoré 

Vypúšťa sa
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nedosahujú množstvá odporúčané 
v jednotlivých štátoch. Okrem toho nové 
vedecké údaje ukazujú na to, že dodávané 
množstvá určitých živín pre udržanie 
optimálneho zdravia a dobrého 
zdravotného stavu by mohli byť vyššie ako 
sa v súčasnej dobe odporúčajú. Z tohto 
dôvodu sa považuje za nutné rozšíriť 
definíciu pojmu „obohacovanie“ 
v predpisoch Spoločenstva o ustanovenia 
obsiahnuté v príslušných všeobecných 
zásadách Kódexu výživy (Kódex 
Alimentarius).

Odôvodnenie

Komisia uvádza, že vo veľmi zriedkavých prípadoch sa zistil nedostatok určitých živín, 
nerozvádza to však podrobne. Ale Komisia používa nedostatok určitých živín na to, aby boli 
navrhnuté a odôvodnené možnosti dobrovoľného pridávania vitamínov a minerálov do 
všetkých potravín.  Spoločenstvo by sa malo snažiť o takú situáciu na trhu, za ktorej budú 
výrobcovia pridávať vitamíny a minerály do potravín z dôvodov výživy a zdravia a nie kvôli 
aspektom ich dávania do obehu. 

Okrem toho sa potraviny obohatené o určité živiny môžu dať do obehu pre presne určenú a 
jasno definovanú skupinu obyvateľstva (ktorá má ich nedostatok alebo vyššiu potrebu ako 
napr. tehotné ženy) ako potraviny pre určitú výživu alebo ako potraviny pre určité lekárske 
účely podľa ustanovení Spoločenstva platné pre tieto potraviny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 14

(14) O potraviny, ku ktorým boli pridané 
vitamíny a minerály, sa uchádzajú 
väčšinou výrobcovia a u spotrebiteľov 
môžu vyvolať dojem, ako keby sa jednalo
pritom o výrobky s výhodou týkajúcou sa 
živín alebo s psychologickou či inou 
výhodou týkajúcou sa zdravia v porovnaní 
s podobnými alebo inými výrobkami, ku 
ktorým tieto živiny neboli pridané. To 
môže viesť k rozhodnutiam spotrebiteľov, 
ktoré sú inak možno nežiaduce. S cieľom 
čeliť tomuto prípadnému nežiaducemu 
dojmu sa považuje sa účelné stanoviť 
obmedzenia u výrobkov, ku ktorým sa 

(14) O potraviny, ku ktorým boli pridané 
vitamíny a minerály, sa uchádzajú 
väčšinou výrobcovia a u spotrebiteľov 
môžu vyvolať dojem, ako keby sa jednalo
pritom o výrobky s výhodou týkajúcou sa 
výživy alebo s psychologickými či inými 
výhodami týkajúcimi sa zdravia 
v porovnaní s podobnými alebo inými 
výrobkami, ku ktorým tieto živiny neboli 
pridané. To môže viesť k rozhodnutiam 
spotrebiteľov, ktoré sú možno nežiaduce, 
pretože obohatené výrobky sú príliš 
kalorické, veľmi mastné alebo nadmerne 
sladké. S cieľom čeliť tomuto prípadnému 
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môžu dodatočne pridávať vitamíny a 
minerály, vyplývajúce z technických 
aspektov alebo potrebné z dôvodov 
bezpečnosti, keď sa v takýchto výrobkoch 
stanovia pre vitamíny a minerály najvyššie 
limity. Obsah určitých látok obsiahnutých 
vo výrobku, ako napr.  lieh, by bol v tejto 
súvislosti vhodným kritériom, aby 
pridávanie vitamínov a minerálov nebolo 
povolené. Aby nebol spôsobený žiadny 
zmätok u spotrebiteľov, pokiaľ ide o 
prirodzenú nutričnú hodnotu čerstvých 
potravín, nemali by sa k ním tiež smieť 
pridávať žiadne vitamíny a minerály.

nežiaducemu dojmu sa u výrobkov, ku 
ktorým sa dobrovoľne pridávajú vitamíny 
a minerály, musia stanoviť obmedzenia.
Obsah určitých látok obsiahnutých vo 
výrobku, ako napr. lieh alebo 
charakteristika nutričnej hodnoty 
výrobku, sú v tejto súvislosti vhodnými 
kritériami, aby pridávanie vitamínov a 
minerálov nebolo povolené. Pri stanovení 
charakteristiky nutričnej hodnoty sa 
musia vziať do úvahy podiely rôznych 
živín a látok s výživne psychologickým 
účinkom, najmä tuk, nasýtené mastné 
kyseliny, prevedené mastné kyseliny, 
soli/sodík a cukry, ktorých nadmerný 
príjem sa v rámci celkovej výživy 
neodporúča, ako aj jednoduché, zložené a 
nenasýtené mastné kyseliny, použiteľné 
uhľohydráty okrem cukrov, vitamínov, 
minerálnych látok, proteínov a balastných 
látok. Okrem charakteristiky nutričnej 
hodnoty by sa mala zohľadniť aj 
kalorická hodnota. Pri stanovení 
charakteristiky nutričnej hodnoty sa berie 
ohľad na rôzne kategórie potravín, ako aj 
na význam a úlohu týchto potravín 
v celkovej výžive.  Výnimky s ohľadom na 
zavedené charakteristiky nutričnej 
hodnoty môžu byť potrebné pre určité 
potraviny alebo pre kategórie potravín 
podľa úlohy a významu v postupoch 
výživy obyvateľstva. Aby nebol spôsobený 
žiadny zmätok u spotrebiteľov, pokiaľ ide 
o prirodzenú nutričnú hodnotu čerstvých 
potravín, nesmú sa k ním pridávať žiadne 
vitamíny a minerály.

Odôvodnenie

Vložený text vychádza v podstate z odôvodnenia 6 a 7 v návrhu Komisie, ktorý sa týka údajov 
o potravinách vzťahujúcich sa na nutričnú hodnotu a zdravie (KOM(2003) 424). Tak sa 
vytvorí účelná paralela medzi dvoma nariadeniami. Okrem toho nesmie byť povolené 
pridávanie vitamínov a minerálov u výrobkov, ktoré vykazujú vysoký obsah látok ako nasýtené 
mastné kyseliny, prevedené mastné kyseliny, cukry a soľ a ktoré by sa v rámci zdravej výživy 
zameranej na prevenciu mali konzumovať menej často. Keďže nie každý údaj (napr. značka 
alebo iba upozornenie „vitamín C“) predstavuje údaj týkajúci sa nutričnej hodnoty alebo 
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zdravia podľa návrhu KOM(2003) 424, ukazuje sa v súvislosti s dobrovoľnými 
obohacovaniami ako účelné prevziať v zásade obmedzenia reklamy vzťahujúcej sa na 
nutričnú hodnotu a zdravie, aby sa zachovala jednotná úroveň ochrany spotrebiteľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 20a (nové)

(20a) Odporúčané denné dávky (RDA) 
v smernici č. 90/496/EHS nie sú 
kompletne stanovené pre všetky vitamíny 
a minerálne látky prílohy I a II a navyše 
sú zastarané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 2 Odsek 4a (nový)

(4a) „Určené iné látky“ sú biologicky 
aktívne látky získané buď vylúhovaním 
alebo syntézou, ktoré majú preukázateľný 
vyživovaco psychologický účinok, môžu sa 
používať ako súčasť obohatených 
potravín a nespadajú do oblasti 
pôsobnosti nariadenia (ES) č. 258/97 
Európskeho parlamentu a Rady o nových 
potravinách a potravinových prísadách.

Odôvodnenie

Vitamíny a minerály pripustené ako prísady sú uvedené a definované v prílohe I a II. Preto je 
v tomto nariadení nutná aspoň definícia „určených iných látok“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 2 Odsek 4b (nový)

(4b) „Odporúčané množstvo konzumácie“ 
je stanovené množstvo, definované 
podnikateľmi z oblasti potravinárstva, ako 
aj v nariadení (ES) č.  178/2002, 



PR\551974SK.doc 10/27 PE 353.331v01-00

External translation

SK

s prihliadnutím na maximálny obsah 
živiny uvedený v článku 7 (1) a na 
odporúčané denné dávky (RDA –
recommended daily allowances) živiny 
uvedené v smernici č. 90/496/EHS.

Odôvodnenie

Aby sa zamedzilo zneužívaniu vitamínov a minerálov, prípadne aj ďalších látok a aby sa 
vôbec po prvý krát umožnilo účelné a vedecké oboznámenie spotrebiteľov, je nutné 
špecifikovať odporúčané denné množstvá, prípadne odporúčané množstvá príjmu určitej 
živiny alebo inej látky.

Článok 5 smernice č. 2002/46 o doplňujúcich prostriedkov výživy (DPV) už stanoví, že pre 
doplňujúce prostriedky výživy sa stanovia maximálne množstvá týkajúce sa denných dávok 
odporúčaných výrobcom. Tie sa majú – ako je to uvedené v čl. 1 (a) smernice č. 2002/46 –
zamerať na „bezpečné maximálne množstvá“. Podľa smernice č. 2002/46 majú byť stanovené 
postupom uvedeným v článku 13 (2) tejto smernice, ale tak ako skôr, aj teraz naďalej chýbajú.  
Smernica o doplňujúcich prostriedkoch výživy mala byť nahradená najpozdnejšie 31. júla 
2003. Komisia podľa toho váha vo vydaní bezpečných maximálnych množstiev a maximálnych 
a minimálnych množstiev vitamínov a minerálnych látok v doplňujúcich prostriedkoch výživy. 
Ďalšie zdržanie a tým aj opozdenie v účinnom presadzovaní ustanovení zákonodarstva 
o doplňujúcich prostriedkoch výživy, ale aj podmienok so zreteľom na obohacovanie potravín 
vitamínmi a minerálnymi látkami, nie je z hľadiska spotrebiteľov a národného zdravia 
prijateľné. 

Pre ostatné látky sa musia – so zreteľom na národné zdravie a právnu istotu – takisto stanoviť 
bezpečné najvyššie množstvá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 7a (nový)

Článok 7a
Odporúčané denné dávky a bezpečný 

maximálny obsah
Pre určené iné látky uvedené v prílohe III 
B alebo C sa stanovia odporúčané denné 
dávky a bezpečný maximálny obsah. 
Podobne sa uplatňuje článok 7 tohto 
nariadenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 3 Odsek 2 Úvodná časť

2. Vitamíny a minerály sa môžu pridávať 
do potravín len za nasledujúcim účelom:

2. Vitamíny a minerály vo forme 
biologicky použiteľnej pre ľudské telo sa 
môžu pridávať do potravín len za 
nasledujúcim účelom:

Odôvodnenie

Všetky vitamíny a minerály, ktoré sa pridávajú do potravín, sa musia dať prijímať ľudským 
telom, inakšie bude spotrebiteľ uvedený v omyl a v extrémnom prípade môžu mať za následok 
negatívne účinky na zdravie (ako napr. nedostatok alebo zníženie príjmu iných živín).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 4 Úvodná časť

Odchylne od článku 3 (1) (b) (sedem rokov
od vstupu tohto nariadenia do platnosti) 
môžu členské štáty na svojom výsostnom 
území povoliť používanie vitamínov a
minerálov, ktoré nie sú uvedené v prílohe I, 
alebo sa nepoužívajú vo forme uvedenej 
v prílohe II, pokiaľ:

Odchylne od článku 3 (1) (b) (tri roky od 
vstupu tohto nariadenia do platnosti) môžu 
členské štáty na svojom výsostnom území 
povoliť používanie vitamínov a minerálov, 
ktoré nie sú uvedené v prílohe I, alebo sa 
nepoužívajú vo forme uvedenej v prílohe 
II, pokiaľ:

Odôvodnenie

Sedemročné obdobie pre prechodné ustanovenia je príliš dlhé.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 4 Písmeno b Odsek 1

b) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
nevydal žiadne zamietavé stanovisko 
k používaniu tejto látky, ani k jej 
používaniu v tejto forme pri výrobe 
potravín na základe podkladov, ktoré 
podporujú používanie spornej látky a ktoré 
členské štáty predložia Komisii 

b) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín 
nevydal žiadne zamietavé stanovisko 
k používaniu tejto látky, ani k jej 
používaniu v tejto forme pri výrobe 
potravín na základe podkladov, ktoré 
podporujú používanie spornej látky a ktoré 
členské štáty predložia Komisii 
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najpozdnejšie (tri roky od vstupu tohto 
nariadenia do platnosti).

najpozdnejšie (18 mesiacov od vstupu 
tohto nariadenia do platnosti).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 5 Bod (b) Pododsek 2

Ďalšie potraviny alebo kategórie potravín, 
ku ktorým sa nesmú pridávať vitamíny a 
minerály, môžu byť stanovené na základe 
vedeckých dôkazov podľa 
ustanovenia článku 16 (2).

Do 18 mesiacov po vstupe tohto 
nariadenia do platnosti Komisia podľa 
ustanovenia článku 16 (2) stanoví 
špecifické charakteristiky nutričnej 
hodnoty, ktoré musia vykazovať potraviny 
alebo kategórie potravín, aby sa k ním 
mohli pridávať vitamíny a minerály.
Tieto charakteristiky nutričnej hodnoty sa 
zostavia pre potraviny a určené kategórie 
potravín, a to najmä s prihliadnutím na:
a) množstvá určitej živiny a iných látok 
obsiahnutých v príslušnej potravine ako 
napr. nasýtené mastné kyseliny, 
prevedené mastné kyseliny, cukry a 
soľ/sodík;
b) úlohu a význam potraviny (alebo 
kategórie potraviny) pre výživu 
obyvateľstva všeobecne alebo prípadne 
určitých rizikových skupín, vrátane detí;
c) celkovú štruktúru nutričnej hodnoty 
potraviny a výskyt živín, ktorých účinok 
na zdravie sa vedecky uznáva.
Charakteristiky nutričnej hodnoty sa 
opierajú o vedecké poznatky o výžive a jej 
význame pre zdravie.
Pri stanovení charakteristík nutričnej 
hodnoty si Komisia vyžiada radu Úradu a 
uskutoční konzultácie so 
zainteresovanými skupinami, najmä 
s potravinárskym priemyslom a 
združeniami spotrebiteľov.
Úpravy výnimiek a aktualizácie s cieľom 
zohľadniť príslušný vedecký rozvoj sa 
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stanovia postupom podľa čl. 16 ods. 2.

Odôvodnenie

Potraviny, ku ktorým boli pridané vitamíny a minerály, ponúkajú potravinárske podniky ako 
výrobky, ktorých konzumácia prináša úžitok a ktoré sú preto „dobré“ alebo „lepšie“.  Z tohto 
dôvodu môžu tieto potraviny  konzumovať mnohí spotrebitelia vo väčšej miere a prijímať 
v množstvách, ktoré prevyšujú súčasné zvyklosti konzumácie. Preto je dôležité, aby sa 
vitamíny a minerály pridávali len do potravín, u ktorých sa dodržujú určité charakteristiky 
nutričnej hodnoty, aby sa zamedzilo ich prípadným negatívnym účinkom. Chronické choroby 
európskeho obyvateľstva podmienené výživou sa zvyšujú. Patria k nim napr. choroby srdca a 
krvného obehu, cukrovka, obezita, zubný kaz atď. Výživa bohatá na kalórie, tuk, soľ a cukor a 
súčasne chudobná na balastné látky podporuje vznik takýchto nemocí.  Z toho dôvodu 
výrobky, ktoré – v danom prípade sa to vzťahuje na súčasné skupiny výrobkov – sú zvlášť 
bohaté na kalórie, tuky, cukry a/alebo soľ a/alebo chudobné na balastné látky a/alebo 
vykazujú nepriaznivú hodnotu tukov, nemajú byť urobené ako zaujímavejšie dobrovoľným 
obohacovaním vitamínov a minerálov. Obohatené výrobky nesmú byť v protiklade s platnými 
odporúčaniami o výžive a národnými politikami výživy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 6 Odsek 1

1. Kritériá čistoty pre látky uvedené 
v prílohe II budú vydané podľa 
ustanovenia čl. 16 ods. 2, pokiaľ neplatia 
na základe odseku 2.

1. Kritériá čistoty pre látky uvedené 
v prílohe II budú do... * vydané podľa 
ustanovenia čl. 16 ods. 2, pokiaľ neplatia 
na základe odseku 2.

* Dátum vstupu tohto nariadenia do 
platnosti.

Odôvodnenie

Aby sa zaručila právna istota a účinná ochrana spotrebiteľa, musia byť kritéria čistoty 
stanovené pred vstupom nariadenia do platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 7 Odsek 1 Pododsek 1

1. Ak sa do potravín pridajú vitamíny alebo 
minerály pre účely uvedené v čl. 3 ods. 2, 
nesmie celkový obsah vitamínov alebo 
minerálov, ktorý je – pre tento účel tiež 

1. Ak sa do potravín pridajú vitamíny alebo 
minerály pre účely uvedené v čl. 3 ods. 2, 
nesmie celkový obsah vitamínov alebo 
minerálov, ktorý je – pre tento účel tiež 
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vždy – v potravine obsiahnutý v dobe 
predaja, prekročiť stanovený obsah. U 
koncentrovaných a dehydrovaných 
výrobkov platí stanovený maximálny 
obsah pre potraviny v dobe, v ktorej sú 
podľa pokynov výrobcu pripravené na 
konzumáciu.

vždy – v potravine obsiahnutý v dobe 
predaja, prekročiť stanovený obsah, ktorý 
bude stanovený do...*. U koncentrovaných 
a dehydrovaných výrobkov platí stanovený 
maximálny obsah pre potraviny v dobe, 
v ktorej sú podľa pokynov výrobcu 
pripravené na konzumáciu.

* Dátum vstupu tohto nariadenia do 
platnosti.

Odôvodnenie

Aby sa zaručila právna istota a účinná ochrana spotrebiteľa, musia byť maximálny obsah a 
minimálne množstvá stanovené pred vstupom nariadenia do platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 7 Odsek 2 Bod (b)

b) množstvá vitamínov a minerálov 
dodávaných v rámci výživy z iných 
zdrojov.

b) množstvá vitamínov a minerálov 
dodávaných v rámci výživy z iných 
zdrojov, vrátane doplňujúcich 
prostriedkov výživy.

Odôvodnenie

Doplňujúce prostriedky výživy prichádzajú čím ďalej tým viac do módy a mnohí spotrebitelia 
ich požívajú pravidelne alebo prinajmenšom opakovane.  Mnohé doplňujúce prostriedky 
výživy obsahujú značné množstvá vitamínov a minerálov. Musí sa preto rozhodne venovať 
pozornosť aj dodávaniu takýchto výrobkov.  Z tohto dôvodu by mali byť tieto aspekty 
zdôraznené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 7 Odsek 2 Bod (b a) (nový)

ba) podiel jednotlivých výrobkov na 
celkovej výžive obyvateľstva všeobecne 
alebo určitých skupín obyvateľstva;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 7 Odsek 2 Bod (b b) (nový)

bb) charakteristika živiny uvedená v čl. 5.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 7 Odsek 4

4. Pri stanovení maximálneho obsahu 
uvedeného v odseku 1 pre vitamíny a 
minerály, ktorých odporúčané dodávanie 
pre obyvateľstvo dosahuje približne 
bezpečný najvyšší obsah, sa musí 
v prípade potreby prihliadnuť tiež na toto:
a) Požiadavky na pridávanie určitých 
vitamínov a minerálov k potravinám za 
účelom obnovenia a/alebo rovnocennej 
náhrady potravín primeranej pre výživu;
b) podiel jednotlivých výrobkov na 
celkovej výžive obyvateľstva všeobecne 
alebo určitých skupín obyvateľstva;
c) charakteristika živín výrobku stanovená 
podľa nariadenia (ES) č. ..../2003 
týkajúceho sa údajov o potravinách 
vzťahujúcich sa na nutričnú hodnotu a 
zdravie.

4. Komisia stanoví maximálny obsah 
uvedený v odseku 1, ako aj odporúčané 
denné dávky pre vitamíny a minerály, 
podľa posúdenia Úradu. Hodnoty budú 
uverejnené.

Odôvodnenie

Aby sa zamedzilo zneužívaniu vitamínov a minerálov a aby sa stanovil bezpečný maximálny 
obsah.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 8 Odsek 1

1. Opatrovanie potravín etiketami a úprava 1. Opatrovanie potravín etiketami a úprava 
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potravín, ku ktorým sa pridajú vitamíny a 
minerály, ako aj reklama za týmto účelom, 
nesmie obsahovať žiadne upozornenie, 
ktoré by tvrdilo, alebo vsugerovávalo, že 
prísun primeraných množstiev živín 
v rámci vyváženej a rozmanitej výživy nie 
je možný. V danom prípade sa môže 
stanoviť úprava výnimiek týkajúcich sa 
zvláštnych živín podľa ustanovenia čl. 16 
ods. 2.

potravín, ku ktorým sa pridajú vitamíny a 
minerály, ako aj reklama za týmto účelom, 
nesmie obsahovať žiadne upozornenie, 
ktoré by tvrdilo, alebo vsugerovávalo, že 
prísun primeraných množstiev živín 
v rámci vyváženej a rozmanitej výživy nie 
je možný.

Odôvodnenie

Neexistuje žiadne odôvodnenie pre takúto úpravu výnimiek. Takéto potraviny nie sú potom 
žiadne dobrovoľne obohatené výrobky, ale dietetické výrobky alebo povinne obohatené 
výrobky ako napr. kuchynská soľ v Rakúsku a Nemecku, do ktorej sa pridáva jód.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 8 Odsek 4

4. Označenie nutričnej hodnoty výrobkov, 
ku ktorým boli pridané vitamíny a 
minerály a ktoré spadajú do oblasti 
použitia tohto nariadenia, je povinné. 
Musia sa spracovať údaje vymenované 
v čl. 4 ods. 1 skupina 2 spomenutej 
smernice a uviesť celkový obsah vitamínov 
a minerálov pridaných do potravín.

4. Označenie nutričnej hodnoty výrobkov, 
ku ktorým boli pridané vitamíny a 
minerály a ktoré spadajú do oblasti 
použitia tohto nariadenia, je povinné. 
Musia sa spracovať údaje vymenované 
v čl. 4 ods. 1 skupina 2 spomenutej 
smernice a uviesť celkový obsah vitamínov 
a minerálov pridaných do potravín. Okrem 
toho sa musia spracovať nasledujúce 
údaje:
a) údaje o vitamínoch a mineráloch 
uvedené ako veľkosť dávky (množstvo na 
dávku) v absolútnych hodnotách a ako 
podiel odporúčaných denných dávok 
(RDA); okrem toho sa udávajú údaje na 
100 g alebo 100 ml výrobku;
b) množstvá konzumácie výrobku za deň –
kde je to vhodné a kde sa to dá ľahko 
odvodiť v dávkach – odporúčané 
výrobcom
c) varovanie, aby neboli prekročené 
uvedené odporúčané denné dávky;
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zaistí, aby spotrebitelia dostali len relevantné
informácie s cieľom chrániť sa pred príliš veľkým prijímaním vitamínov a minerálov.  Návrh 
na odporúčané denné prijímanie a varovanie sa okrem toho zhoduje so smernicou o 
doplňujúcich prostriedkoch výživy (č. 2002/46/ES).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 9a (nový)

Článok 9a
Do 18 mesiacov po vstupe tohto 
nariadenia do platnosti členské štáty  
oznámia Komisii látky a prísady, ktoré sa 
budú používať na ich výsostnom území na 
obohacovanie potravín a iné látky, ako sú 
vitamíny alebo minerály, prípadne látky, 
ktoré ich obsahujú. Komisia postúpi tieto 
informácie Úradu a obdržané oznámenia 
uverejní.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby boli k dispozícii dostatočné informácie o pridávaní určených iných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 10a (nový)

Článok 10a
(Poznámka k prekladu:  Tento článok 
nahradzuje článok 10 a 11. Niektoré časti 
textu sú identické)
Látky, ktorých používanie podlieha 
obmedzeniam, ktoré sú zakázané, alebo 
ktoré Spoločenstvo kontroluje
1. Ak členský štát zastáva názor, že 
pridávanie inej látky ako vitamínov a 
minerálov, či prísady obsahujúcej inú 
látku ako vitamíny a minerály, môže viesť 
k prijímaniu tejto látky v množstvách, 



PR\551974SK.doc 18/27 PE 353.331v01-00

External translation

SK

ktoré prekračujú priemerné množstvá 
prijímania odvoditeľné z oficiálnych 
štatistických údajov o stave výživy, musí to 
Komisii bezodkladne oznámiť.
2. Potom, čo Úrad  uskutoční v každom 
jednotlivom prípade vyhodnotenie 
predložených informácií, Komisia 
rozhodne podľa ustanovenia č. 16 ods. 2 a 
prevezme látku do prílohy III.
Ak sa ukáže, že látka je zdraviu škodlivá, 
tak látka alebo prísada:
a) bude buď prevzatá do prílohy III časť 
A, a pridávanie tejto látky do potravín 
alebo jej používanie pri výrobe potravín, 
bude zakázané;
b) bude prevzatá do prílohy III časť B a 
pridávanie tejto látky do potravín alebo jej 
používanie pri výrobe potravín bude 
zakázané len za podmienok, ktoré sú tam 
uvedené a budú povolené najvyššie 
hodnoty, ktoré sú tam uvedené;
Ak sa potom, čo Úrad uskutoční v každom 
jednotlivom prípade vyhodnotenie 
predložených informácií, ukáže, že 
používanie látky je možno zdraviu 
škodlivé, ale naďalej existuje vedecká 
neistota, bude látka podľa ustanovenia čl. 
16 ods. 2 prevzatá do prílohy III C.
3. Predpisy Spoločenstva platné pre 
špecifikované potraviny môžu obsahovať 
obmedzenia alebo zákaz používania 
určitých látok, ktoré vychádzajú za rámec 
ustanovení tohto nariadenia. Ak nie sú 
k dispozícii žiadne predpisy Spoločenstva, 
môžu členské štáty vydať takéto zákazy 
alebo obmedzenia podľa ustanovení 
článku 14.
4. Podnikatelia v potravinách alebo iné 
strany, ktorých sa to týka, môžu 
Európskemu úradu pre bezpečnosť 
potravín predložiť kedykoľvek vedecké 
údaje, podľa ktorých bude dokázaná 
bezpečnosť látky uvedenej v prílohe III 
časť C pri jej používaní v potravine alebo 
v kategórii potravín a vysvetlený účel 
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tohto používania.
5. Do štyroch rokov od dátumu, kedy bola 
látka prevzatá do prílohy III časť C, bude 
podľa ustanovenia čl. 16 ods. 2, a 
s prihliadnutím na stanovisko Úradu 
k podkladom predloženým podľa odseku 4 
na vyhodnotenie, prijaté rozhodnutie o 
tom, či používanie látky uvedenej 
v prílohe III časť C bude všeobecne 
povolené, alebo či bude látka v danom 
prípade prevzatá do zoznamu v prílohe III 
časť A alebo B.

Odôvodnenie

Konkretizuje sa tu pojem „prekročené“ množstvo. Na to sa zamerajú aj oficiálne štatistické 
údaje o stave výživy (bilancie potravín, údaje o spotrebe potravín atď.).  Strednodobo by mali 
byť k dispozícii celkové európske údaje o výžive, na ktoré potom bude možné brať zreteľ. 

Ďalej sa musí stanoviť jednotný a transparentný postup pre určité iné látky, ktoré sa majú 
kontrolovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 10

Článok 10
Látky, ktorých používanie podlieha 

obmedzeniam, alebo ktoré sú zakázané
1. Ak látka alebo prísada obsahujúca inú 
látku ako vitamíny a minerály bude 
pridaná do potravín, alebo použitá pri 
výrobe potravín za podmienok, ktoré 
vedú k prijímaniu tejto látky 
v množstvách, značne prekračujúcich 
množstvá, ktoré sú   za normálnych 
podmienok pri vyváženej a rozmanitej 
výžive rozumne prijímané, a ak sa podľa 
existujúcich informácií z vyhodnotenia 
každého jednotlivého prípadu 
uskutočneného Úradom ukáže, že takéto 
používanie je zdraviu škodlivé, bude 
látka a/alebo prísada, ktorá ju obsahuje, 
podľa ustanovenia čl. 16 ods. 2 v danom 

Vypúšťa sa



PR\551974SK.doc 20/27 PE 353.331v01-00

External translation

SK

prípade:
a) buď prevzatá do prílohy III časť A a 
pridávanie tejto látky do potravín, alebo 
jej používanie pri výrobe potravín, bude 
zakázané;
b) alebo bude prevzatá do prílohy III 
časť B a pridávanie tejto látky do 
potravín, či jej používanie pri výrobe 
potravín, bude povolené len za 
podmienok, ktoré sú tam uvedené;
2. Predpisy Spoločenstva platné pre 
špecifikované potraviny môžu 
obsahovať obmedzenia alebo zákaz 
používania určitých látok, ktoré 
vychádzajú za rámec ustanovení tohto 
nariadenia. Ak nie sú k dispozícii žiadne 
predpisy Spoločenstva, môžu členské 
štáty vydať takéto zákazy alebo 
obmedzenia podľa ustanovení článku 14.

Odôvodnenie

Viď. pozmeňujúci a doplňujúci návrh k čl. 10 písm. a nový.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 11

Článok 11
Látky, ktoré kontroluje Spoločenstvo

1. Ak látka alebo prísada obsahujúca inú 
látku ako vitamíny a minerály bude 
pridaná do potravín, alebo použitá pri 
výrobe potravín za podmienok, ktoré 
vedú k prijímaniu tejto látky 
v množstvách značne prekračujúcich 
množstvá, ktoré sa za normálnych 
podmienok pri vyváženej a rozmanitej 
výžive rozumne prijímajú, a ak sa podľa 
existujúcich informácií z vyhodnotenia 
každého jednotlivého prípadu 
uskutočneného Úradom ukáže, že takéto 
používanie je možno zdraviu škodlivé, 

Vypúšťa sa
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ale ďalej existuje vedecká neistota, bude 
látka podľa ustanovenia čl. 16 ods. 2 
prevzatá do prílohy III časť C.
2. Podnikatelia v potravinách alebo iné 
strany, ktorých sa to týka, môžu 
Európskemu úradu pre bezpečnosť 
potravín predložiť kedykoľvek vedecké 
údaje, podľa ktorých bude dokázaná 
bezpečnosť látky uvedenej v prílohe III 
časť C pri jej používaní v potravine 
alebo v kategórii potravín a vysvetlený 
účel tohto používania.
3. Do štyroch rokov od dátumu, kedy 
bola látka prevzatá do prílohy III časť 
C, bude podľa ustanovenia čl. 16 ods. 2, 
a s prihliadnutím na stanovisko Úradu 
k podkladom predloženým podľa 
odseku 2 na vyhodnotenie, prijaté 
rozhodnutie o tom, či používanie látky 
uvedenej v prílohe III časť C bude 
všeobecne povolené, alebo či bude látka 
v danom prípade prevzatá do zoznamu 
v prílohe III časť A alebo B.

Odôvodnenie

Viď. pozmeňujúci a doplňujúci návrh k čl. 10 písm. a nový.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 11a (nový)

(Poznámka k prekladu: Viď. čl. 8)

Článok 11a
Opatrovanie etiketami, úprava a reklama
Opatrovanie potravín etiketami a úprava 
potravín, ku ktorým sa pridávajú zvláštne 
iné látky, ako aj reklama za týmto účelom, 
nesmie obsahovať žiadne upozornenie, 
ktoré by tvrdilo, alebo vsugerovávalo, že 
vyvážená výživa s obvyklými potravinami 
zameraná na prevenciu nie je nutná.
2. Opatrovanie potravín etiketami a 
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úprava potravín, ku ktorým sa pridajú 
zvláštne iné látky, ako aj reklama za týmto 
účelom, nesmie uviesť spotrebiteľa do 
omylu, ani klamať o nutričnej hodnote, 
ktorú môže mať potravina na základe 
pridanej živiny.
3. Na etiketách výrobkov, ku ktorým boli 
pridané zvláštne iné látky, môže byť 
umiestnený odkaz na túto prísadu za 
podmienok uvedených v nariadení (ES) č. 
..../2003 týkajúcom sa údajov o 
potravinách vzťahujúcich sa na nutričnú 
hodnotu a zdravie.
4. Označenie nutričnej hodnoty výrobkov, 
ku ktorým boli pridané zvláštne iné látky, 
a ktoré spadajú do oblasti použitia tohto 
nariadenia, je povinné. Musia sa 
spracovať údaje vymenované v čl. 4 ods. 1 
skupina 2 spomenutej smernice a uviesť 
celkový obsah látok pridaných do 
potravín. Okrem toho sa musia spracovať 
nasledujúce údaje:
a) údaje o zvláštnych iných látkach 
uvedené ako veľkosť dávky (množstvo na 
dávku) v absolútnych hodnotách, a ak je 
k dispozícii, tak tiež podiel odporúčaných 
denných dávok (RDA); okrem toho sa 
udávajú údaje na 100 g alebo 100 ml 
výrobku;
b) množstvá konzumácie výrobku za deň –
kde je to vhodné a kde sa to dá ľahko 
odvodiť v dávkach – odporúčané 
výrobcom;
c) varovanie, aby neboli prekročené 
uvedené odporúčané denné dávky;
5. Tento článok platí bez ujmy na 
smernici  č. 2000/13/ES a na nariadení 
(ES) č. ..../2003 týkajúcom sa údajov o
potravinách vzťahujúcich sa na nutričnú 
hodnotu a zdravie, ako aj na iných 
ustanoveniach zákonov o potravinách 
platných pre špecifické kategórie potravín
6. Vykonávacie ustanovenia k tomuto 
článku budú v prípade potreby stanovené 
presnejšie podľa postupu uvedeného v čl. 
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16 ods. 2.

Odôvodnenie

Spotrebiteľom musí byť úplne jasné, ktoré látky boli pridané do potraviny a v akom pomere sú 
množstva pridanej látky na odporúčané množstvá konzumácie prípadne na 100 g/ml 
k odporúčaným množstvám prijímania za deň. Ak sa dá určiť denná potreba, uvedie sa tiež

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 11b (nový)

Článok 11b
Odporúčané denné dávky a bezpečný 
maximálny obsah
Pre určené iné látky uvedené v prílohe III 
B alebo C sa stanovia odporúčané denné 
dávky a bezpečný maximálny obsah. 
Podobne sa uplatňuje článok 7 tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Analogicky ako u ustanovení o vitamínoch a mineráloch sa aj pre určené iné látky musia 
stanoviť bezpečné horné hranice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 12a (nový)

Článok 12a
Stanovenie odporúčaných denných dávok
Komisia  rýchle – najpozdnejšie so 
vstupom tohto nariadenia do platnosti –
s prihliadnutím na najnovšie vedecké 
poznatky a medzinárodné odporúčania 
stanoví odporúčané denné dávky pre 
všetky vitamíny a minerálne látky uvedené 
v prílohe I.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 13

Bez ujmy na Zmluve, najmä na článku 28 
a 30, nesmú členské štáty uplatňovaním 
neharmonizovaných národných predpisov 
o pridávaní vitamínov a minerálov do 
potravín obmedziť alebo zakázať obchod 
s potravinami, ktoré spĺňajú ustanovenia 
tohto nariadenia a predpisov Spoločenstva 
schválených na jeho vykonávanie.

Toto nariadenie v súlade so Zmluvou, 
najmä s článkom 28 a 30, neobmedzuje 
právo členských štátov ponechať si alebo 
zaviesť prísnejšie predpisy pre pridávanie 
vitamínov a minerálov a určených iných 
látok, ktoré považujú za nutné pre 
ochranu verejného zdravia a ktoré nie sú 
v rozpore s týmto nariadením.
Do 6 mesiacov po vstupe tohto nariadenia 
do platnosti podajú členské štáty Komisii 
informáciu o už existujúcich relevantných 
národných predpisoch.
Prísnejšie predpisy ohľadne látok, ktoré 
sa nenachádzajú v prílohe III, môžu byť 
v každom prípade zachované tak dlho, 
dokiaľ Úrad neuskutoční vyhodnotenie 
látky podľa čl. 10 písm. a tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Právne upresnenie možností pre členské štáty zachovať si, alebo vykonávať národné predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 14 Odsek 3

3. Komisia uskutoční konzultácie so 
Stálym výborom pre potravinové reťazce a 
zdravie zvierat ustanoveným na základe čl. 
58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002, keď 
to bude považovať za účelné, alebo keď o 
to požiada nejaký členský štát a zaujme 
stanovisko k plánovaným opatreniam.

3. Komisia uskutoční konzultácie so 
Stálym výborom pre potravinové reťazce a 
zdravie zvierat ustanoveným na základe čl. 
58 ods. 1 nariadenia (ES) č. 178/2002 a 
zaujme stanovisko k plánovaným 
opatreniam.
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Odôvodnenie

So stálym výborom pre potravinové reťazce a zdravie zvierat by sa mali uskutočniť 
konzultácie v každom prípade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 17

Aby sa uľahčil účinný dozor nad 
potravinami, do ktorých boli pridané 
vitamíny a minerály, ako aj nad 
potravinami, ktoré obsahujú látky uvedené 
v prílohe III časť B a C, môžu členské štáty 
nariadiť, že výrobca výrobku, alebo úrad 
zodpovedný na jeho území za uvedenie 
výrobku do obehu, oznámi kompetentnému 
orgánu uvedenie výrobku do obehu a 
doručí mu vzor etikety použitej na 
výrobku.

Aby sa uľahčil účinný dozor nad 
potravinami, do ktorých boli pridané 
vitamíny a minerály, ako aj nad 
potravinami, ktoré obsahujú látky uvedené 
v prílohe III časť B a C, členské štáty 
nariadia, že výrobca výrobku, alebo úrad 
zodpovedný na jeho území za uvedenie 
výrobku do obehu, oznámi kompetentnému 
orgánu uvedenie výrobku do obehu a 
doručí mu vzor etikety použitej na 
výrobku.

Členské štáty oznámia tieto informácie 
Komisii a Úradu.
Komisia sprístupní informácie pre 
zainteresovanú verejnosť.

Odôvodnenie

Predpísaný dozor znamená rovnaké podmienky pre výrobcov a zlepšuje súčasne ochranu 
spotrebiteľov. Uverejnenie zaisťuje transparentnosť o tom, čo je na trhu a uľahčuje dozor
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na medzinárodnej úrovni prijal Kódex výživy (Kódex Alimentarius) v roku 1987 ako 
všeobecnú zásadu, že je prípustné pridávať živiny do potravín, aby sa zabránilo 
preukázateľnému nedostatku jednej alebo viacerých živín u obyvateľstva alebo určitých 
skupín obyvateľstva, alebo aby sa tento nedostatok odstránil.

V súčasnej dobe existujú veľké rozdiely medzi národnými predpismi, čo sa týka 
dobrovoľného pridávania vitamínov, minerálov, ako aj určitých iných látok do potravín.

Niektoré krajiny stanovili predpisy pre povinné pridávanie, iné krajiny naproti tomu nemajú 
žiadne pravidlá.

Niektoré krajiny majú veľmi prísne predpisy pre dobrovoľné pridávanie vitamínov a 
minerálov, ako aj určitých iných látok, v iných krajinách naproti tomu existujú veľmi široko 
pojaté predpisy pre prísady.

Veľké rozdiely v národných predpisoch vytvárajú prirodzene prekážky pre obchod s takýmito 
výrobkami na spoločnom trhu.

Je preto účelné pôsobiť na harmonizáciu predpisov Spoločenstva týkajúcich sa pridávania 
vitamínov a minerálov, ako aj určených iných látok za predpokladu, že sa táto harmonizácia 
uskutoční na vysokej úrovni pre ochranu spotrebiteľov. V tejto súvislosti sa musí zaistiť, aby 
príslušné výrobky nepredstavovali žiadnym spôsobom nebezpečenstvo pre verejné zdravie a 
aby nebola poškodená zásada výživy, podľa ktorej vyvážená a rozmanitá strava zabezpečuje 
potrebné a dostatočné množstvá živín.

Návrh bez pochyby uľahčí obchod s takýmito potravinami na spoločnom trhu, ale aspekty 
verejného zdravia a vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov nie sú v návrhu dostatočne 
zohľadnené.

1. Právne podklady

Aby sa aspekt ochrany spotrebiteľov viacej zdôraznil, mali by byť právne podklady pre 
nariadenie rozšírené o odkaz na článok 153 Zmluvy. Článok 1 ods. 1 návrhu vytyčuje 
výslovne cieľ zaistiť vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov.

2. Charakteristiky nutričnej hodnoty

Obohatené potraviny ponúkajú potravinárske podniky ako výrobky, ktorých konzumácia 
prináša úžitok a ktoré sú preto „dobré“ alebo „lepšie“ výrobky. Z tohto dôvodu môžu tieto 
potraviny konzumovať mnohí spotrebitelia vo väčšej miere a prijímať ich v množstvách, ktoré 
prevyšujú súčasné zvyklosti konzumácie týchto výrobkov. Preto je dôležité, aby sa vitamíny a 
minerály pridávali len do potravín, u ktorých sa dodržujú určité charakteristiky nutričnej 
hodnoty, aby sa zamedzilo ich prípadným negatívnym účinkom. 
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Chronické choroby európskeho obyvateľstva podmienené výživou sa zvyšujú. Patria k tomu 
napr. choroby srdca a krvného obehu, cukrovka, obezita, zubný kaz atď. Výživa bohatá na 
kalórie, tuk, soľ a cukor a súčasne chudobná na balastné látky podporuje vznik takýchto 
nemocí. Z tohto dôvodu výrobky, ktoré – v danom prípade sa to vzťahuje na súčasné skupiny 
výrobkov – sú zvlášť bohaté na kalórie, tuky, cukry a/alebo soľ a/alebo chudobné na balastné 
látky, prípadne vykazujú nepriaznivú charakteristiku tukov, nemajú byť urobené 
zaujímavejšie ich dobrovoľným obohacovaním vitamínmi a minerálmi. 

Obohatené výrobky nesmú byť v protiklade s platnými odporúčaniami o výžive a národnými 
politikami výživy. (Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k čl. 5 nový)

3. Príloha III.

Vitamíny a minerály v potravinách sa vedecky vyhodnocujú a presne preverujú. Komisia by 
preto mohla zostaviť tiež konkrétne zoznamy v prílohe I a II nariadenia. 

Konkrétny zoznam „určených iných látok“ nie je účelný, je však nutná definícia pojmu 
„určené iné látky“ v tomto nariadení.

Ďalej sa musí podobne ako u vitamínov a minerálov aj u „určených iných látok“ stanoviť 
maximálny prípadne minimálny obsah. Musia sa tiež podobne ako u vitamínov a minerálov 
aplikovať predpisy o značení.

Okrem toho bude v článku 10 jednotne a transparentne stanovený postup u látok, ktoré sa 
majú kontrolovať.


