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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný posup
väčšina hlasov

**I Kooperačný postup (prvé čítanie)
väčšina hlasov

**II Kooperačný postup (druhé čítanie)
väčšina hlasov potrebná na schválenie spoločného postoja väčšiny 
stálych členov Parlamentu, na zamietnutie alebo pozmenenie 
spoločného postoja

*** Schvaľovací postup 
väčšina stálych členov Parlamentu s výnimokou prípadov 
spadajúcich pod Články 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o EK a 
Článku 7 Zmluvy o EK

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

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina hlasov na schválenie spoločného postoja väčšiny stálych 
členov Parlamentu, na odmietnutie alebo pozmenenie spoločného 
postoja

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

(Druh postupu závisí na právnom základe navrhnutom Komisiou)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu 

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je pozmenený text 
zvýraznený hrubovytlačenou kurzívou. Pri príprave konečnej verzie textu 
pomáha zvýraznenie bežnou kurzívou a indikuje príslušným oddeleniam časti 
legilatívnych textov, v ktorých je zmena navrhnutá (na príklad, zjavné chyby 
alebo vynechania vdanej jazykovej verzii). Tieto navrhnuté opravy sú 
predmetom dohody medzi zúčastnenými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady pre výživu a označovanie vplyvu 
potravín na zdravie
(KOM(2003)0424 – C6-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2003)0424)1,

– so zreteľom na Článok 251(2) a Článok 95 Zmluvy o ES, podľa ktorej Komisia predložila 
návrh Parlamentu (C5-0329/2003),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh 
a ochranu spotrebiteľa (A6-0000/2005),

1. Schvaľuje návrh Komisie tak, ako bol pozmenený;

2. vyzýva Komisiu, aby referovala o záležitosti Parlamentu opätovne, ak sa rozhodne podstatne 
zmeniť návrh alebo vtedy, ak sa rozhodne ho nahradiť iným textom;

3. odporúča  jej Prezidentovi, aby predložil jej návrh Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 6

(6) Potraviny  propagované s označením 
vplyvu na zdravie môže spotrebiteľ vnímať 
ako  výživne, fyziologicky, alebo inak 
zdravotne  výhodné v porovnaní s  
podobnými alebo  inými výrobkami, ktoré 
neobsahujé takéto výživné látky. Tento 
fakt môže ovplyvniť spotrebiteľov pri 
rozhodovaní, čo priamo ovplyvní ich 
celkový príjem jednotlivých výživných a 
iných látok takým spôsobom, že to bude v 
protiklade s vedeckými odporúčaniami.Na 
potlačenie tohto potencionálne 
nežiadúceho efektu je vhodné uvaliť isté 

(6) Potraviny  propagované s označením 
vplyvu na zdravie môže spotrebiteľ vnímať 
ako  výživne, fyziologicky, alebo inak 
zdravotne  výhodné v porovnaní s  
podobnými alebo  inými výrobkami, ktoré 
neobsahujé takéto výživné látky . Tento 
fakt môže ovplyvniť spotrebiteľov pri 
rozhodovaní, čo priamo ovplyvní ich 
celkový príjem jednotlivých výživných a 
iných látok takým spôsobom, že to bude v 
protiklade s vedeckými odporúčaniami.Na 
potlačenie tohto potencionálne 
nežiadúceho efektu je vhodné uvaliť isté 

  
1 OJ C ... / Ešte nepublikované v OJ.
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obmedzenia s ohľadom na používanie 
nálepiek na označovanie vplyvu  potravín 
na zdravie. V tomto kontexte, také faktory, 
ako prítomnosť istých látok napríklad 
obsah alkoholu vo výrobku alebo popis 
výživných látok výrobku sú vhodné kritériá 
na rozhodovanie o tom, či výrobok môže 
niesť označenie o vplyve potravín na 
zdravie. 

obmedzenia s ohľadom na používanie 
nálepiek na označovanie vplyvu  potravín 
na zdravie. V tomto kontexte, také faktory, 
ako prítomnosť istých látok alebo obsah 
výživných látok výrobku sú vhodné kritériá 
na rozhodovanie o tom, či výrobok môže 
niesť označenie o vplyve potravín na 
zdravie.

Odôvodnenie

V súlade s Článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7

(7) Stanovenie obsahu živín v profile môže 
brať do úvahy rozličné živiny a iné látky s 
výživným alebo fyziologickým účinkom, 
obzvlášť takéako tuky, saturované tuky, 
mastné kyseliny, soľ/ sodík alebo cukor, 
vitamíny, minerály, proteíny a vlákninu. 
Pri určovaní obsahu živín sa berú do úvahy 
rôzne kategórie potravín a ich miesto a 
úloha v celkovej stravove. Výnimku môžu 
tvoriť určité potraviny, alebo kategórie 
potravín v závislosti od ich úlohy 
a dôležitosti v stravovaní populácie. Tieto 
sú zložité technické procedúry a prijatie 
príslušných opatrení má spadať do 
kompetencie Komisie. 

(7) Stanovenie obsahu živín v profile môže 
brať do úvahy rozličné živiny a iné látky s 
výživným alebo fyziologickým účinkom, 
obzvlášť také ako tuky, saturované tuky, 
mastné kyseliny, soľ/ sodík alebo cukor, 
ktorých nadbztočný príjem v celkovej 
strave sa neodporúča a tie poly 
a monosaturované tuky obsiahnuté 
v uhľovodíkoch iných ako cukor, vitamíny, 
minerály, proteíny a vláknina. Pri určovaní 
obsahu živín sa berú do úvahy rôzne 
kategórie potravín a ich miesto a úloha 
v celkovej  stravove. Výnimku môžu tvoriť 
určité potraviny, alebo kategórie potravín 
v závislosti od ich úlohy a dôležitosti 
v stravovaní populácie. Tieto sú zložité 
technické procedúry a prijatie príslušných 
opatrení má spadať do kompetencie 
Komisie, po konzultáciách s príslušným 
úradom. 

Odôvodnenie

V súlade s Článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 11
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(11) vedecké odôvodnenie má byť jediný 
aspekt, ktorý sa berie do úvahy pre 
používanie označení o výživných 
hodnotách a zdravotných vplyvoch 
a potravinoví obchodní prevádzkovatelia, 
ktorí označenia používajú by ich mali 
odôvodniť.  

(11) vedecké odôvodnenie má byť jediný 
aspekt, ktorý sa berie do úvahy pre 
používanie označení o výživných 
hodnotách a zdravotných vplyvoch 
a potravinoví obchodní prevádzkovatelia, 
ktorí označenia používajú by ich mali  
odôvodniť; istá odchýlka by mala 
existovať pre štrukturálne a organizačné 
obmedzenia malých a stredných podnikov. 

Odôvodnenie

V súlade s Článkom 14  na zdôraznenie niekoľkých problémov, ktoré malé a stredné podniky 
môžu mať, napríklad s prekladom označenia výživných hodnôt potravín do rôznych jazykov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 19

(19) Pestrá a vyvážená strava  je 
predpokladom pre dobré zdravie a jeden 
výrobokt má relatívny význam v kontexte 
celkového stravovania a taká  strava je 
jedným z mnohých faktorov na 
ovplyvňovanie počiatku istých ochorení. 
Iné faktory ako napríklad  vek, genetické 
predispozície, množstvo fyzickej aktivity, 
spotreba tabakových výrobkov a iných 
drog, vystavovanie sa životnému prostrediu 
a stresu môžu takisto ovplyvniť počiatok 
ľudských ochorení. Špecifické požiadavky 
na nálepky by mali teda platiť  v súvislosti 
s označeniami týkajúcimi sa redukovania 
rizika istých chorôb. 

(19) Pestrá a vyvážená strava , s ohľadom 
na rozdielne stravovacie návyky v 
existujúcich členských štátoch, ktoré sú 
prínosom hodným rešpektu a zachovania, 
podmieňuje dobré zdravie a dokonca aj 
jeden výrobok môže mať neoškriepiteľný 
význam pre stravu ako celok; ďalej, strava 
je jeden z faktorov ovplyvňujúcich 
počiatok ľudských chorôb. Iné faktory také 
ako vek, genetické predispozície, množstvo 
fyzickej activity, spotreba tabakových 
výrobkov a iných drog, vystavovanie sa 
životnému prostrediu a stresu môžu takisto 
ovplyvniť počiatok ľudských ochorení. 
Špecifické požiadavky na nálepky by mali 
teda platiť  v súvislosti s označeniami 
týkajúcimi sa redukovania rizika istých 
chorôb. 

Odôvodnenie

Zámerom je zabezpečiť výrobu a distribúciu typických produktov zásadného významu pre dobré 
zdravie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 26
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(26)  Prechodné obdobie je nevyhnutné na 
to, aby sa potravinoví obchodní 
prevádzkovatelia mohli prispôsobiť 
požiadavkam tohto nariadenia..

(26) Prechodné obdobie je nevyhnutné na 
to, aby sa potravinoví obchodní 
prevádzkovatelia , obzvlášť malé a stredné 
podniky, prispôsobili požiadavkam tohto 
nariadenia.

Odôvodnenie

Zdôrazniť problémy, ktoré malé a stredné podniky prežívajú pre zavádzaní právnych zmien tohto 
druhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 1, odsek 3

3. Označenia výživných hodnôt potravín a 
vplyvu potravín na zdravie, ktoré sa 
nezhodujú s týmto nariadením sú 
považované za zavádzajúcu reklamu v 
zmysle smernice Rady 84/450/EEC.

3. Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, 
aby boli dotknuté nasledujúce 
nasledujúcich ustanovenia Spoločenstva 

- smernica Rady 89/398/EC z  3.mája 
1989 o  approximácii práva členskými 
štátmi týkajúca sa potravín pre špeciálnu 
výživu 1 a smerníc prijatých na jej 
základe;
- smernica Rady 80/777/EC z 15. júla 
1980 o aproximácii práva  pre členské 
štáty týkajúca sa využitia a marketingu 
prírodnej minerálenj vody2;
- smernica Rady 98/83/EC z 3. novembra 
1998 o kvalite vody pre spotrebu 3.
1 OJ L 186, 30.6.1989, s. 27.
2 OJ l 229, 30.8.1980, s. 1.
3 OJ L 330, 5.12.1998, s. 32.

Odôvodnenie
Je nutné jasne stanoviť, že existujúca legislatíva Komisie týkajúca sa istých potravín zostáva v 
platnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 1, odsek 4
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4. Toto Nariadenie sa uplatňuje bez toho, 
aby boli dotknuté nasledujúce 
ustanovenia  týkajúce sa potravín pre 
špeciálnu výživu stanovených legislatívou 
Spoločenstva. 

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 2, úvodná časť

Pre účely tohto nariadenia platia definície 
“potraviny”, potravinový obchodný 
prevádzkovateľ”, “umiestnenie na trhu”, a 
“konečný spotrebiteľ”stanovené v 
Článkoch 2, 3(3), 3(8) a 3(18) nariadenia 
(ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a 
Rady.

Pre účely tohto nariadenia:

(a) platia definície  “potraviny”, 
“potravinový obchodný prevádzkovateľ”, 
“umiestnenie na trhu” a “konečný 
spotrebiteľ” stanovené Článkami 2, 3(3), 
3(8) a 3(18) nariadenia (ES) č. 178/2002 
Európskeho parlamentu a Rady 1;
(b) platí definícia  "doplnok stravy" 
stanovená v mernici 2002/46/EC 
Európskeho parlamentu a Rady z 10.júna 
2002 o aproximáxii práva členskými 
štátmi týkajúca sa doplnkov stravy1 a 
definícií  "označovania výživných 
hodnôt", "proteíny", "uhľohydráty", 
"cukry", "tuky", "saturované, 
"monosaturované", "polysaturované" a 
"vláknina" stanovené smernicou Rady 
90/496/EEC; 
(c) platí tiež definícia "označovanie" 
stanovená v Článku 1(3)(a) smernice 
2000/13/EC Európskeho parlamentu 
a Rady z 20. marca 2000 o aproximácii 
práva členskými štátmi týkajúcich sa 
označovania, vystavovania a reklamy 
potravín2..
1 OJ L 183, 12.7.2002, s. 51.
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2 OJ L 109, 6.5.2000, s. 29.

Odôvodnenie

Všetky definície ukotvené v Európskej potravinovej legilatíve sú naďalej v platnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 2, bod 8

(8) “priemerný spotrebiteľ” znamená 
spotrebiteľ, ktorý je primerane dobre
informovaný a primerane všímavý a 
obozretný.

(8) “priemerný spotrebiteľ” znamená 
spotrebiteľ, ktorý je správne informovaný 
a primerane všímavý a obozretný. Keď je 
označenie výživných hodnôt a vplyvu 
potravín na zdravie zacielené na istú 
skupinu, musí byť braný do úvahy 
priemerný člen tejto skupiny.

Odôvodnenie
Na zabezpečenie ochrany istých spotrebiteľských skupín  ako napríklad detí, starších ľudí iné 
obzvlášť zraniteľné skupiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 3, pododsek 2, bod (a)

(a) je nepravdivá alebo zavádzajúca; (a) je nepravdivá, dvojzmyselná alebo 
zavádzajúca;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 3, pododsek 2, bod (c)

c) stanoviť alebo implikovať, že vyvážená 
a pestrá strava nemôže poskytnúť vhodné 
množstvo výživných látok vo 
všeobecnosti;

(c) stanoviť alebo implikovať, že vyvážená 
a pestrá strava nemôže poskytnúť vhodné 
množstvo výživných látok vo 
všeobecnosti; národné orgány môžu 
stanoviť výnimky v súlade s Článkom 21;

Odôvodnenie
Ako odozva na potrebu napomôcť každému členskému štátu prediskutovať akékoľvek nedostatky 
výživných látok vznikajúcich v špecifických oblastiach a s ohľadom na stravovacie návyky v 
každom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
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Článok 4, názov

Obmedzenia o použití označenia 
výživných hodnôt a vplyvu potravín na 

zdravie 

Podmienky pre použitie označenia 
výživných hodnôt a vplyvu potravín na 

zdravie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 4, odsek 1

1. Do 18 mesiacov od prijatia tohto 
nariadenia, Komisia v súlade s postupom 
stanoveným v Článku  23 (2) vytvorí 
profily výživných látok, s ktorými 
potraviny a určité druhy potravín musia 
korešpondovať,aby mohli byť označené 
označeniami výživných hodnôt potravín a 
vplyvu potravín na zdravie.

1. Do 24 mesiacov od prijatia tohto 
Nariadenia, po konultácii s kompetentným 
orgánom, Komisia v súlade s postupom 
stanoveným v Článku 23 (2) vytvorí 
špecifické profily výživných látok, s 
ktorými potravina a určité druhy potravín 
musiakorešpondovať, aby mohli byť 
označené označeniami výživných hodnôt 
potraín a vplyvu potravín na zdravie.

Profily výživných hodnôt sú vytvorené, 
najmä  v súvislosti s množstvom 
nasledujúcich výživných hodnôt 
prítomných v potravinách:

Profily výživných hodnôt pre potraviny 
alebo určité kategórie potravín sú 
vytvorené tak, že berú do úvahy najmä 
určité kategórie  :     
:

(a) tuk, saturované mastné kyseliny, 
transmastné kyseliny

- množstvo určitých výživných a iných 
látok, ktoré potraviny obsahujú;

(b)cukor - ako potraviny(alebo kategórie potravín) 
prispievajú alebo majú významné 
postavenie berúc ohľad na stravovacie 
návyky a prehľad spotreby v rôznych 
členských štátoch;

(c) soľ/sodík. - celková skladba živín v potravinách 
alebo ketegóriách potravín a prítomnosť 
výživných látok, u ktorých sa vedecky 
dokázalo, že majú prospešný vplyv na 
zdravie.

Profily výživných látok sú založené na 
vedeckých poznatkoch o strave a výžive a 
ich vplyve na zdravie a najmä na úlohu 
výživných a iných látok s výživovým alebo 
fyziologickým vplyvom na chronické 

Profily výživných látok sú založené na 
edeckých poznatkoch o strave a výžive a 
ich vplyvu na zdravie Ipri stanovovaní 
výivových profilov Komisia sa odvoláva 
na radu príslušného úradu, konzultácie so 
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choroby. Pri stanovovaní výživových 
profilov sa Komisia odvoláva na radu 
príslušného úradu a uskutočňuje 
konzultácie so zainteresovanými stranami, 
najmä potravinovými obchodnými 
prevádzkovateľmi a spotrebiteľskými 
skupinami. 

zainteresovanými stranami, najmä 
potravinovými obchodnými 
prevádzkovateľmi a spotrebiteľskými 
skupinami. 

Výnimky a zmeny, ktoré berú do úvahy 
relevantný vedecký vývoj sú prijaté v 
súčinnosti s postupom spomenutým v 
Článku 23 (2).

Špecifické výnimky z povinnoosti 
rešpektovať profily výživných látok ta, by 
tie označovali vplyv potravín na zdravie a 
zmeny brali do úvahy vedecký vývoj sú 
prijaté v súčinnosti s postupom 
spomenutým v Článku 23 (2).

Odôvodnenie

Použitie  vnútroštátnych  profilov alebo podobných systémov v rôznych krajinách ukázalo, že 
takéto systémy vyžadujú rozsiahle konzultácie a trvá niekoľko rokov, kým sú vyvinuté. Z pohľadu 
tejto skúsenosti, 18 mesiacov je príliš krátka doba a preto navrhujeme 24 mesiacov.

Je nesmierne dôležité, aby profily výživných látok mali vedecký základ. Názor EFSA je preto 
nevyhnutným predpokladom pre ďalší vývoj profilov výživných látok. Vo svojom odôvodnení by 
EFSA  mala skúmať prospešnosť všetkých výživných látok prítomných v špecifickej potravine 
alebo kategórii potravín a úlohu, ktorú každá potravina alebo kategória potravín zohráva v 
celkovej strave. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 4, odsek 2

2. Čiastočným zrušením odstavca 1, je 
označovanie výživných látok, ktoré 
hovoria o zníženom množstve tuku, 
saturovaných mastných kyselín a cukrov, 
soli/ sodíka dovolené vtedy, ak je v súlade 
so podmienkami stanovenými v nariadení.

2. Čiastočným zrušením odstavca 1, je 
označovanie výživných látok, ktoré 
hovoria o zníženom množstve tuku, 
saturovaných mastných kyselín a cukrov, 
soli/ odíka je dovolené ak, bez 
predchádzajúceho odkazu k špecifickému 
kritériu, ktorému označenie danej  živiny 
zodpovedá, je v súlade s podmienkami 
stanovenými v tomto nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 5, 1, bod (a)

(a) ukázalo sa, že prítomnosť, nedostatok, 
alebo znížený obsah látky, s ktorou 
označenie súvisí, má prospešný výživný 
alebo fyziologický účinok ako je stanovený 

(a) prítomnosť, nedostatok alebo znížený 
obsah výživnej alebo inej látky s ktorou 
označenie súvisí, má prospešný výživný 
alebo fyziologický účinok ako je stanovený 
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všeobecne akceptovanými vedeckými 
údajmi. 

všeobecne akceptovanými vedeckými 
údajmi;

Odôvodnenie

V súčinnosti s Článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 5, odsek 1, bod (b)

(b) látka, pre ktorú je označenie 
vyhotovené:

(b)  výživná alebo iná  látka, pre ktorú je 
označenie vyhotovené: 

Odôvodnenie

V súčinnosti s Článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 5, odsek 1, bod (c) 

(c) tam, kde to platí je látka, pre ktorú je 
označenie vyhotovené vo forme, ktorú telo 
môže spracovať  

(c) tam,kde to platí je  výživná  alebo iná  
látka,   pre ktorú je označenie vyhotovené 
vo forme, ktorú telo môže spracovať  

Odôvodnenie

V súčinnosti s Článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 5, odsek 1, bod (d)

(d) množstvo výrobku, ktorý je určený na 
konzumáciu obsahuje dostatočne veľké 
množstvo látky, ku ktorej sa označenie 
viaže, tak ako je to definované 
Komunitárnym právom alebo, v prípade, že 
také pravidlo neexistuje je to dostatočne 
veľké množstvo, ktoré vytvára výživný 

(d)  množstvo výrobku, ktorý je určený na 
konzumáciu obsahuje dostatočne veľké 
množstvo výživnej  alebo inej látky; ku 
ktorej sa označenie viaže, tak ako je to 
definované Komunitárnym právom alebo, 
v prípade, že také pravidlo neexistuje je to 
dostatočne veľké množstvo, ktoré vytvára 
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alebo fyziologický účinok, ktorý je podľa 
overených vedeckých údajov uznávaný;

výživný alebo fyziologický účinok, ktorý 
je podľa overených vedeckých údajov 
uznávaný;

Odôvodnenie

V súčinnosti s Článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 10, odsek 2, úvodná časť

2. Zdravotné označenie je povolené len 
vtedy, ak na nálepke bude uvedená 
nasledujúca informácia:

2. Zdravotné označenie je povolené len 
vtedy, keď nasledujúca informácia je 
uvedená v nálepke, alebo ak také 
označenie neexistuje, pri prezentácii a 
reklame. 

Odôvodnenie

Zabezpečťt, aby pod nariadenia spadali aj výrobky, ktoré nemajú nálepku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Článok 11
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Nepriame označovanie vplyvu potravín na 
zdravie

Obmedzenia na použitie oznčovania 
vplzvupotravín na zdravie

1. Nasledujúce nepriame označovanie 
potravín nie je povolené:

1. Nasledujúce označovanie vplyvu 
potravín na zdravie nie je povolené:

(a) označenia, ktoré všeobecne alebo 
nešpecificky hovoria o prospechu výživnej 
látky alebo potraviny na celkové zdravie a 
duševnú pohodu ;

(a) označenie, ktoré  implikuje,  že 
zdravotý stav môže byť ovplyvnený 
konzumovaním menšieho množstva jedla;

(b) označenia, ktoré hovoria o  
psychologických účinkoch a zmenách 
správania;

(b) označenia, ktoré hovoria o o pomere 
alebo množstve úbytku na váhe;

(c) bez toho, aby bola dotknutá smernica  
96/8/EC označenia, ktoré hovoria o vplyve 
na chudnutie alebo kontrolu váhy, alebo o 
pomere alebo množstve úbytku na váhe, 
ktoré môžu vyplynúť z ich používania 
alebo zmenšenie pocitu hladu alebo 
vytvorenie pocitu plnosti alebo zmenšenie 
množstva energie zo stravy;
(d) označenia, ktoré citujú rady lekárov 
alebo iných odborníkov v oblasti 
zdravotníctva alebo ich asociácie, alebo 
charity, alebo implikujúce, že zdravotný 
stav môže byť ovplyvnený konzumovaním 
menšieho množstva jedla. 
2. Podľa potreby Komisia najprv 
zkonzultovala príslušný úrad a potom 
zverejní podrobné inštrukcie na zavedenie 
tohto článku.

2. Nasledujúce označenia vplyvu potravín 
na zdravie nie sú povolené s výnimkou, 
keď môžu byť schválené podľa  Článku 
10(1) and Článku 13(1):
(a) označenia, ktoré všeobecne alebo 
nešpecificky hovoria o prospechu výživnej 
látky alebo potraviny ovplyvňujúce 
celkové zdravie a duševnú pohodu;
(b) označenia, ktoré hovoria o 
psychologických účinkoch a zmenách 
správania;
(c) bez toho, aby bola dotknutá smernica  
96/8/EC označenia, ktoré hovoria o vplyve 
na chudnutie alebo kontrolu váhy, alebo 
zmenšenie pocitu hladu alebo vytvorenie 
pocitu plnosti alebo zmenšenie množstva 



PR\553203SK.doc 16 PE 353.302v01-00

External translation

SK

energie zo stravy; 
3. označenia, ktoré citujú rady lekárov 
alebo iných odborníkov voblasti 
zdravotníctva, alebo ich profesionálne 
asociácie, alebo charity môžu byť 
povolené len, ak 
(a) predmetné označenie bolo urobené 
organizáciou, ktorá je uznaná 
vnútroštátnymi alebo Komunitárnymi 
úradmi;

(b) existuje písomná dohoda medzi oboma 
stranami;
(c) sú detaily hlavných bodov odporúčania 
zverejnené v čitateľnej a dostupnej 
podobe (napríklad webové stránky firiem 
a uznaných organizácií).
4. Podľa potreby Komisia najprv 
konzultuje s príslušným úradom, 
predstaviteľmi potravinového priemyslu, a 
spotrebiteľmi a potom zverejní inštrukcie 
na zavedenie doplatnosti odstavca 2.

Odôvodnenie

Pod toto nariadenie spadajú tie označenia vplyvu a výživných hodnôt potravín na zdravie, ktoré 
boli vedecky dokázané a ohodnotené EFSA.

Pretože je dostupná široká škála potravín, je nepravdepodobné, že jeden druh potravín bude 
jediným zdrojom živín alebo dôležitej zložky. Z toho vyplýva, že názor , že zdravotný stav, bude 
ovplyvnený, ak istá špecifická potravina nebude konzumovaná, možno pokladať za zavádzajúci 
pre spotrebiteľa.

Označenia, ktoré hovoria všeobecne o prospešnom vplyve na psychiku a správanie alebo znižujú 
pocit hladu alebo zvyšujú pocit plnosti alebo znižujú množstvo energie zo stravy by mali byť 
schválené podľa Článkov 10(1) and 13(1).

V súčasnosti má výskum popredný význam a zákazy označení, ktoré môžu byť vedecky dokázané, 
by nabúrali úsilie splniť vedecké ciele Únie a takisto aj schopnosť  európskeho potravinového 
priemyslu inovovať sa. Takisto by tento zákaz zbavil európskych spotrebiteľov zdravých 
alternatív, ktoré by mohli zlepšiť ich stravovanie. 

Je bežnou praxou v niektorých členských štátoch, že lekári a iní odborníci v oblasti 
zdravotníctva, alebo ich profesijné organizácie alebo chariy podporujú špecifické označenia. 
Táto prax by mohla byť povolená v EU za podmienok, že takíto odborníci a/ alebo organizácie 
spĺňajú nasledujúce kritériá: 
1. odborníci a/ alebo organizácie musia byť uznané vnútroštátnymi kompetentnými úradmi;
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2. existuje dohoda medzi týmito stranami;
3. detaily odporúčaní sú dostupné verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Článok 12, odsek 1

1. Čiastočným zrušením Článku  10 (1) 
môže byť vplyv potravín na zdravie, ktoré 
opisuje úlohu živín alebo iných látok na 
rast, vývoj alebo normálne fungovanie 
ľudského tela, ktoré je založené na 
všeobecne prijatých vedeckých údajoch a 
dá sa dobre pochopiť bežným 
spotrebiteľom označený vtedy, ak sú tieto 
uvedené v zozname v odstavci 2.

1. Označenia vplyvu potravín na zdravie, 
ktoré opisujú úlohu živín alebo iných látok 
na rast, vývoj alebo normálne fungovanie 
ľudského tela, ktoré je založené na 
všeobecne prijatých vedeckých údajoch a 
dajú sa dobre pochopiť bežným 
spotrebiteľom môžu byť urobené bez toho, 
aby bol potrebný schvaľovací postup ako 
o tom hovoria Články 14 až 17, ak nie sú 
zahrnuté v zozname v odstavci  2a.

Odôvodnenie

Na objasnenie skutočnosti, že tento typ označenia nepodlieha schvaľovaciemu postupu (Články. 
14-17), ale iba oznamovacej povinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Článok 12, odsek 2

2. Členské štáty poskytnú Komisii zoznam 
označení tak ako o tom hovorí odstavec 1  
do … najneskôr [posledný deň v mesiaci 
prijatia nariadenia + 1 rok].

2. Členské štáty poskytnú Komisii zoznam 
označení tak ako otom hovorí odstavec 1  
do … najneskôr [ posledný deň v mesiaci 
prijatia nariadenia + 1 rok]. 

Po konzultáciách s príslušným úradom, 
Komisia prijme v súlade s postupom v 
Článku 23, Komunitárny zoznam 
povolených označení ako o tom hovorí 
odstavec 1, ktorý opisuje úlohu výživnej 
alebo inej látky pre rast, rozvoj a 
normálne fungovanie ľudského tela do 
…. … najneskôr [ posledný deň v mesiaci 
prijatia nariadenia  + 3 roky]

Zmeny zoznamu sú prijaté v súlade s 
postupom uveejneným v Článku 23 ako 
vlastná iniciatíva Komisie alebo na 
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požiadanie členského štátu.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Článok 12, odsek 2 a (nový)

2a. Po konzultáciách s príslušným 
úradom, komisia prijme v súlade s 
postupom uverejneným v Článku 23, 
Komunitárny zoznam povolených 
označení ako o tom hovorí odstavec 1, 
ktorý opisuje úlohu výživnej alebo inej 
látky pre rast, rozvoj a normálne 
fungovanie ľudského tela a všetkých 
nevyhnutných podmienok pre použitie 
týchto označení do …nasneskôr [posledný 
deň v mesiaci prijatia nariadenia  + 3
roky].

Odôvodnenie
Na objasnenie faktu, že označenie musí byť použité v špecifickom kontexte. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Článok 12, odsek 2 b (nový)

2b. Zmeny zoznamu sú prijaté v súlade s 
postupom uverejneným v Článku 23, po 
konzultáciách s príslušným úradom,  ako 
vlastná iniciatíva Komisie alebo na 
požiadanie členského štátu.  

Odôvodnenie

Je potrebné konzultovať EFSA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Článok 12, odsek 3

3. od vstupu do platnosti tohto nariadenia 
do prijatia zoznamu ako je uvedené v 
odstavci 2, označenie vplyvu potravín na 
zdravie ako sa o ňom hovorí v odstavci 1 
môžu urobiť obchodní prevádzkovatelia 
za podmienky, že je v súlade s týmto 
nariadením a existujúcimi vnútroštátnymi 
ustanoveniami, ktoré sa na nich vzťahujú  

vypúšťa sa
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bez toho, aby bolo dotknuté  prijatie 
bezpečnostných opatrení ako o tom hovorí 
Článok 22.

Odôvodnenie

Viď príloha k  Článku 26.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Článok 14, odsek 1

1. Na získanie povolenia ako o tom hovorí  
Článok 10 (1), je potrebné prihlášku 
predložiť príslušnému úradu.

1. Na získanie povolenia ako o tom hovorí  
Článok 10 (1), je potrebné prihlášku 
predložiť v súlade s nasledujúcimi 
odstavcami.

Príslušný úrad:
(a) potvrdí prijatie prihlášky písomne do 
14 dní od jeho obdržania. Na potvrdení 
musí byť dátum obdržania žiadosti;
(b) bez omeškania informuje členské štáty 
a Komisiu o predloženej žiadosti a 
podstúpi im žiadosť a iné doplnkové 
informácie zaslané žiadateľom;
(c) zverejní prehľad dokumentov, na ktoré 
sa vzťahuje odsek 3(f) .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Článok 14, odsek 1 a (nový)

1a. Žiadosť sa posiela oprávnenému 
vnútroštátnemu úradu členského štátu.
(a) oprávnený vnútroštátny úrad 
členského štátu:
(i) potvrdí prijatie žiadosti písomne do 14 
dní od jej obdržania. Na potvrdení musí 
byť uvedený dátum obdržania žiadosti;
(ii) bez meškania informuje príslušný 
úrad; a
(iii) podstúpi žiadosť a iné doplnkové 
informácie zaslané žiadateľom 
príslušnému úradu.
(b) Príslušný úrad:
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(i) bez meškania informuje členské štáty a 
Komisiu o predloženej žiadosti a podstúpi 
im žiadosť a iné doplnkové informácie 
zaslané žiadateľom;
(ii) zverejní prehľad dokumentov, na 
ktoré sa vzťahuje odsek 2(f).

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh podrobnejšie vysvetľuje proces získavania povolenia a pokúša 
sa poukázať na ťažkosti niektorých malých a stredných podnikov s prekladom údajov o vplyve 
potravín na zdravie do rozličných jazykov. Je na rozhodnutí Komisie, či predloží návrh v tomto 
znení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Článok 14, odsek 2, bod (b)

(b) potravina alebo skupina potravín, na 
ktorú sa má vyhotoviť označenie o vplyve 
na zdravie a jej konkrétna charakteristika; 

(b) živina alebo iná látka alebo potravina 
alebo skupina potravín, na ktorú sa má 
vyhotoviť označenie o vplyve na zdravie a 
jej konkrétna charakteristika;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh podrobnejšie vysvetľuje proces získavania povolenia a pokúša 
sa poukázať na ťažkosti niektorých malých a stredných podnikov s prekladom údajov o vplyve 
potravín na zdravie do rozličných jazykov. Je na rozhodnutí Komisie, či predloží návrh v tomto 
znení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Článok 14, odsek 2, bod (e)

(e) návrh na znenie, vo všetkých jazykoch 
spoločenstva, údajov o vplyve potravín na 
zdravie, na ktoré sa žiada povolenie, 
respektíve návrh vrátane konkrétnych 
podmienok použitia; 

(e) návrh na znenie, vo všetkých jazykoch 
spoločenstva, údajov o vplyve potravín na 
zdravie, na ktoré sa žiada povolenie, 
respektíve návrh vrátane konkrétnych 
podmienok použitia; pre malé a stredné 
podniky môžu byť prijaté osobitné 
názorné ustanovenie podľa postupu 
uvedenom v článku 23(2);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Článok 14, odsek 4
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4. Pred dátumom, od ktorého sa toto 
nariadenie uplatňuje, príslušný úrad 
uverejní podrobné inštrukcie, ktoré 
pomáhajú žiadateľom pri príprave a 
predkladaní žiadosti. 

4. Pred dňom , od ktorého sa toto 
nariadenie uplatňuje, príslušný úrad zostaví 
a uverejní podrobné inštrukcie, ktoré 
pomáhajú žiadateľom pri príprave a 
predkladaní žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Článok 15, odsek 1

1. V zaujatí svojho stanoviska sa príslušný 
úrad usiluje rešpektovať časový limit troch
mesiacov odo dňa obdržania platnej 
žiadosti. Tento časový limit je predĺžený, 
ak príslušný úrad požaduje od žiadateľa 
doplnkové informácie podľa odseku 2.

1. V zaujatí svojho stanoviska sa príslušný 
úrad usiluje rešpektovať časový limit 
šiestich mesiacov odo dňa obdržania 
platnej žiadosti. Tento časový limit je 
predĺžený, ak príslušný úrad požaduje od 
žiadateľa doplnkové informácie podľa 
odseku 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Článok 15, odsek 2

2. Príslušný úrad môže, podľa potreby,  
žiadať od žiadateľa doplnenie podrobností 
k žiadosti v konkretizovanom časovom 
limite.

2. Príslušný úrad alebo oprávnený 
vnútroštátny úrad prostredníctvom 
príslušného úradu môže, podľa potreby,  
žiadať od žiadateľa doplnenie podrobností 
k žiadosti v konkretizovanom časovom 
limite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Článok 19

Ochrana údajov Dôvernosť informácií, ochrana údajov a 
rešpektovanie nadobudnutých práv

(a) Dôvernosť informácií
1. Majiteľ povolenia môže špecifikovať tie 
údaje predložené v rámci tohto 
nariadenia, ktoré chce považovať za 
dôverné z toho dôvodu, že by ich 
zverejnenie mohlo významne poškodiť 
jeho konkurenčné postavenie. V takých 
prípadoch musia byť poskytnuté 
overiteľné dôvody.
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2. Komisia po konzultácii so žiadateľom 
určuje, ktoré informácie, okrem tých, 
ktoré sú uvedené v odseku 3, by mali 
zostať dôverné a o svojom rozhodnutí 
informuje žiadateľa.
3. Nasledujúce informácie nie sú 
považované za dôverné:
(i) názov a základná charakteristika 
potraviny, ktorá poukazuje na jej 
vlastnosti, týkajúce sa zdravia človeka;
(ii) závery príslušných  výskumov 
prevádzaných v prostredí in vitro, na 
zvieratách a ľuďoch, relevantné pre 
hodnotenie účinku potraviny a jej zložiek 
na výživu človeka a jeho zdravie;
(iii) také metódy odhaľovania a 
kvantifikácie základných vlastností 
potraviny alebo jej zložiek, ktoré môžu byť 
potrebné na oficiálnu kontrolu.
4. Bez ohľadu na odsek 2, príslušný úrad 
na požiadanie poskytne Komisii a 
členským štátom všetky informácie, 
ktorými disponuje, vrátane tých, ktoré boli 
definované ako dôverné, podľa odseku2. 
5. Príslušný úrad uplatňuje princípy 
nariadenia (ES) č. 1049/2001 Európskeho 
parlamentu a Rady z 30. mája 2001 o 
verejnom prístupe k dokumentom 
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
pri vybavovaní žiadostí o prístup k 
dokumentom príslušného úradu. 
6.Členské štáty, Komisia a príslušný úrad 
dodržujú dôvernosť všetkých informácií, 
označených  ako dôverné v odseku 2, 
okrem prípadov, v ktorých je vhodné dané 
informácie zverejniť v záujme ochrany 
zdravia človeka. Členské štáty vybavujú 
žiadosti o prístup k dokumentom 
obdržaných v rámci tohto nariadenia v 
súlade s Článkom 5 nariadenia (ES) č. 
1049/2001.
7. Ak žiadateľ stiahne alebo stiahol 
žiadosť, členské štáty, Komisia a príslušný 
úrad rešpektujú dôvernosť obchodných a 
výrobných informácií, vrátane informácií 
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týkajúcich sa výskumu a vývoja, ako aj 
informácií, na dôvernosti ktorých sa 
Komisia a žiadateľ nezhodujú.  
(b) Ochrana údajov

1. Vedecké údaje a iné informácie 
obsiahnuté v dokumentoch k žiadosti 
požadovaných v článku 14 (2) sa nemôžu 
použiť v prospech nasledujúceho žiadateľa 
v období siedmych rokov odo dňa 
schválenia žiadosti, pokiaľ sa nasledujúci 
žiadateľ nedohodne s predchádzajúcim 
žiadateľom, že sa tieto údaje a informácie 
môžu použiť, ak:

Vedecké údaje a iné informácie obsiahnuté 
v dokumentoch k žiadosti požadovaných v 
článku 10, a ktoré sú chránené v súlade s 
článkom 19, sa nemôžu použiť v prospech 
ďalšieho žiadateľa v období siedmych 
rokov odo dňa schválenia žiadosti, pokiaľ 
sa ďalší žiadateľ nedohodne s 
predchádzajúcim žiadateľom, že sa tieto 
údaje a informácie môžu použiť.

(a) vedecké údaje a iné informácie boli 
prehlásené za vlastníctvo 
predchádzajúceho žiadateľa v čase 
vybavovania predchádzajúcej žiadosti; a, 

2. Po uplynutí obdobia siedmich rokov 
závery celého hodnotenia alebo jeho časti 
prevedeného na základe vedeckých údajov 
a iných informácií obsiahnutých v 
dokumentoch k žiadosti, môžu byť použité 
príslušným úradom v prospech ďalšieho 
žiadateľa.  

(b) predchádzajúci žiadateľ má výhradné 
právo na prístup k vlastníckym údajom v 
čase vybavovania predchádzajúcej 
žiadosti; a, 

(c) označenie vplyvu potravín na zdravie 
nemohlo byť schválené bez predloženia
údajov o vlastníctve predchádzajúcim 
uchádzačom.

(c) Rešpektovanie nadobudnutých práv

Podanie žiadosti, potvrdenie prijatia 
žiadosti alebo udelenie povolenia na 
označovanie sa realizujú bez toho, aby 
boli dotknuté práva na intelektuálne 
vlastníctvo, ktoré žiadateľ v súvislosti s 
daným označovaním má alebo na 
akékoľvek vedecké údaje a iné informácie 
obsiahnuté v dokumentoch k žiadosti. 
Tieto práva sú posudzované v súlade s 
právom spoločenstva alebo s akýmikoľvek 
ustanoveniami vnútroštátneho práva, 
ktoré nie sú v rozpore s právom 
spoločenstva.
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1 Ú.v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43.

Odôvodnenie

V záujme podpory investícií do výskumu, napomáhania inovácii a zabezpečenia regulárnej 
súťaže je adekvátna ochrana údajov nevyhnutná. Žiadatelia by mali, pod podmienkou 
preukázania overiteľných dôvodov a v súlade s Komisiou, uviesť, ktoré, informácie majú zostať 
dôverné z toho dôvodu, že ich zverejnenie by mohlo významne poškodiť ich konkurenčné 
postavenie. Ak žiadateľ stiahne svoju žiadosť, členské štáty, Komisia a príslušný organ by mali 
uchovať dôvernosť poskytnutých obchodných a výrobných informácií. Vedecké údaje a iné 
informácie obsiahnuté v žiadosti  chránené v súlade s článkom 19, by nemali byť prezradené 
ďalšiemu žiadateľovi  po dobu siedmych rokov, pokiaľ predchádzajúci uchádzač nedal 
oprávnenie na takýto úkon. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Článok 26

Toto nariadenie nadobudne účinnosť  
dvadsiatym dňom od jeho publikovania v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobudne účinnosť  
dvadsiatym dňom od jeho publikovania v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Bude sa uplatňuje od [prvého dňa po 
uplynutí šiestich mesiacov od 
publikovania)].

Bude sa uplatňuje od [prvého dňa po 
uplynutí osemnástich mesiacov od 
publikovania)]

Potraviny zaradené do predaja alebo 
označené skorším dátumom než tento
dátum, ktoré nie sú v súlade s týmto 
nariadením, sa môžu predávať do 
[posledného dňa po uplynutí jedenástich 
mesiacov od publikovania].

Potraviny zaradené do predaja alebo 
označené skorším dátumom než je dátum 
začiatku uplatňovania tohto nariadenia, a
ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, 
sa môžu predávať do [posledného dňa po 
uplynutí jedenástich mesiacov od
publikovania], alebo do uplynutia doby 
ich trvanlivosti, podľa toho, ktoré obdobie 
je dlhšie.
Odo dňa  nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia do prijatia zoznamu označení 
uvedenom v článku 12(2a), môžu byť za 
zostavovanie  označení vplyvu potravín na 
zdravie uvedených v článku 12(1) 
zodpovední potravinoví obchodní 
prevádzkovatelia  pod podmienkou, že 
označenia sú v súlade s týmto nariadením 
a s existujúcimi vnútroštátnymi 
ustanoveniami, ktoré sa na ne vzťahujú 
bez toho, aby bolo dotknuté prijatie 
bezpečnostných opatrení uvedených v 
článku 22.
Označenia vplyvu potravín na zdravie, 
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ktoré nie sú uvedené v článku 12(1), a  
ktoré sa používajú v súlade s existujúcimi 
ustanoveniami, týkajúcimi sa potravín, 
kategórií potravín a zložiek potravín, v 
čase nadobudnutia účinnosti tohto 
nariadenia, sa môžu naďalej používať 
pod podmienkou predloženia žiadosti v 
súlade s článkom 14 do dvanástich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia a do šiestich mesiacov po 
prijatí záverečného rozhodnutia v súlade s 
článkom 16.

Odôvodnenie

Ustanovenia by sa mali robiť na 18 mesačné prechodné obdobie. Neobmedzený predaj potravín 
na trhu pred nadobudnutím platnosti nariadenia by mal byť povolený do uplynutia doby ich 
trvanlivosti, tak ako to bolo v predchádzajúcej legislatíve spoločenstva.  Článok tiež ustanovuje 
prechodné ustanovenia na označovanie potravín, ktoré sú už právoplatne predávané na trhu,  a 
ktoré nefigurujú v zozname spoločenstva uvedenom v článku 12 a teda musia byť zvlášť 
schválené. Na zmenu označenia na obale a iných častí potravinových výrobkov je potrebné 
obdobie niekoľkých mesiacov. Časové limity na implementáciu by mali brať do úvahy  tak 
výrobky s limitovanou dobou trvanlivosti, ktorých zmena obalu môže trvať niekoľko mesiacov, 
ako aj výrobky s dlhou dobou trvanlivosti, ktoré už boli vyrobené pred vydaním nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Príloha, časť s názvom „NÍZKOENERGETICKÝ”, odsek 1 

Označenie potraviny za nízkoenergetickú, 
a akékoľvek iné označenie, ktoré môže 
mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa 
môže objaviť len na výrobku, ktorý 
obsahuje menej než 40 kcal (170 kJ)/100g  
a  menej než 20kcal (80kJ)/100ml. 

Označenie potraviny za nízkoenergetickú, 
a akékoľvek iné označenie, ktoré môže 
mať pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa 
môže objaviť len na výrobku, ktorý 
neobsahuje viac než 40 kcal (170 kJ)/100g 
(pevné látky) a viac než 20kcal 
(80kJ)/100ml (tekutiny),  pokiaľ 
potravinou nie je umelé sladidlo.

Odôvodnenie

Umelé sladidlá sú určené na konzumáciu vo veľmi malých dávkach, oveľa menej než 100g alebo 
100ml, napr.  v  malej tabletke do kávy. Kvôli vysokej intenzite sladkej chuti sladidla uvádza 
dávkovanie založené na jednotkách 100g alebo 100ml spotrebiteľa do omylu a je pre neho 
bezvýznamná. Kým „bežná” hodnota uhľohydrátov a energetická hodnota 100g alebo 100ml 
umelého sladidla môže byť  do 400 kcal, malá tabletka môže obsahovať iba 0-2 kcal.  Spotrebiteľ 
by nemohol a nikdy by neskonzumoval takéto množstvo  - 100g alebo 100ml (v niektorých 
prípadoch by toto bolo ekvivalentné množstvu približne 2 000 tabletiek umelého sladidla). Preto 
by sme v súvislosti s umelými sladidlami nemali používať tieto miery. Umelé sladidlá sú 
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vyrobené s cieľom byť nízkoenergetické a bez energetickej hodnoty a mali by byť aj tak 
prezentované. (V mnohých členských krajinách výrobcovia umelých sladidiel označujú svoje 
výrobky tabuľkou hodnôt  na 100g, ako aj tabuľkou hodnôt na jednu jednotku, napr.: kcal na 
tabletku - tabuľka teda ukazuje že v  každej jednotke, čiže v tom, čo spotrebiteľ konzumuje, je 
hodnota kcal 0-2). Preto je celkom oprávnené, že umelé sladidlá by mali byť označované za 
„nízkoenergetické” alebo v prípade tabliet a tekutín „bez energetickej hodnoty”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Príloha, časť s názvom „BEZ ENERGETICKEJ HODNOTY”, odsek 1

Označenie potraviny za potravinu bez 
energetickej hodnoty a akékoľvek iné 
označenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
rovnaký význam, sa môže objaviť len na 
výrobku, ktorý obsahuje menej než 
4kcal (17kJ)/100ml.

Označenie potraviny za potravinu bez 
energetickej hodnoty, a akékoľvek iné 
označenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
rovnaký význam, sa môže objaviť len na 
výrobku, ktorý neobsahuje viac než 4kcal 
(17kJ)/100ml (tekutiny) alebo  viac než 
8kcal/100g (pevné látky), pokiaľ 
potravinou nie je umelé sladidlo.
I

Odôvodnenie

Umelé sladidlá sú určené na konzumáciu vo veľmi malých dávkach, napr.  malá tabletka do kávy 
obsahuje oveľa menej než 100g alebo 100ml. Kvôli vysokej intenzite sladkej chuti sladidla 
uvádza dávkovanie založené na jednotkách 100g alebo 100ml spotrebiteľa do omylu a je pre 
neho bezvýznamná. Kým „bežná” hodnota uhľohydrátov a energetická hodnota 100g alebo 
100ml umelého sladidla môže byť  do 400 kcal, malá tabletka môže obsahovať iba 0-2 kcal.  
Spotrebiteľ by nemohol a nikdy by neskonzumoval takéto množstvo  - 100g alebo 100ml (v 
niektorých prípadoch by toto bolo ekvivalentné množstvu približne 2 000 tabletiek umelého 
sladidla). Preto by sme v súvislosti s umelými sladidlami nemali používať tieto miery. Umelé 
sladidlá sú vyrobené s cieľom byť nízkoenergetické a bez energetickej hodnoty a mali by byť aj 
tak prezentované. (V mnohých členských krajinách výrobcovia umelých sladidiel označujú svoje 
výrobky tabuľkou hodnôt  na 100g, ako aj tabuľkou hodnôt na jednu jednotku, napr.: kcal na 
tabletku - tabuľka teda ukazuje že v  každej jednotke, čiže v tom, čo spotrebiteľ konzumuje, je 
hodnota kcal 0-2). Preto je celkom oprávnené, že umelé sladidlá by mali byť označované za 
„nízkoenergetické”, alebo v prípade tabliet a tekutín, „bez energetickej hodnoty”.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Príloha, nová časť a po časti s názvom „BEZ NASÝTENÝCH TUKOV”

VYSOKÝ OBSAH NENASÝTENÝCH 
TUKOV
Označenie potraviny za potravinu s 
vysokým obsahom nenasýtených tukov a 
akékoľvek iné označenie, ktoré môže mať 
pre spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže 
objaviť len na výrobku, v ktorom je 
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najmenej 70% mastných kyselín 
prítomných vo výrobku odvodených od 
nenasýtených tukov.
V prípadoch potravín, ktoré majú  
prirodzene vysoký obsah nenasýtených 
tukov, môže byť použitý termín 
„prirodzene” na začiatku označenia.

Odôvodnenie

Tento Pozmeňujúci a doplňujúci návrh pridáva dodatočný typ označenia, na základe role, ktorá 
sa v súčasnosti pripisuje tukom vo výžive a berie do úvahy existenciu značného rozdielu medzi 
tukmi v zmysle kvality a výživnej hodnoty. Je známe, že potraviny s vysokým obsahom 
nenasýtených tukov majú pozitívny dopad na výživu človeka, najmä vtedy, ak nahradzujú 
nasýtené alebo pevné tuky. Je preto dôležité, okrem informácií o kvantite tukov poskytnúť 
spotrebiteľovi aj informácie o kvalite tukov, ktoré by poskytnuté informácie o kvantite tukov 
dopĺňali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Príloha, nová časť b po časti s názvom „BEZ NASÝTENÝCH TUKOV”

VYSOKÝ OBSAH 
MONONENASÝTENÝCH TUKOV
Označenie potraviny za potravinu s 
vysokým obsahom mononenasýtených 
tukov a akékoľvek iné označenie, ktoré 
môže mať pre spotrebiteľa rovnaký 
význam, sa môže objaviť len na výrobku, 
v ktorom je najmenej 45% mastných 
kyselín prítomných vo výrobku 
odvodených od mononenasýtených tukov.
V prípadoch potravín, ktoré majú  
prirodzene vysoký obsah 
mononenasýtených tukov, môže byť 
použitý termín „prirodzene” na začiatku 
označenia.

Odôvodnenie

Tento Pozmeňujúci a doplňujúci návrh pridáva dodatočný typ označenia, na základe role, ktorá 
sa teraz pripisuje tukom vo výžive. Posledná správa Svetovej zdravotníckej organizácie 
potvrdzuje, že keď sa nasýtené tuky nahradia mononenasýtenými tukmi, zredukuje sa LDL 
cholesterol aj celkový cholesterol. Je preto dôležité, okrem informácií o kvantite tukov poskytnúť 
spotrebiteľovi aj informácie o kvalite tukov, ktoré by poskytnuté informácie o kvantite tukov 
dopĺňali.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Príloha, nová časť c po časti s názvom „BEZ NASÝTENÝCH TUKOV”

VYSOKÝ OBSAH 
POLYNENASÝTENÝCH TUKOV
Označenie potraviny za potravinu s 
vysokým obsahom polynenasýtených 
tukov a akékoľvek iné označenie, ktoré 
môže mať pre spotrebiteľa rovnaký 
význam, sa môže objaviť len na výrobku, 
v ktorom je najmenej 45% mastných 
kyselín prítomných vo výrobku 
odvodených od polynenasýtených tukov.
V prípadoch potravín, ktoré majú  
prirodzene vysoký obsah 
polynenasýtených tukov, môže byť použitý 
termín „prirodzene” na začiatku 
označenia.

Odôvodnenie

Tento Pozmeňujúci a doplňujúci návrh pridáva dodatočný typ označenia, na základe role, ktorá 
sa teraz pripisuje tukom vo výžive a berie do úvahy existenciu značného rozdielu medzi tukmi v 
zmysle kvality a výživnej hodnoty. Je preto dôležité, okrem informácií o kvantite tukov poskytnúť 
spotrebiteľovi aj informácie o kvalite tukov, ktoré by poskytnuté informácie o kvantite tukov 
dopĺňali. V legislatíve a v príslušných stravovacích zásadách mnohých členských štátov je 
konzumácia polynenasýtených tukov presadzovaná. Tieto navrhujú celkový obsah 45%.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Príloha, nová časť d po časti s názvom „BEZ NASÝTENÝCH TUKOV”

ZDROJ OMEGA 3
Označenie potraviny za potravinu, ktorá 
je zdrojom omega 3, a akékoľvek iné 
označenie, ktoré môže mať pre 
spotrebiteľa rovnaký význam, sa môže 
objaviť na  výrobku, len ak  splní aspoň 
jedna s nasledujúcich podmienok:
- minimálny obsah kyseliny alfalinolovej 
je 0.3 g na 100 g/100 ml výrobku;
- minimálny obsah omega 3 s dlhým 
reťazcom je 30 mg na 100 g/100 ml 
výrobku;
za predpokladu, že priemerná denná 
spotreba výrobku je v súlade s aspoň 15% 
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odporúčaní správnej výživy Svetovej 
zdravotníckej organizácie alebo miestnych 
a vnútroštátnych úradov. 

Odôvodnenie

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča zvýšiť spotrebu kyseliny alfalinolovej. Veľký počet 
vnútroštátnych a miestnych odporúčaní o správnej výžive odporúča zvýšiť spotrebu omega-3 
mastných kyselín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Príloha, časť s názvom „BEZ PRIDANÉHO CUKRU”

Označenie potraviny za potravinu bez 
pridaného cukru a akékoľvek iné 
označenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
rovnaký význam, sa môže objaviť len na 
výrobku, ktorý neobsahuje žiadne pridané 
mono- alebo disacharidy alebo žiadnu inú 
potravinu použitú pre jej charakter  
sladidla.

Označenie potraviny za potravinu bez 
pridaného cukru a akékoľvek iné 
označenie, ktoré môže mať pre spotrebiteľa 
rovnaký význam, sa môže objaviť len na 
výrobku, ktorý neobsahuje žiadne pridané 
mono- alebo disacharidy alebo žiadnu inú 
potravinu použitú pre jej charakter  
sladidla, s výnimkou sladidiel uvedených v 
smernici 94/35/ES.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu s inými ustanoveniami.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

A healthy diet forms the basis for good health, which explains the growing interest being shown 
by consumers in the nutritional value of food. This is obliging the food industry to provide 
consumers with increasingly accurate and detailed information on the food they eat.

The implementation of a nutrition policy was one of the objectives the Commission put forward 
in its White Paper on Food Safety (COM(1999)0719). According to the White Paper, the Union's 
food policy should be built around high food safety standards which serve to protect and promote 
the health of the consumer. Such protection should not be confined to ensuring food safety but 
should also embrace the nutritional impact of food, since it has been scientifically proved that an 
appropriate and varied diet is an essential factor in good health and general well-being.

Commission proposal

In July 2003 the Commission submitted to Parliament and the Council a proposal for a regulation 
on health claims made on food. It covers optional claims about the nutritional value of foods or 
their beneficial effects on health or well-being.

The main objectives of the regulation on health claims are, firstly, to ensure consumer protection 
and food safety, and then to ensure the free movement of food products. The overall aim is to 
achieve the highest possible degree of health protection by ensuring that products are safe to eat 
and may be chosen on the basis of accurate information. As things currently stand, the 
information consumers require in order to make a choice is not always clear and readily-
accessible.

By means of this regulation, the Commission is seeking to establish a new regulatory framework 
for nutrition and health claims, authorising:

• the use of nutrition claims, provided that they comply with the provisions set out in the annex 
containing a list of nutrition claims and specific conditions for the use thereof;

• the use of health claims, subject to an authorisation procedure.

The Commission is proposing to draw up under the comitology procedure specific nutrient 
profiles for foods or categories of foods and to adopt a Community list of health claims, 
describing the generally-accepted role of a nutrient or other substances, on the basis of proposals 
submitted by the Member States.

The role of the European Food Safety Agency (EFSA) will be enhanced through close 
involvement in the various stages and procedures in this process.
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Remarks on the amendments

Nutrient profiles

The first remark to be made concerns Článok 4, on conditions governing, rather than restrictions
on, the use of nutrition and health claims for foods or certain categories of foods. On the basis of 
this positive approach to the matter, nutrient profiles will be drawn up on the basis of the overall 
composition of a food and the nutrients that it contains. The aim is to encourage consumers 
(either the population in general or, where appropriate, specific population groups, including 
children) to eat a balanced diet. The direct references to content levels of nutrients such as fats, 
saturated fatty acids, trans-fatty acids, sugars and salt/sodium have been removed.

The Commission proposal provides for the establishment of nutrient profiles within a period of 
18 months. Your rapporteur proposes a longer period of up to 24 months for the establishment of 
nutritional criteria. This should allow the EFSA more time to deliver its opinion after having 
consulted scientific experts. It is extremely important for the nutritional criteria to be drawn up 
on a sound scientific basis. Your rapporteur is willing to endorse the comitology procedure if 
Parliament is included in the process of consulting interested parties.

An effective strategy for helping consumers to choose a good diet in full knowledge of the facts 
is not one that classifies foods or categories thereof into 'good' and 'bad' food. It is generally 
accepted and scientifically agreed that there is no such thing as 'good' or 'bad' foods; there are 
only good or bad diets.

Health claims

Given that nutrition and health claims should be based on generally-accepted scientific 
knowledge and that the regulation also provides for an assessment by the EFSA, all claims that 
meet these general criteria should be permitted.

However, we consider it best to avoid over-general claims and that those referring to 
psychological functions and behaviour should be strictly regulated. However, where claims refer 
to cognitive functions, which are easier to assess objectively, a different approach is justifiable. 
At the same time, we should not be deterred by the difficulties involved in proving the effect of 
certain nutrients or other substances on behaviour. Research in this area is advancing, although 
in some cases not as quickly as we would like.

With respect to claims coming under Článok 11, a distinction should be made between two 
situations. Some claims can lead consumers into dangerous situations - particularly by seriously 
disturbing the balance of their diets - and should not be permitted. Other claims, such as those 
referring to weight control, should be made subject to special authorisation. It would appear 
desirable to permit the use of scientifically-verifiable claims relating to the sense of satiety or 
reduction in the sense of hunger afforded by a given food. Obesity is fast becoming a major 
problem in modern-day societies, and we expect the Commission to submit a proposal for 
revision of Directive 96/8/EC at the earliest opportunity.

Finally, claims referring to doctors' or other health professionals' opinions, or those of 
associations of various kinds,  should be permitted only on a restricted basis, i.e. where they 
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refer, on the basis of common criteria, to associations that have been duly recognised (at least by 
the Member State concerned). Cooperation between health professionals and the competent 
authorities cannot but be of benefit to consumers.

Authorisation procedure

While we agree that there is a need for an authorisation procedure, we have reservations about:

- the fact that the time limits set, be it by the Commission or by the EFSA, will be for guidance 
only;
- the failure to make provision for data to be duly protected in cases where, for example, 
authorisation is refused;
- the role of the national authorities and their relationship with the EFSA.

In the interests of legal certainty and in order to ensure a rapid authorisation procedure, the time 
limits laid down should be short and mandatory, while keeping open the option of concluding 
agreements under which the data may be used in accordance with intellectual property 
legislation. Furthermore, if the EFSA is to have central responsibility for the procedure, it must 
be possible for applications to be filed at national level via the competent national authorities, so 
as to streamline the procedure, particularly for SMEs.

The annex

A number of new claims should be added to the annex, because they send out a clear and 
positive message to the food industry and will enable the regulation to be implemented more 
rapidly. Claims concerning Omega 3 fatty acids and unsaturated, monounsaturated and 
polyunsaturated fat have been added.

Conclusions

While the rapporteur cannot endorse all of the Commission's proposals, she does give the 
Commission credit for having submitted what is a much-needed and timely proposal. It must be 
remembered, however, that an intense debate was already held on the matter during the last 
parliamentary term and we are therefore not starting from scratch here. I should like to draw 
attention in this connection to the excellent work carried out by Mauro Nobilia as rapporteur for 
this proposal during the last parliamentary term. In the meantime, the Council has made a lot of 
progress in its discussions on the proposal, something which will in no way invalidate a strong 
EP position on the matter.


