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NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 108/2008
z 15. januára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1925/2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok
a niektorých ďalších látok do potravín
EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
a najmä na jej článok 95,

postupom s kontrolou uvedeným v článku 5a rozhodnutia
1999/468/ES.

(4)

Ak sa z dôvodu naliehavosti nemôžu dodržať obvyklé
lehoty pre regulačný postup s kontrolou, Komisia by mala
mať možnosť uplatniť na vypustenie určitých vitamínov
alebo minerálnych látok uvedených v prílohách a na
zaradenie a zmenu a doplnenie určitých ďalších látok do
prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1925/2006 postup pre
naliehavé prípady ustanovený v článku 5a ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES.

(5)

Nariadenie (ES) č. 1925/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

so zreteľom na návrh Komisie,
so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),
konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251
zmluvy (2),
keďže:
(1)

(2)

(3)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/
2006 (3) sa stanovuje, že regulačný postup zavedený
rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým
sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí
prenesených na Komisiu (4), sa má uplatňovať pri prijímaní
vykonávacích opatrení týkajúcich sa uvedeného nariadenia.
Rozhodnutie 1999/468/ES bolo zmenené a doplnené
rozhodnutím 2006/512/ES, ktorým sa zaviedol regulačný
postup s kontrolou pri prijímaní opatrení so všeobecnou
pôsobnosťou, ktorých cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky základného nástroja prijatého podľa postupu
uvedeného v článku 251 zmluvy, okrem iného vypustením
niektorých z týchto prvkov alebo doplnením nástroja
o nové nepodstatné prvky.
Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie zmien
príloh I a II k nariadeniu (ES) č. 1925/2006, na stanovenie
ďalších potravín, do ktorých sa nesmú pridávať určité
vitamíny alebo minerály, na prijatie rozhodnutia o vytvorení
a/alebo zmene zoznamov povolených, zakázaných alebo
obmedzených iných látok, na vymedzenie podmienok, za
ktorých možno používať vitamíny a minerálne látky, ako sú
napríklad kritériá čistoty, maximálne množstvá, minimálne
množstvá a iné obmedzenia alebo zákazy, ktoré sa týkajú
pridávania vitamínov a minerálnych látok do potravín, a na
určenie výnimiek z niektorých ustanovení uvedeného
nariadenia. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky
uvedeného nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové
nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným

(1) Ú. v. EÚ C 325, 30.12.2006, s. 40.
(2) Stanovisko Európskeho parlamentu zo 7. júna 2007 (zatiaľ
neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo
17. decembra 2007.
(3) Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26.
(4) Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené
rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Nariadenie (ES) č. 1925/2006 sa týmto mení a dopĺňa takto:

1.

článok 3 ods. 3 sa nahrádza takto:

„3. Zmeny v zoznamoch uvedených v odseku 1 tohto
článku sa prijímajú v súlade s regulačným postupom
s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3, pričom sa
prihliada na stanovisko úradu.

Z dôvodu naliehavosti môže Komisia na vyškrtnutie
vitamínu alebo minerálnej látky zo zoznamov uvedených
v odseku 1 tohto článku uplatniť postup pre naliehavé
prípady uvedený v článku 14 ods. 4.

Pred tým, ako Komisia urobí tieto zmeny, uskutoční
konzultácie so zainteresovanými stranami, najmä s prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov a skupinami
spotrebiteľov.“;

2.

v článku 4 sa druhý odsek nahrádza takto:

„V súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným
v článku 14 ods. 3 sa môžu na základe vedeckých dôkazov
a s prihliadnutím na ich výživovú hodnotu prijať opatrenia
určujúce ďalšie potraviny alebo kategórie potravín, do
ktorých sa nesmú pridávať určité vitamíny a minerálne
látky, ktoré sú zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia.“;
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článok 5 ods. 1 sa nahrádza takto:

5.

„1. Opatrenia určujúce kritériá čistoty na zloženie
vitamínov a minerálne látky uvedené v prílohe II zamerané
na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto
nariadenia jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14
ods. 3 okrem prípadov, keď sa uplatňujú podľa odseku 2
tohto článku.“;

4.

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Ak sa do potravín pridáva vitamín alebo
minerálna látka, nesmie celkové množstvo vitamínu
alebo minerálnej látky v potravine, na akékoľvek
účely, prekročiť pri predaji maximálne množstvá.
Opatrenia, ktoré stanovia tieto množstvá a ktoré sú
zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných
prvkov tohto nariadenia jeho doplnením, sa prijmú
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3. Komisia môže na tento účel
predložiť návrh opatrení týkajúcich sa maximálnych
množstiev do 19. januára 2009. V prípade koncentrovaných a dehydrovaných výrobkov sú stanovené
ako maximálne množstvá také množstvá, ktoré sú
v potravinách obsiahnuté v čase ich prípravy na
spotrebu podľa pokynov výrobcu.“;

b)

odsek 2 sa nahrádza takto:

článok 7 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1. Označovanie, prezentácia a reklama potravín, do
ktorých boli pridané vitamíny a minerálne látky, nesmie
obsahovať žiadnu informáciu, ktorá by tvrdila alebo
naznačovala, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytovať potrebné množstvo živín. V prípade potreby sa môže
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným
v článku 14 ods. 3 prijať pre konkrétnu živinu výnimka
zameraná na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov
tohto nariadenia jeho doplnením.“;

článok 6 sa mení a dopĺňa takto:

a)

6.

článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 2 sa nahrádza takto:

„2. Komisia môže z vlastného podnetu alebo na
základe informácií poskytnutých členskými štátmi
v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3 a po tom, čo úrad v každom
jednotlivom prípade posúdi dostupné informácie,
prijať rozhodnutie zamerané na zmenu a doplnenie
nepodstatných prvkov tohto nariadenia, ktoré sa týka
prípadného začlenenia látky alebo zložky do prílohy III. A to najmä:

a)

„2. Akékoľvek podmienky obmedzujúce alebo zakazujúce pridávanie konkrétneho vitamínu alebo minerálnej látky do potravín alebo kategórie potravín
zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných
prvkov tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením
sa prijímajú v súlade s regulačným postupom
s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3.“;

c)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6. Výsledkom pridania vitamínu alebo minerálnej
látky do potraviny musí byť prítomnosť tohto
vitamínu alebo minerálnej látky v potravine aspoň
vo významnom množstve, ak je takéto množstvo
vymedzené podľa prílohy k smernici 90/496/EHS.
Odchylne od uvedených významných množstiev sa
pre špecifické potraviny alebo kategórie potravín
prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou
uvedeným v článku 14 ods. 3 tohto nariadenia
opatrenia určujúce minimálne množstvá vrátane
akýchkoľvek nižších množstiev zamerané na zmenu
a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia
jeho doplnením.“;
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b)

ak bol zistený škodlivý účinok na zdravie, látka
a/alebo zložka, ktorá obsahuje látku, sa:

i)

zaradí do časti A prílohy III a jej pridávanie
do potravín alebo jej použitie pri výrobe
potravín sa zakáže, alebo

ii)

zaradí do časti B prílohy III a jej pridávanie
do potravín alebo jej použitie pri výrobe
potravín sa povolí iba za podmienok tam
určených;

ak sa zistia možné škodlivé účinky na zdravie,
ale pretrváva vedecká neistota, látka sa zaradí do
časti C prílohy III.

Z dôvodu naliehavosti môže Komisia uplatniť na
zaradenie látky alebo zložky do časti A alebo
B prílohy III postup pre naliehavé prípady uvedený
v článku 14 ods. 4.“;
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odsek 5 sa nahrádza takto:

„5. Do štyroch rokov odo dňa zaradenia látky do
časti C prílohy III sa v súlade s regulačným postupom
s kontrolou uvedeným v článku 14 ods. 3 a po
zohľadnení stanoviska úradu ku všetkým materiálom
predloženým na vyhodnotenie, ako sa uvádza
v odseku 4 tohto článku, prijme rozhodnutie
zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných
prvkov tohto nariadenia, týkajúce sa všeobecného
povolenia používania látky uvedenej v časti C prílohy III alebo prípadne jej zaradenia do časti A alebo
B prílohy III.
Z dôvodu naliehavosti môže Komisia uplatniť na
zaradenie látky alebo zložky do časti A alebo
B prílohy III postup pre naliehavé prípady uvedený
v článku 14 ods. 4.“;
7.

článok 14 sa nahrádza takto:
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2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5
a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho
článok 8.

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

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a
ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so
zreteľom na jeho článok 8.

4. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a
ods. 1, 2 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so
zreteľom na jeho článok 8.“

„Článok 14
Článok 2

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

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Štrasburgu 15. januára 2008
Za Európsky parlament

Za Radu

predseda

predseda

H.-G. PÖTTERING

J. LENARČIČ

