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NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1047/2012
ze dne 8. listopadu 2012,
kterým se mění nařízení (ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových tvrzení
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

(5)

Snížení obsahu nasycených tuků je prospěšné pouze
tehdy, pokud nejsou nahrazeny nebo pokud jsou nahra
zeny nenasycenými tuky. Nahrazení nasycených tuků
transmastnými kyselinami není zdraví prospěšné,
a proto by podmínky použití výživového tvrzení, které
se týká snížení obsahu nasycených tuků, měly být navr
ženy tak, aby se zamezilo nahrazování transmastnými
kyselinami.

(6)

Za stávajících podmínek lze tvrzení o snížení obsahu
cukrů uvádět i tehdy, když jsou cukry nahrazeny tuky,
a tím vznikne produkt se změněným složením, který má
vyšší energetickou hodnotu. Tvrzení uvádějící, že byl
snížen obsah cukrů, by proto mělo být povoleno
pouze v tom případě, že se energetická hodnota potra
viny po změně složení nezvýší. Přísnější podmínky
vyžadující snížení energetické hodnoty odpovídající
snížení obsahu cukrů by mohl splnit jen velmi omezený
počet produktů, a takové podmínky by tedy závažně
omezovaly použití takového tvrzení.

(7)

Příloha nařízení (ES) č. 1924/2006 by proto měla být
odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec
a zdraví zvířat a ani Evropský parlament, ani Rada nevy
jádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdra
votních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 8
odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006 se stanoví, že
výživová tvrzení při označování potravin jsou přípustná
pouze tehdy, pokud jsou uvedena v příloze uvedeného
nařízení, která rovněž stanoví podmínky jejich používání.

(2)

Po konzultaci s členskými státy a zúčastněnými stranami,
zejména s provozovateli potravinářských podniků a sdru
ženími spotřebitelů, se dospělo k závěru, že je nezbytné
na seznam přípustných výživových tvrzení doplnit nová
výživová tvrzení a změnit podmínky používání u tvrzení,
která již byla schválena nařízením (ES) č. 1924/2006.

(3)

(4)

Sůl se používá jako konzervační přísada a jako látka
zvýrazňující chuť. Jelikož jsou vyvíjeny nové technologie
a vědecká stanoviska týkající se soli jsou již obecně přijí
mána, výrobci se snaží vyrábět stále více potravin bez
přídavku soli (pokud je to technologicky proveditelné).
Ovšem tvrzení uvádějící, že do určité potraviny nebyla
přidána sůl/sodík, v současné době není povoleno.
Vzhledem k tomu, že ze zdravotního hlediska panuje
zvláštní zájem na tom, aby se tato inovace podpořila,
bylo by vhodné umožnit výrobcům, aby spotřebitele
o tomto konkrétním aspektu výrobního postupu infor
movali. Aby se zamezilo používání tohoto tvrzení
u potravin s přirozeně vysokým obsahem sodíku, mělo
by se omezit pouze na potraviny s nízkým obsahem
sodíku.

Evropský parlament se ve svém usnesení ze dne 2. února
2012 k návrhu nařízení Komise, kterým se mění nařízení
(ES) č. 1924/2006, pokud jde o seznam výživových
tvrzení, domnívá, že nové výživové tvrzení, které umož
ňuje sdělení o mírnějším snížení obsahu, než je snížení
obsahu umožněné tvrzením „light“, se neslučuje s cílem
a obsahem základního předpisu.

(1) Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Příloha nařízení (ES) č. 1924/2006 se mění v souladu s přílohou
tohoto nařízení.

Článek 2
Obchodování s produkty uvedenými na trh před 1. červnem
2014, které nesplňují požadavky nařízení (ES) č. 1924/2006 ve
znění tohoto nařízení, smí pokračovat až do spotřebování
zásob.

Článek 3
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
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Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V Bruselu dne 8. listopadu 2012.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

PŘÍLOHA
Příloha nařízení (ES) č. 1924/2006 se mění takto:
1) Za položku „BEZ SODÍKU / BEZ SOLI“ se vkládá nová položka, která zní:
„BEZ PŘÍDAVKU SODÍKU/SOLI
Tvrzení uvádějící, že do potraviny nebyl přidán sodík/sůl, a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně
stejný význam, lze použít pouze tehdy, pokud nebyl do produktu přidán žádný sodík/sůl ani žádná jiná složka, do
které byl přidán sodík/sůl, a výrobek neobsahuje více než 0,12 g sodíku nebo rovnocenné množství soli na 100 g
nebo 100 ml.“
2) V položce „SE SNÍŽENÝM OBSAHEM [NÁZEV ŽIVINY]“ se doplňují nové pododstavce, které znějí:
„Tvrzení „se sníženým obsahem nasycených tuků“ a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný
význam, lze použít pouze v těchto případech:
a) pokud je celkový obsah nasycených mastných kyselin a transmastných kyselin v produktu označeném tímto
tvrzením alespoň o 30 % nižší než celkový obsah nasycených mastných kyselin a transmastných kyselin
v podobném produktu a
b) pokud je obsah transmastných kyselin v produktu označeném tímto tvrzením stejný jako u podobného produktu
nebo nižší.
Tvrzení „se sníženým obsahem cukrů“ a jakékoli tvrzení, které má pro spotřebitele pravděpodobně stejný význam, lze
použít pouze tehdy, pokud je energetická hodnota produktu označeného tímto tvrzením stejná jako energetická
hodnota podobného produktu nebo nižší.“

